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TOPOLYA, 1956 

BRASNYÓ ISTVÁN 

Én, kis madárlátta fickó 
sáros bakancsban az ősz színe előtt 
a Zichyék díszparkjában 
lehullottak a gingko biloba kokárdái 
állok mintha fényképezkednék 
a halott fény mögött 

Az elszédült sáros falusi padlón 
ezeréves idegen házban 
középkor zuhogó hídlásán 
nem hallani rádiót 
— a rádiókat még a partizánok összeszedték 
meg több-kevesebb embert 
(mind odalett) 
csupán megrágott nyirkos félhomály van 

Valamelyik szomszédból hallatszik 
a repedtfazék hangú hangszóró Nagy Imre-beszéde 
(„csapataink harcban állnak") 
hirtelen mily különös magyarnak lenni itt 
mintha egyszerre veszélyt hordozna magában 
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Nagy és menekülésre reménytelen vadászat 
tart a világ határain 
amiről az újságok 
a címlapjukon írnak 
de túl sok a lepleznivaló 
meg túl sok a vaj az avítt fejeken 
— nehéz kimondani: forradalom volt. 

Mintha érzelemként elviselni 
túlméretezték volna 
a világ bekeretezett félelmeit a magyarok 
és nem maradna utánuk ország sem 
csak besározott katonai térképek 
csak téli levesként kihűlt emlékezet 

1998. november 4. 



BŰNÖS DOLGOK 

MÉREM KATALIN 

I. 

RÖGESZME 

Írok, és valahol az agyam egyik félrees ő  szögletében elindul egy már 
rég eltemetettnek hitt jelzés: fordítsd le, hogy fordítanád le!? 

Fordítás. Életem nagyon hosszúnak t űnő  részét töltöttem vele .. 
láncra verve, rabszíjra fűzve. Szolgaság volt, nem alkotó, nagyszer ű  
munka. Fordítottunk törvényt, választási propagandát, beszédeket, min-
dent. Magyar helyneveket nem használhattunk, mert ... Ésszer űtlen, 
haszontalan tilalmak. Mindenre akadt magyarázat, megkötés. Mit ta-
gadjam, kiadtunk olyan szövegeket is, amelyeket még ma is szégyellek. 
Nem is tagadhatnám! Elemezhetném, persze: körülmények, küls ő  és 
belső  szabályok, írott és íratlan törvények, munkahelyi hagyomány, 
szokás, kényelem, beidegződés, politikai, párt- és más, megnevezhet ő  
és nem megnevezhető  érdekek. 

Sose voltam büszke erre a munkára, sose tudtam büszke lenni rá. 
Most már mindent meg tudok magyarázni. Meg is értek mindent, de 

ez nem változtat a lényegen. Volt egyszer egy hivatal, ahol hivatalból, 
hivatalosnak minősülő  anyagokat fordítottak magyarra, és ennek része 
voltam. Tizenöt évem ment rá. Bár, magamra vessek, én választottam! 
Az, amit nem választottam, amit nem választhattam az volt, hogy mi 
minősül hivatalosan lefordítandónak. E téren nem volt választás. 
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Nem is tudom pontosan, hogyan, mikor kezd ődött. Lehet, hogy már 
nem is lehetne rekonstruálni. Átszervezés átszervezést követett, leépí-
tés, racionalizálás, rendszerváltás, tisztogatás, boszorkányüldözés, elbo-
csátás. A félelem úgy fúrta belénk magát, minta féreg. Mindenki 
mindenkitől tartott: ki lesz a következ ő? Úgy őrölt bennünk a bizony-
talanság, minta szú. Lassan, fokról fokra változtak a dolgok. Észrevét-
lenül, kis lépésekben. Azok az átkozott kis lépések! Egyszer csak azon 
vettük észre magunkat, hogy nem törvényeket, hanem vezércikkeket, 
hírmagyarázatokat, ne adj' isten! tárcákat fordítunk. És nem magyarra, 
hanem magyarról. 

Nem. Nem írok emlékiratokat és visszaható naplót sem, csak keresem 
ennek a kényszerképzetnek az okát, a rögeszmémnek az eredetét. 
Fénykorunkban mi egyszer még egy Kópé-írást is lefordítottunk, és 
hagytam, hagynom kellett. Arra is emlékszem, hogy nem tudtunk mit 
kezdeni a turulmadárral és jó néhány Ady- meg más idézettel, Pl. 
Illyéssel. Lassan telik a pohár, nagyon lassan telik be. Nem egyszerre, 
nem máról holnapra, ahogy azt sem csak úgy egy istenadta pillanatban 
dönti el az ember, hogy elmegy, otthagy csapot-papot. , 

Nagyon nehéz, nem is tudom igazán megfogalmazni. Ugy vagyok, 
mint gyerekkoromban a hazugsággal. Bánt, furdal a lelkiismeret, szé-
gyellem is, tudom is ...Aztán ... az ember mindig talál valami kifogást, 
alkalmas magyarázatot: ha nem mi, megteszi más. Farizeus dolog volt, 
és sovány vigasz. Addig-addig, mígnem odáig fajultunk, hogy rendsze-
resen fordítottunk magyar heti- és napilapokból kiragadott cikkeket, 
szövegeket, sőt részleteket. Minduntalan fölrémlenek a lefordíthatat-
lannak tűnő  mondatok, kifejezések, szinonimák; fölrémlik a rejtett 
szójelentés, a pejoratív tartalom; az elkend őzés, a többet mondás; a szó 
szerinti fordítás kínja, a szabad fordítás igénye, a m űfordítás csodája, 
miközben úgy érzi magát az ember, mintha összekötözött kézzel kellene 
úsznia. Létkérdés, élet-halál kérdése vagy a szakmai becsületé? 

Az egyes szám első  személy bánt. Igen! Ugy vagyok vele, mint 
gyerekkoromban a hazugsággal. Amikor hazudnom kellett, mert azt 
mondták. Mintha elkövettem volna valamit. Valami szörny ű , titkolni 
való, szégyenletes dolgot, amiről nem lehet beszélni, ha pedig mégis 
kell, akkor csak hazudni lehet. 
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Gyerekkoromban az embernek volt egy bels ő  és egy külső  világa; 
egy otthoni és egy utcai, s állandóan mérlegeltük, mikor mit lehet 
mondani. Akkoriban mindenki így élt, legalábbis majdnem mindenki, 
ez volta normális. Sokáig szentül hittem, hogy ez a kett ősség nincs 
többé. Csalódtam. 

Egyszer — változó világ volt már — lelkes tömegbe keveredtem; csupa 
ragyogó arcú, bizakodó, elragadtatott diák. Tüntetni mentek, rajzlapra 
írt, magukköltötte, rögtönzött transzparensekkel, fényes délben; jól 
láttam az arcukat. Hittek és akartak és mertek, hitték az igazságot és 
az igazságosságot. Nagyon-nagyon lelkesek voltak. Nem terelték őket, 
nem vezényelték ki, nem kényszerb ől vonultak föl. És mit kaptak? Újabb 
munkanélküliséget, újabb hazugságokat, újabb fordításokat? Jóra for-
dultak a dolgok? 

A jó nem állandó fogalom. Embere, népe, nemzete, társadalma 
válogatja. Nem tudom, hányan kerültek azok közül a lelkes elragadta-
tással fölvonuló diákok közül külföldre, hányan a munkaközvetít őbe. 
Nem tudom, hányan lettek közülük undok, befutott emberek, önelégült, 
hazug politikusok, feketén dolgoztató, sikeres üzletemberek, és hányan 
lettek rezignált, keser ű  felnőttek, önkéntes lelki száműzetésbe vonuló 
menthetetlen kételked ők, akik már soha többé senkinek sem hisznek. 
Emlékszem azokra a kipirult, buzgó gyerekekre, és rettenetesen sajná-
lom őket, mert tudom, hogy a többségnek most is az otthoni és az utcai 
igazság kettős kárhozata jutott. 

Nem szabadság az, ha az embernek nincs munkája, ha rosszul fizetik, 
ha fél, ha elvesztheti azt a kicsit is. Nem szabadság az, ha az ember nem 
beszélhet idegenek elő tt. 

Fönt, lent; kint, bent. Lehet, hogy ez törvényszer ű. Lehet, hogy 
mindig lesz csorda és pásztor, uralkodás és szolgálás. Ember is lesz 
mindig és hivatal is. Hivatal, amelyben kisemberek nagyokat vélt ügy és 
vélt cél végett szolgálni fognak, s ez akkor is szolgálás lesz, ha akaratlanul 
keverednek bele. 

A szó hatalmas. Ereje végzetes lehet, ha úgy fordítják. 
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II. 

BARANYAI FÉNYKÉP 

Pincesor. Pinceajtók, tet ők. Baranyai pinceutca. Az árnyék úgy kúszik 
a falak mentén, mintha élne. Mozdul a gazfölverte út, látszik, ahogy 
lélegzik az ösvény, domború mellkasa puhán emelkedik, süllyed. Béke. 
Apró árnyéksarjak játszanak a tet ők alatt, a falak közé bújva meglapul-
nak. Fény és árnyék váltja egymást évszázadok óta. Fekete-fehér színek 
nyugalma. Az út lassan emelkedik, észrevétlenül visz-visz fölfelé, föl-föl, 
valahova a hegyre vagy még följebb a felh ők közé, talán magához az 
Úristenhez, hogy megkérdezzük t őle ... A falak izzanak a tiszta fény-
ben, a szemben levő  fák nem látszanak, csak az árnyékuk vet ődik az 
útra. Csend. Csend van az ajtók mögött, a bokrok között. Itt sohasem 
rohant harsogón az élet, csak folydogált. A falak állnak, az ajtók a 
helyükön; a deszka ép, a tet ő  hibátlan, a villanydrót egész, a szigetel ő -
csészék is megvannak. A fák lombja árnyékot vet, dúsan n ő  a fű , 
burjánzanak a bokrok a pinceközökben. Az ösvényutca halkan, kitar-
tóan lélegzik, az árnyék gyöngéd érintésére aprót borzongva meglódul, 
a pincesor végén pici gyík iramodik... 

Jártál Baranyában. Jártunk. Futottunk a vonat után, ittuk a baranyai 
bort, csodáltuk a baranyai hegyeket, gyönyörködtünk a baranyai beszéd-
ben, irigyeltük a baranyai . ember nyíltan vallott, vállalt és hirdetett, 
magától értetődő  és egyedül lehetséges Baranya-szeretetét. 

A nagymama sosem vitt magával halottnéz őbe. Sőt, azt az egész 
végleges megmásíthatatlanságot is távol tartotta t ő lünk a maga módján 
— nem ejtette ki a szót. Azt mondta: vége, elment, bevégezte; esetleg: 
kiszenvedett, lehunyta a szemét, elhagyott ő  is, a mennyországba köl-
tözött, elvitte a tüd ővész, végzett vele a szíve. Circumdederunt .. 
tisztán, élesen emlékszem a dallamára, akkoriban még otthonról temet-
tek és latinul. A nagymama szorosan fogja a kezem, érzem a szorítását, 
nem engedi, hogy előrefurakodjak, nem engedi, hogy megnézzem, hogy 
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lássam. Érzem a fojtogató tömjént, itt-ott valaki fölsír vagy fölzokog, 
fekete fejkendők, fekete szegélyű  fehér gyászzsebkend ők. Sejtem a sok 
feketébő l, hogy valaminek vége, hogy nagy baj van, de tudni, biztosat, 
nem tudok. 

Össze kellene szednem magam, bátorságot kellene vennem, oda 
kellene utaznom, és meg kellene néznem. Azt hiszem, beszélnem is 
kellene azokkal, akik most ott vannak. Persze! Beszélni kellene velük, 
és látni kellene őket, és látni kellene a házakat, a pincéket, a padlásokat, 
akárhogyan is építették át őket. 

Hány év, hányszor tíz és tíz, hányszor száz és száz év köti az embert 
a szülőföldjéhez? Ahhoz az igazihoz és egyetlenhez, ahol a világra jött. 
Mi köti az embert a hitéhez, a tévhiteihez, az elfogultságához, az 
elő ítéleteihez, amik szinte odaláncolják azokhoz az utakhoz, amelyeken 
a nagyapái baktattak, azokhoz a kimarjult házakhoz, amelyekben a 
nagyanyái éltek és életet adtak, azokhoz az udvarokhoz, amelyekb ől 
elűzték őket? Mi köti az embert a félrecsúszott tet őkhöz, a kivénhedt 
fákhoz, a már nem létező  gyümölcsöshöz, ahol ma már szintén nem 
létező  gyerekek szedték a sose szabad zöld barackot? Gyerekek, akiket 
nemrég ólmozott koporsóban temettek el, akiket szorongva kísértek ki 
az állomásra vagy még úgy sem, nehogy fölfigyeljenek rájuk. Mi köti az 
embert az elhagyott tájhoz, amelyen az elment unokák gazdátlanul 
maradt kutyái csatangolnak? A sz ő lő , a sző lőhegy örök, a sárga-vörös 
föld is az. Örök, és mindig befogadja az embert az útja végén. Mondták 
erre a földre, hogy ilyen vagy olyan, mondták rá, hogy horvát, hogy 
magyar, hogy szerb Baranya. Mindig mindenki akart t őle valamit, mindig 
mindenki elvett tő le valamit, valamit, amir ől úgy vélte: kijár. 

Félek. Úgy félek most tőle és önmagamtól, hogy nem merem, tehát 
nem akarom látni. Szegény, szépecske haza! Véges az agyam, felejtik, 
és szeretném, ha sok képem volna róla. Vétek, de gyáva lettem, meg-
hunyászkodtam. Nem akarom látni, ki él ott, és nem akarom tudni, hogy 
beszél, mit gondol, mit hisz. Néha mégis fölvet ődik bennem a bűnös 
gondolat: ugyan mit hisz azokról a házakról, amelyekbe beköltözött, 
azokról az ismeretlenekr ől, akik megépítették őket; ugyan mit hisz 
azokról az emberekr ől, akiknek a szobáiban él, akiknek az ágyába 
belefekszik? 
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A bort elfolyatták, a hordók elkorhadtak, a téglajárda még foghíja-
sabb. Nem akarom tudni, ki rója most azokat az utakat, nem akarom 
látni, mivé váltak az esőmosta falak, nem akarom tudni, mit láttak azok 
az ablakok. Tudom, hogy vannak régi árnyak és vannak újak. Az eszem 
azt is tudja, hogy meg kellene mutatnom az unokáimnak. A hegyeket 
is, az agyagos földet is, Vörös Márta faluját is, még akkor is, ha a 
népmonda nem igaz. Ne csak a szívünkben éljen szegény szépecske 
haza. 

Kegyetlenül gazdag vagyok. Otthonnak nevezem Zombort, mert ott 
születtem, Ujvidéket, mert ott éltem, Szegedet, mert ott vannak a 
gyerekeim. Hazámnak nevezek egy már csaknem teljesen széthullott 
országot, és annak nevezem azt a másikat is, amely sehogy sem akar 
befogadni. Hazám a boszniai hegyek, a mostari híd, hazám Dubrovnik 
és a tenger, hazám Baranya és Vörösmart, Kórógy és Eszék. Hazám 
Nagycenk és Hollókő , Ópusztaszer és Eger, hazám a debreceni nagyerd ő  
és a Pannonhalmi Apátság; hazám Nagyszalonta is, mert ott élt Arany 
János, és hazám Pozsony, mert koronázó városunk volt sokáig. Hazám 
az egész kerek világ, de csak az anyanyelvem biztos. 

Kegyetlen gazdagság. 
Dolores inferni .. . 
Az anyám húsz évig nem akart vagy nem mert hazalátogatnia szül ő -

falujába, utána pedig még többet sóhajtozott, és megszaporodtak a 
ráncok a szeme körül. Az nem lehet, hogy most minden megismétl ődjön! 
Az nem lehet, hogy megint megszaporodjanak a ráncok az ember szeme 
sarkában, mert mások költöztek be a szül őházába. 

Dolores inferni circumdederunt re... 
Meg kellene mutatni Baranyát, nemzeti örökségünk halálnak halá-

lával halt kicsi részét. Az én fényképem mementó, eredetije nincs többé. 
Az, amirő l készült, nincs. Egyszerűen nincs. 

A circumdederuntot most már magyarul éneklik, változik a világ, 
felejtünk. Szeretném, ha az unokáim nemcsak a világörökség kincseiben 
gyönyörködnének egyszer, hanem elzarándokolnának ebbe a kis, háború 
dúlta hazába. Szeretném, ha nem csak ez az egy fénykép jelentené 
számukra Baranyát. Szeretném, ha lenne hova elzarándokolniuk még 
akkor is, ha más lett, még akkor is, ha másé lett. 



JEGYEZD CSAK LE 

PAP JÓZSEF 

Gerold Lászlónak 

Ha már írsz, öreg, jegyezd le ezt is. 
Ahogyan leperegni látod a fonnyatag 
levelet, talán a legelsőt, a hársról, 
noha még zsenge és bársonyosa nyár. 
De óvakodj, ne értelmezz, ne dramatizálj, 
ne szőj róla érzelgős fabulát, 
ne utalj általa őszre, halálra. 
Látod, a hársfa még csak meg se rezdült: 
teli tüdővel lélegzik tovább. 
Ám ha látásod ép még s megadatott a kegy, 
hogy ezt a röpke libbenést is 
észrevehetted — jegyezd csak le. 
Egyszer talán még vigaszul villan eléd 
e könnyedséget sugárzó volt-nincs pillanatkép 
az önkéntelen, magános elválasztottságról. 
Ha majd rajokat sodor le vaktában a szél. 



PAPÍRSZELETEK 

NÉMETH ISTVÁN 

A csont főnevünkhöz természetes, magától értet ődően párosul a 
kemény jelzőnk, mintha mindig együtt járnának, minta nótabéli két jó 
barát. A főnév egymagában állva is valami hajlíthatatlan keménységet 
sugall, lehetne akár a keménység szinonimája is. Ehhez talán hozzájárul 
magának a szónak a hangzása is, igen, a hangzása: a három mássalhangzó 
közé szorított egyetlen lágy magánhangzó. Már kiejteni is csak úgy 
tudjuk, ha eleve megnyomjuk, ránehezedünk els ő  betűjére. Kemény 
tehát, mint maga a csont. Csontkemény. Ilyen kemény a föld is, ha 
megfagy: csonttá fagyott, szoktuk mondogatni. A szerb kost-ból is ugyan-
ezt a keménységet hallom kicsengeni. 

S ha már a csontnál tartunk, érdemes felidézni néhány csonttal 
kapcsolatos mondásunkat. Ki ne hallott volna a kemény emberr ől, aki 
azért jár oly peckes-gőgösen, mert csont van a hasában? Meg a nagyon 
soványról, akinek zörögnek a csontjai. A meghóttnak bizonya csontjára 
hííl a bőre. A kisbabát váró anya csontra hízik, a szülő  anya csontot vet, 
azaz gyereket szül. És ami még a szólások könyvében sincs benne, a 
lerágott csont, amikor egy témát unos-untalan ismételgetnek (például 
az újságírók), viszont benne van a könyvben a meztelen csonton vesze-
kedők; azokra mondjuk, akik jelentéktelen dolgon kapnak hajba. 

Kemény, minta csont, hajtogatjuk sokszor, jóllehet nagyon is tisztá-
ban vagyunk vele, hogy nem minden csont kemény. Mert akadnak 
gumicsontú emberek is, s őt gerinctelen gerincesek, persze, mi nem 
tartozunk közéjük, a mi csontunk k őkemény, s gerincünk hajlíthatatlan. 
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Már réges-rég elfeledtek bennünket, a sírhalmunk rég egyenl ővé vált 
a föld színével, fejfánk nyomtalanul lekorhadt róla, vagy ha gránitból 
faragott jel állt ott, az id ő  rég porrá málasztotta, de lábszárcsontunk, 
medencecsontunk, gerincünk csontgyűrűi, koponyacsontunk, karcson-
tunk, ujjpereceink kicsiny mütyürkéi, vállcsontunk, lapockacsontunk 
lenn a sír mélyén, ha ki nem forgatták onnan, még mindig dacol az 
idővel, valami csodára várva, talán a feltámadásra. 

Amikor még ezek a csontok élettel, eleven vel ővel voltak telítettek, 
amikor még szorosan együvé tartoztak, amikor még izmosodó ínszalag-
jaink, duzzadó porcogóink, gömbölyöd ő  izmaink kötötték egymáshoz 
csontjainkat, amikor még édesanyánk szeme fénye voltunk s túláradó 
szeretetével vett bennünket az ajkára, mondván: egyetlen életem, kicsi 
kincsem, gyémántvirágom, majd [okozva fokozhatatlan elragadtatását 
így borult fölénk: te rosszcsont, rögtön megráglak ... és persze, hogy 
nem roppantott össze, nem rágott meg bennünket, csak a szívéhez 
ölelt ... akkor még, bizony, ez régen volt, akkor még alig voltunk, de 
mégis szívünkig, csontig hatóan éreztük, hogy az ő  szeretetében er ő -
södnek a csontjaink. 

Aztán, később, jó barátok jöttek, s megropogtatták csontjainkat. 
Megint később olyan is utunkba akadt, aki azzal fenyegetett meg ben-
nünket, hogy összetöri a csontjainkat. Megvadult ebek vicsorították ránk 
csontfogukat. Öreg sírok között botorkálva kiforgatott csontokba bot-
lottunk. 

És most Jut eszembe, hogy egyik szép, elfelejtett, tehát csonttá 
dermedt verskötetünk címe: Csontomiglan-csontodiglan. Es vert ha-
dunk csonthalmain hányszor zengett gy őzelmi ének? Néha mintha még 
ma is hallanám. Néha? Egyre gyakrabban. Már-már naponta. Akárcsak 
öreg csontjaim csikorgását. 

Időnként bekukkantok a Forum könyvraktárába. Érdekel ugyanis, 
hogy fogynak-e a könyveim. Fogynak-e egyáltalán. Nem szeretek rak-
tárra termelni. Múltkor telefonált egy végzetesen tájékozatlan olvasóm, 
s az iránt érdeklődött, hol lehetne megvásárolni a Parasztkirályságot? 
Sehol, válaszoltam, hiszen kevés híján ötven évvel ezel őtt jelent meg 
ama első  remekművem, nagyon restellném magam, ha még mindig ott 
porosodna a könyvesboltok polcain. A legeslegújabb „porosodik" ott, 
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meg az azt megelőzőbő l néhány példány. A legeslegújabb az idén jelent 
meg, Pancsován mutatták be, elmondtam a Papírszeletekben, hogyan 
zajlott le az ünnepség. Mert, legalább számomra, ünnep volt az a délután. 
Meghívnak valahová, az Isten háta mögé, a szórványba egy írót s még 
a könyvét is megvásárolják! Bizony, mifelénk az utóbbi id őben ez 
eseményszámba megyen. Kiváltképp, ha a bemutatón még könyvet is 
vásárolnak. Mert másutt már úgyse nagyon vásárolnak könyveket. Er-
refelé nem is nagyon van olyan hely, ahol ezt le lehetne bonyolítani. A 
könyvkereskedések becsuktak vagy áttértek másféle portékák árusítá-
sára. Nem azért, mintha a könyvkeresked ők elfordultak volna a nyom-
daipar eme termékeit ő l, inkább az olvasók érdeklődése csökkent irán-
tuk. Nemcsak nálunk, másutt is. Kinek van ideje olvasásra ebben a 
rohanó világban? Ha a rohanó ember meg szeretne tudni valamit a 
világról, bekapcsolja a tévét, s ugyanott „regényes" történeteket is láthat, 
éjfél előtt még verset is hallhat, ha maradt benne még némi vonzalom 
a „széphistóriák" iránt. S ő t a világhálón megtalálhatja akár a Háború 
és békét is. A nyomtatott könyv pedig ott szorong a raktárban. Mégcsak 
arra sincs nagy esélye, hogy kiszabaduljon onnan a könyvkereskedésbe. 
Miközben a kiadók „ontják" a könyveket, ha valaha, hát ezúttal csak-
ugyan hősi, már-már önfeláldozó munkát végezve ezáltal. Arra alig 
marad idejük, hogy megszervezzék a könyveladást, „kiépítsék" a könyv-
kereskedelmi hálózatot, még akkor is, ha ez nem épp az ő  szakterületük. 
(Nálunk talán egyetlen olyan könyvkereskedés, könyvesbolt sincs, ahol 
kapható lenne minden délvidéki magyar kiadvány, könyv, folyóirat, helyi 
jellegű  újság stb.) 

Az író mindezek ellenére dolgozik, csökönyösen ír, minta régi 
könyvmásoló, aki tudta ugyan, hogy a kódex, amin dolgozik, jó, ha 
két—három méltóság kezébe eljut, mégis tette a dolgát akkora hittel és 
buzgalommal, mint az Ur, amikor a világot teremtette. 

Az író is meg van győződve arról, hogy a tollát koptatva vagy a 
számítógépét pötyögtetve világot teremt, ugyanakkor érzi és tudja, hogy 
az ő  teremtett világa a kutyának sem kell. Ezért ő  maga is egy kicsit 
kutyául érzi magát. Az utcán lecsapott fejjel, szégyenkezve jár, a könyv-
kereskedést, ami már nem az, nagy ívben elkerüli, mert a kirakatból 
nem az ő  világot megváltó regénye vagy verseskötete köszön vissza rá, 
hanem egy csecsemőnek való aranyos plüssmaci. 
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Én, naiv lélek, néhanapján mégis betérek abba az üzletbe. Bevisz a 
kíváncsiság. Hátha ott találom azt, amit ott szeretnék látni. Vagy már 
nem találom ott, mert valaki megvásárolta. 

Ha így van, megszaporítom a lépteimet, sietek haza, hogy folytassam, 
mindennek ellenére mégiscsak folytassam ezt a haszontalan, hiábavaló 
munkát. 

Elővettem egyszer egy „versikét" (megjelent 1973. X. 7-én a Magyar 
Szóban), amelyet egy pártértekezleten vetettem papírra; az „értéke" 
nulla, és mégis van valami értéke, éspedig nem csupán az, hogy valame-
lyest fényt derít egy akkori párttag „hozzáállására" az értekezleten 
tárgyalt ügyhöz, tehát egy pártügyhöz, hanem hogy nagy általánosságban 
„rávilágít" ezeknek a pártértekezleteknek a tartalmára, milyenségére. 
Amelyeken sokszor bizony üres szalmacséplés folyt. 

Íme a szóban forgó, a Meddő  vitára címet viselő  remeklés: 

Cséplés; a szalma üres.. 
Csépelni — üresszalmát —
szalmaürescséplés. 
Szalmacséplés: üres. 
Ürescséplés, szalma — 
üres szalmacséplés! 

Ennek a jegyzetecskének persze nem az a célja, hogy lerántsa a leplet 
egy régi, vagy több régi pártértekezlet mondvacsinált komolyságáról s 
az sem, hogy egy régi párttag min ősíthetetlen komolytalanságára vilá-
gítson rá. Utóvégre üres szalmacséplés nem csak pártértekezleten folyt 
és folyik, bizonyára komoly tudományos értekezleteken is, de annyi 
bizonyos, hogy az ilyen halálosan unalmas, mondvacsinált ügyekkel 
foglalkozó értekezletek, tanácskozások, megbeszélések a lélek sorvasz-
tásán és az unalom elmélyítésén túl sehova se vezetnek. Akadtak azon-
ban feszült hangulatú, rendkívül izgalmas, embert próbáló pártértekez-
letek is. Olyanok, amelyeket a párttagok többsége nem leeresztett 
szemhéjjal, hanem nyújtott nyakkal ült végig. Egy ilyen alapszervezeti 
ülésen arról kellett dönteni, felemelt kézzel szavazni, kizárjuk-e azt a 
párttagot az alapszervezetünkb ől, aki, bár óriási párttapasztalatokkal és 
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legendás forradalmi múlttal rendelkezett, ám most, dics őségének csúcs-
pontján mégis megbotlott, letért a vonalról, kegyvesztett lett. Alapszer-
vezetünk nehéz döntés el ő tt állt, jóllehet mindenki eleve tisztában volt 
vele, hogy ki kell ő t zárni, s ezt meg is fogjuk tenni. Csakhogy itt a 
terítéken lévő  elvtársnak, aki mind ez ideig sz űkebb és tágabb környe-
zetünkben mindenható félistennek számított, olyan elvtársai, jó barátai 
ültek, akik jórészt neki, a kizárandó elvtársnak kösz ёпhették „rangju-
kat". Tudta itt mindenki, kik ezek, s most feszülten, gonosz kárörömmel 
figyeltük, hogyan szaggatják a szájukat, hogyan tépdesik köntösüket, 
hogyan határolják el magukat a pártból való kizárásra érett elhajlótól. 
Bizony-bizony azon a pártértekezleten aligha születhetett volna meg az 
idézett „versike", ellenben néhány jelenlévőben még inkább megerő -
södött a gyanú, hogy bizonyos helyzetekben milyen alávalóak, gyaláza-
tosak, mocskosak, gyávák tudunk lenni. (Ezeket a szép emberi tulaj-
donságokat idők múltával leginkábba mindenkori rendszerre próbáljuk 
kenni. Mintha nem mi magunk, a mi hozzáállásunkkal, engedékenysé-
günkkel, közömbösségünkkel segítenénk létrehoznia mindenkori rend-
szereket ...) 

Visszatérve a szalmacséplésre: annyi id ő  elteltével — csaknem harminc 
éve már! — büszke vagyok az idézett versikémre. Míg lejegyeztem a 
réges-régi pártértekezleten, az id ő  alatt bizonyára nem a párttitkár 
szavára vagy a felszólalók, a „hozzászólók" szavára figyeltem, hanem 
arra a belső  hangra, amely létrehozta azt a hatsorost. (Hét év után, Tito 
haldoklása idején íródott egy másik „versem" is, ami, hogy versformába 
öntetett, a tördelőszerkesztő  „bűne", viszont az már az én gyalázatom 
marad, hogy Titót, azt a szimpatikus zsarnokot azonosítottam magával 
a Szabadsággal. Erről, a „vers" diadalútjáról, másutt már szóltam ...) 

Hogy azonban az Idő , mégha végtelennek is tűnik, múlik, ez a 
szalmacséplés szavunkon is lemérhet ő ; manapság ha valaki összehord 
hetet-havat — mint mi fönnebb —, ha csak járatja a száját, de soha egy 
szalmaszálat nem tesz arrébb, ha csak karattyol fölöslegesen, arra ma 
már nem azt mondják, hogy üres szalmát csépel, hanem azt, hogy — mily 
találó kifejezésekre képes ez a mi édes anyanyelvünk! — fingot fűrészel! 
(Íme még néhány finggal kapcsolatos szólásunk, közmondásunk: friss, 
mint fing a gatyában; ügyetlen ember még a fingba is belebotlik; finggal 
nem lehet tojást festeni stb.) 
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Immár csak az a kérdés, hogy a fingfűrészelésrő l mikor születik olyan 
markáns költemény, mint amilyen az itt újra közzétett szalmacséplésr ő l? 

Hogy a világsajtóban hogyan tükröződik a jó ideje folyó, vagy inkább 
dúló, lángoló csecsen—orosz háború, nem tudom megítélni, sem én 
magam, sem a titkárságom nem kap err ől időről időre naprakész kivo-
natot, jelentést, jóformán csak a hazai sajtóra támaszkodhatom ebben 
az ügyben, csakúgy a kurdok és a katalánok küzdelmével kapcsolatban, 
meg a kínosan elhúzódó izraeli—palesztin konfliktusról is. Hirtelenében 
föl se tudnám sorolni, hány háborús t űzfészek veszélyezteti pillanatnyi-
lag a stabil világbékét, annak ellenére, hogy ezekr ől naponta beszámol 
a hazai sajtó is. 

Legutóbb az említett sajtóban olvastam, hogy Csecsenföldön ez ideig 
tizenegyezer orosz katona esett el, bizony ez békeid őben iszonyatosan 
sok, hát még ha megtudnánk az objektív tájékoztatási eszközök révén, 
hány harcos, csecsen szakadár, felkel ő  halt meg a másik oldalon és a 
két frontvonal között, a közbüls ő  területen, a fegyvertelen civilek között, 
akiknek amazok a fejük fölött lövöldöznek, s akiknek olykor mégis a 
szívükbe talál a gyilkos golyó. 

Hogy a másik, azaz a csecsen oldalról ritkán kapunk hírt a világ- és 
a hazai sajtóból, érthet ő  és logikus. A csecsen harcosok terroristák, a 
legjobb esetben is lázadók, akik semmiképpen se tudnak, de nem is 
akarnak beleilleszkedni ebbe a globalizálódó, terrorizmusellenes harcra 
készen álló világba, végzetesen le- és el vannak ett ől maradva s éppen 
ebből a maradiságukból származik az eléggé el nem ítélhet ő  független-
ségre való törekvésük, akkor, amikor már nem a népek és országok 
függetlensége a főcél, hanem az ózonlukak betömése és a gátak meg-
erősítése. Ilyen és hasonló globális tervek megvalósítása közepette, 
valószínűleg a világsajtó nyomására — mert tagadhatatlan, hogy a világ-
sajtó óriási nyomást gyakorol a világra, a világ közvéleményének kiala-
kítására —, tehát a világsajtó tüsténkedése folytán a hazai is hajlik arra, 
hogy terroristák kizárólag a másik oldalon keresend ők, esetünkben a 
csecsenek oldalán, akiket alattomos cselekedeteik miatt nem lehet, de 
nem is szabad emberszámba venni, így akárhányan vesztek is oda az 
orosz—csecsen háborúban, a lelkük rajta, mért nem tör ődtek bele abba, 
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hogy sorsukról ne ők maguk döntsenek, hanem orosz testvéreik és jó 
szomszédaik. 

Miközben a világ, a világsajtó nyomására tudomásul veszi a tényál-
ladékot, miszerint ... de minek is folytatnám, amikor úgyis sejti min-
denki, úgy a világsajtó, minta hazai, hogy az elesett csecseneknek is 
feltehetően volt vagy van édesanyjuk, talán árvák is maradtak utánuk, 
de mindezeket a nyilvánvaló tényeket a média tapintatosan elhallgatja, 
valamint az ózonlukak táguló tendenciáiról is csak visszafogottan cik-
kezik, ahogyan azt a sajtömágnások egyéb világmaffiózókkal együtt 
elvárják tőlük. Ezért nincsenek a másik oldalnak áldozatai, ezért nem 
láthatóa mindent elárasztó szenny és kéményfüst, ezért tartunk ott, 
azon a ponton, ahonnan minden út a szakadékba vezet. 

Megfigyelésem szerint talán még sohasem hálálkodtak annyit a jó 
istennek, mint mostanában. Nem az úgynevezett egyszer ű , magukat 
hívőknek tartó emberek, akik valamikor régen megtanulták, miszerint 
Isten nevét hiába ne vegyed, ennek ellenére adott esetben úgy szidal-
mazzák az Urat, mint a legutolsó kapcabetyár és régimódi törzs őrmester, 
hanem az úgynevezett szellemi foglalkozásúak, élsportolók, olimpiai 
bajnokok, médiasztárok, akik az elmúlt ötven év alatt ki nem ejtették 
volna a szájukon a Teremt ő  nevét, de nem azért nem, mert valamikor 
ezt így tanulták a katekizmusból, mármint azt, hogy az Ő  nevét hiába 
ne vedd, hanem az elmúlt évtizedekben akkor se ejtették ki a szájukon 
ezt a szent nevet, amikor hálásnak kellett volna lenniük Hozzá, éspedig 
egyszerűen azért nem, mert Isten nevét nem volt ildomos emlegetni 
sem negatív, sem pozitív értelemben, kiváltképpen az utóbbi értelemben 
nem, hiszen Isten, mint olyan, nem létezett, csak a Dialektikus Mate-
rializmus létezett, s ennek legfőbb apostolai, akiknek a nevét viszont 
csak áhítattal, elragadtatással illett kiejteni. Ma viszont mindenki hál' 
istenezik. A volt párttitkár éppúgy, minta volt Lenin Intézet volt 
igazgatója, mindenki, aki a nyilvánosság el ő tt egy mondat erejéig szóhoz 
jut, mindenki, aki nem túl régen még Kádár elvtársozott, s neki volt 
hálás még azért is, hogy reá ragyog a jó isten napja. Hál' istennek, 
mondja a volt ateista fest őművész, hogy megérhettem ezt a gyönyör ű  
pillanatot, hál' istennek, szajkózza a hegymászó, hogy feljutottam a 
csúcsra, hál' istennek, ragyog az öreg színész petyhüdt arca, hogy még 
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mindig itt állhatok önök előtt ezeken a világot jelent ő  deszkákon .. . 
Egyszerre mindenért Istennek lettünk hálásak. Vagy csak egy „divatos" 
nyelvi fordulatról volna szó? Annál rosszabb. Isten nevét, ha igazán 
tiszteled Őt, csak magadban suttoghatod el, hogy Rajta kívül senki 
illetéktelen meg ne hallja. Különösen ne a fecseg ő  felszín. 

Bújom a véletlenül kezembe kerülő , felbukkanó Kalangya-számokat. 
Kétéves voltam, amikor megszületett, tizennégy, amikor megsz űnt. 
Szenteleky Kornél indította, szerkeszt ői között, többek mellett ott volt 
Szirmai Károly, Herceg János. Mindegyiküknek nagy tisztel ője vagyok. 
Tizennégy éves koromban a Kalangyáról semmit se tudtam, a létezésér ől 
se hallottam, jóllehet járt már jóval el őbb is a kezemben folyóirat, például 
a Híd. Bizonyára nem ennek a hatására kacérkodtam már tizennégy 
évesen a gondolattal, hogy jó lenne valamit írni, ha nem mást, legalább 
naplót, ahogyan azt egy akkorjában nálunk rekedt magyarországi fiú 
csinálta (lásd az Inkvizítor cím ű  örökbecsű  novellámat). 

Most ünnepli a délvidéki magyar irodalom (amely semmiképpen sem 
iparkodik véglegesen délvidékivé válni) a Kalangya születésének, indu-
lásának hetvenedik évfordulóját. Az itteni magyar irodalmi köztudatban 
mindmáig jelen van ez a folyóirat és nagyon jó és helyes, hogy jelen 
van, tulajdonképpen megindításával tették meg el ődeink az első  hatá-
rozottabb lépést a felé, hogy folyamatosan kalangyába, kévébe kössék 
a kor itteni alkotóinak termését. T űnődésemmel dehogy is kívánok 
ünneprontó lenni, amikor azt mondom, hogy szerintem talán szeren-
csésebb lett volna a folyóiratnak a KÉVE nevet adni, mint a Kalangyát. 
A kalangya lehet hogy varázslatosabbnak, talányosabbnak, mindenkép-
pen „irodalmiasabbnak" t űnik, minta kissé hétköznapi hangzású kéve, 
de nem vagyok benne egészen biztos, hogy annak idején minden délvi-
déki magyar olvasó, aki megvette az els ő  számot, tisztában lett volna az 
új folyóirat nevének az értelmével, jelentésével. Egyszer űen azért, mert 
mifelénk a kévét senki se hívta kalangyának. Veszem a bátorságot, hogy 
megkérdezzem: errefelé, ahol évenként annyi kévét bekötöttek, hasz-
nálta-e valaki is a kalangya szót? Ami ugyan nagyon szép hangzású 
magyar szó, de a mi déli fülünknek még ma is kissé szokatlan. 

Az „ügyet" azért vetem föl és papírszeletre, mert még abban is, hogy 
a szóban forgó folyóirat neve KALANGYA, nem pedig (mondjuk) 
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KÉVE lett, helykeresésünk, magunkra találásunk, önazonosságunk za-
varát sejtem. Magyarán azt, hogy mi, délvidéki, lentiségi, alvidéki ma-
gyarok nem találtunk vissza eredeti nevünkhöz, vagy valamiért nem 
vállaltuk azt. Így ma se tudjuk, hogy mik is vagyunk, s reggelre kelve 
mikké leszünk. Nem csak az utcáink, tereink, szül őhelyünk nevét vál-
toztatta meg az a gyakran vihart kavaró történelmi széljárás, amelynek 
kárvallottjai vagyunk, hanem bizony az észjárásunkat is, melynek követ-
keztében pápábbak lettünk a pápánál, jugoszlávabbak a jugoszlávoknál. 

Folyóiratunk nevét bizonyára, s ő t bizonyíthatóan nem ez a tudatzavar 
szülte, és mégis, mintha legalább a nevében, hordozna magában ebb ő l 
valamit. Persze ez csak egy rögeszmés, kelekótya tollforgató véleménye. 
Maga a folyóirat egy kísérlet, egy hősi erőfeszítés volt annak érdekében, 
hogy itt megmaradjunk. Ugy magyarnak, hogy megkérdőjelezhetetlen 
jelenlétünkkel másokat ne sértsünk. Még akkor se, ha mások minket 
gyakran megalázó helyzetbe hoztak. Negyvenhárom végén, a Kalangya 
12. évfolyamának decemberi számában, amikor az akkori szerkeszt ője, 
Herceg János számadást készít a folyóirat „második életének két esz-
tendejéről", tehát a valószínűleg igen érzékeny és nehéz két, háborús 
évfolyamról, egy helyütt ezt írja: „Nincsen a Kalangyának két évfolya-
mában egyetlen mondat, amely bármely velünk él ő  népre sértő  lehetne." 

Persze, mondhatná valaki, a Kalangya irodalmi és m űvészeti folyóirat 
volt, nem egy propagandisztikus, politikai napilap. Persze hogy irodalmi 
és művészeti folyóirat volt. És persze, hogy az illett hozzá, az volt méltó 
hozzá, amit a szerkesztője az idézett mondatban leírt. De ez a mondat 
beragyogta alkalmasint nem csupán a folyóirat említett két évfolyamát, 
hanem visszamenő leg is minden számát. Kár, hogy ezek a folyóiratszá-
mok manapság szinte már hozzáférhetetlenek. Lassan egykori olvasóik 
is elfogynak. Nevének említésére csak a ritka bennfentesek szeme csillan 
fel: KALANGYA! A fiatalok immár a nevét is elértik. Összeröhögve 
kérdik egymástól: kinek a KALANDJA? 

Ennek hallatán megszégyenülve abba is hagyjuk ebbéli kalandozá-
sunkat. 
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DUNDURILO MEGLÁTÁSA SZERINT 

A másvilágon nincsen anyuci, 
testvérek, rokon fiúk, lányok, 
a másvilágon, kedves, nincsenek 
se szerbek, se horvátok. 

A másvilágon béke van, s az évek 
egyforma napokból állnak. 
Nem közösül itt senki sem 
mind csak onanizálnak. 

ELHÜLYÜLÖK, O, KEDVESEM, MARINA 

Elhülyülök, ó, kedvesem, Marina, 
s ettő l nagyon félek. 
Töltsél még egy kevéske bort, 
mert azzal én szívesen élek. 

„Itt egy pohár bor, remélem nem ez 
az, ami téged nálam maraszt. 
Nem hülyülsz el te drágám, 
Csupán hülye maradsz." 
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EGÉR VOLTAM ÉS MINDEN 

Egér voltam és minden, 
most semmi vagyok és a nem, 

mindenfele röpített vala aurád, 
most dinoszauruszként nehezedem rád, 

és ízetlen vagyok, minta dodo madár, 
egy pasi ki az Ile de France-on le-föl jár 

várakozóban a nagy husángra 
— a madárvilágnak e csúfsága 
rosszul regűt, ügyetlen vót. 
Ó, de jó, hogy végül kihót. 

ESEM SZÉT ELEMEIMRE 

Esem szét elemeimre, 
rám férne egy alapos szerviz, 
mint ahogy azt a minap 
megállapítottad, Mici. 

Elvégezni nem ajánlkozol, 
magadnak is szüksége lenne rá, 
a szocializmus nem lett kitalálva, 
hanem az égből hullott alá. 

IRODALOM 

Nováknál jártunk minap 
és az irodalomról beszélgettünk 
és Miroslavról és Slavéról 
Peróról és Juréról 
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hogy senki sem olvas bennünket 
és az egésznek semmi értelme. 
Ó, akkor írnék csak szabadon 
ha egyetlen olvasóm se lenne. 

NEM KERESTEM DE RÁLELTEM 

Nem kerestem de ráleltem mindarra 
amit rejtegetsz már századok óta 
gatyákra poszterekre mindenre 
amid van — és borsra és sóra. 

Kinek az ékszerére lelt Schliemann? 
Trójára hol leltek? 
Egy szavamba került volna csak 
hogy megmentsem a lelked. 

PIEDRA BLANCA SOBREUNA PIEDRA NEGRA 

Cesar Yalkjo emlékének 

Szerdán haltam meg, Oslóban. 
Felhőszakadás volt. 
Kedden temettek el, Zágrábban. 
Semmi baj. 
Két napiga mennyországban voltam. 

BÖNDÖR Pál fordításai 



PAS DE DEUX  

JÓDAL RÓZSA 

Milyen fülledt meleg van itt bent. Nem is csoda: harminckét hattyú-
lány a maga kisebb-nagyobb fellépés el ő tti lámpalázával, a megemelke-
dett vérnyomásával, a tamponnal lefojtott havivérzésével, Csilla a két 
hónapos terhességével, Zaga a békéltet ő  tárgyalás után dagadtra sírt, s 
most duplán bekrémezett-púderezett-agyonfestett szemével ... Én is 
csak úgy vibrálok az izgalomtól. Sosem fogom megszokni balett-topán-
káim selymes, semmivel össze nem hasonlítható, érzékeny lábfejemhez 
simulását, s ezt a testemhez szorosan, kéjes-szerelmesen tapadó lágy 
fehérséget, a minden lépésemnél, gesztusomnál ezernyi picike zizzenés-
sel susogni, „zenélni" kezdő  virágkelyhű  tüllszoknyácskát ... Nem is 
bírom megállni, kerül-fordul, perdülök egyet magam körül, a tükörben 
gyönyörködöm önmagamban, s fehér, máris szinte röppen őn táncra kelő  
lényem örömteli izgalmát harminckétszeresen visszaver ő , fényes szatén 
balettcipőjüket kötöző , spiccelő , izgatott-kipirult arcukat legyezget ő  
fodros szoknyás társnőimben. Akár egy Degas-pasztell: a napfényes, 
csupa mozgás Táncóra, az önmagában, egy sarokban elmerülten gya-
korló Két balerina, a lila masnis, felhevült Balerina leкуezővel, akinek 
habfehér, áttetsz ő  szoknyácskája szétterül, kifeszül, szinte máris tova-
röppen, akár egy érzékeny, hímporos szárnyú fehér pillangó ... Szegény 
apa. Mekkora gyűjteménye van Degas-reprodukciókból és saját kez ű  
másolatokból! Azt hiszem, sosem bocsátotta meg a szüleinek, hogy 
lebeszélték a balettról, mert háta balett-táncosok többsége, ugye, sze-
rintük, mi más is lehetne, mint „meleg". „Tudod, mi voltaf ő  érvük? 
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Az, hogy: Alkalom szüli a tolvajt. Pedig abszolút hallásom volt. Abszolút! 
A hangpróbán aznap csak engem osztályoztak A-val ..." Ilyeneket 
mondogatott nekem kissé kesernyés mosollyal, és sosem sz űnt meg 
egyengetni a „karrieremet". Ni hiszen! En vagyok a Három hattyú 
középső  tagja ... Most nem akarok semmi rosszra gondolni, régi ku-
darcokra, elvetélt nagyot akarásokra. Ma este arra fogok összpontosí-
tani, hogy itt van, egy karnyújtásnyira van a Lehet őség! Ma sok jelentős 
ember, kritikus, rendez ő , vendég lesz az előadáson. Tele vagyunk neves 
vendégszereplőkkel. Szegény Igor ínszakadása kellett hozzá, hogy egye-
nesen New Yorkból szerződtessenek ideiglenesen egy új (fiók)Herce-
get, és Koviljka csúnya bokasérülése, hogy a kis bolgár Szofija bújhasson 
Odette bőrébe. No és persze az Udvari bolond is cseretáncos. Kicsit 
öregecske ugyan, s csak innen a szomszédból való, de azért mégis vendég. 
Egy új arc mindig feldobja a társulatot ... Ó, Istenem, add, hogy 
sikerüljön! Hogy szép legyen a táncom, hogy felfigyeljenek rám. Úgy 
szeretnék már egy nagyobb szerepet! Az els ő  felvonás pas de trois-óból 
az egyik barátn ő  szerepét. Vagy mondjuk a harmadikból a Nápolyi 
táncosnőjét ... Vagy ... S aztán ... aztán egyszer ... egyszer! Majd 
ha én is Odette-Odíliaként úszhatok, szinte testetlenül a táncosom 
karján, mint egy kicsi, csak a zenére tovarezg ő-libbenő  hattyúfehér, 
világló tollcsomó ... O, ha én ... pirouette tour en l'air ... forognék, 
villognék a levegőben ... Vagy a csábos, sötét lelk ű , talán inkább csak 
parancsra gonosz Odíliaként: round de jambe foutté. Harminckétszer! 
Bravúros-virtuóz forgással, biztos egyensúlyérzékkel. Istenem. Harminc-
kétszer! Nem a női balettkarban. Corps de ballett... Valamikor maga 
volta megvalósult álom. Közéjük tartozni! Kis, ügyeske, spiccel ő  balett-
patkánynak lenni ...Térdhajlítás: plié. En dehors demi plié ... Tour 
pique ... Grand jeté ... A balettórák vége-hossza nincs rúdgyakorlatai. 
S a tánctanár pattogó vezényszavai: „Promenade en couronne, attitude, 
arabesque nffacé. Emeld! Magasabbra! Élénkebben, gyerekek, élénkeb-
ben, nem alszunk!" Balettpatkánynak lenni — tizenévesen ... De még 
huszonévesen is csak egynek lenni a sok elátkozott hattyúlány között?! 
Elátkozott ...Milyen ideillő  szó. Tudom, apám, tudom. Te most azt 
mondanád: „Ne légy mohó, ne légy hálátlan. (Gondolj néha rám.) Már 
nemcsak egy vagy a sok hattyú közül. Már a Három hattyúhoz tartozol. 
Te csak ne nevess! Aki a kicsit nem becsüli ..." De meddig, apa, 
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meddig? Elfutnak alólam az évek ...El őször, szinte kamaszfejjel az 
első  gyerekem. Aztán egy abortusz. Kiesés. Megint kiesés. Különköltö-
zés. Összeköltözés. Veszekedések. Megint egy abortusz. Könyörgések. 
Fenyegetőzés. Verések, verekedések. Lehet így élni? Ajándékutazás 
Velencébe. Kocsicsere. Szerinted meg lehet engem vásárolni? Aztán a 
második gyerek. Túlsúlyosság. Harca kilókért. Beteg a gyerek. M űtét. 
Kényszerszabadságolás. Lehet ezt még pótolni? Szétment az alakom, 
vadul tornászok, fogyózok. Még mindiga karban vagyok. Corps de 
ballett! Apa, lenéznek! Erzem. Pontosabban: hablatyolva átnéznek raj-
tam. Ó meg? Azt a kárörvend ő , gőgös, kutató-firtató arcot! Ha láttad 
volna! De hiszen láthattad elégszer ... Nem, nem akarok most semmi 
rosszra gondolni. Én most hattyú vagyok, A hattyúk tava Három hattyúja. 
Mindjárt kezdődik a második felvonás. A titoktéli éjszaka az erdei tó 
melletti tisztáson, amelyre elvarázsolt hattyúlányok szállnak le csivitelve. 
Megrázkódnak, és egy estére visszaváltoznak gyöngyön ű  fiatal, fiatal 
lányokká. Minden éjszaka, újra és újra. Elvarázsolt hattyúlánynak lenni 
— azt hiszem, tudom, mi az. Gyönyör ű  lett Kárpáti díszlete. Az a sok 
kékség, a tiszta tágasság érzete. A bágolyszárnyú Varázsló elkergeti 
majd a beúszó Hat hattyút, de a vadászó Herceg el ől elbújik ... Odette 
hattyútánca — a híres Ana Pavlova-i „hattyúsan" hátrafeszített, „rezeg-
tetett" kar, lehajtott, hosszú nyak, figyel ő , okos kis fej — s körüle a 
szertemered ő , libegő  fehér „tollak". Nem tudom, a kis bolgár Szofija 
milyen Odette lesz. Nem szép t őlem, szégyellem is, de irigykedem rá. 
Szeretném, ha nem lenne olyan jó. Azokkal a pipaszár karólábaival, 
majomszerűen „térdig lógó" hosszú-hosszú, szinte csonttalan karjaival 
nem valami szívderítő  látvány, de ki tudja . .. S akkor jövünk mi! 
Vidáman „tollászkodunk" majd, meg keringőzünk. Következik a gyö-
nyörű  tánc-adagio, a szerelmesek pas de deux-je, amelyet Igor, az én 
Igorom olyan drámai erővel, olyan édes lírai beleéléssel és magas, de 
milyen magas ugrásokkal tett felejthetetlenné! Igor ... Igorkám .. 
Megint mi következünk, kétoldalt két-két sorban a sok elvarázsolt fehér 
hattyúlány ... Itt nagyon kell vigyáznia fej-, kéz- és karmozgásra .. . 
a pas de deux és mi, ez gyönyörű  szokott lenni, azt mondják, egyenesen 
festői látványt nyújtunk együttesen. A bemutató után megjelent kritika 
szerint „a név szerint méltatott főszereplők »együttese« mellett a pro-
dukció másik főszereplője a női balettkar". Az a sok egyszerre zizegő , 
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rezgő-mozgó, négy tömött sorban nádszálként hajladozó, pontos kore-
ográfia szerint repdes ő , suhogó-suhanó fehér tüllcsoda. Olyankor az 
egész színpad a hattyúk birodalma ... A hegedűszóló — imádom! — és 
a zenekar ... A kis hattyúk csoporttáncának édes staccato-zenéje, csupa 
ritmus ... És akkor a Három hattyú, széles íveléssel, elegánsan és 
odaadóan. Szívvel. La-lalalalala-lala-lala-la-lalalala-lala ... Akkor! Ak-
kor kell megmutatnom! ... Végül a coda a Három és a Hat hattyúval. 
Odette megtalálta azt, akit várt. O meg. Ezzel véget ér, az éjszaka, és 
mi visszaváltozunk hattyúvá ...Mindjárt csengetnek. Ugy izzad a te-
nyerem. Csak rosszul ne legyek tánc közben. Már két teljes napja nem 
szedem a gyógyszereimet, hogy jobban tudjak összpontosítani! Kínomban 
ezt ötlöttem ki. Ha tudnák otthon, kitörne a botrány. Nem érdekel. Most 
sikeriilnie kell! Mindenáron! Ez az én nagy sanszom, az én lehet őségem. 
De nincs baj, nem lesz, nem lehet baj. Olyan er ősnek érzem most magam. 
Olyan magabiztosnak. Hattyú vagyok. Elvarázsolt, átok sújtotta Három 
hattyú. Szép hattyú. Jól, egyenesen b űbájosan táncoló mesebeli haty-
tyú ... A zene! Felhangzott a zene. Gyertek, beúszunk a tóra, a színpad 
most a miénk, vár Odette és a Herceg. Valahol engem is vár az én 
hercegem. Vajon vár-e? 

* 

Majd szétpattan a fejem. Azt hiszem, jók voltunk. Talán. Rengeteget 
tapsoltak. A valcer is, Odette-ék adagiója is sikert aratott, valóságos 
ovációt, de a közönségnek tetszett a Négy kis hattyú is, és mintha a 
Három hattyúnak is elég hosszan.. . és lelkesen tapsoltak volna. Nem 
tudtam igazán odafigyelni, pedig nagyon akartam, nagyon, de teljesen 
betöltött a zene, meg a koncentrációm. Minden megsz űnt körülöt-
tem ... és akkor hirtelen ... az a látomásféle ... Zoran és Igor.. . 
mintha valami nagyon távoli, régi, megsárgult képek lettek volna, holmi 
kitépett lapok, vagy mik. De komolyan, ez érdekes volt, így utólag 
rágondolva szinte döbbenetes: mintha a képes falinaptár szintjei közül 
valók lettek volna mindketten, s akkor valaki tépdesni kezdte hónapok 
szerint a lapokat, amelyek repdestek, nyugtalanul szálldostak körülöt-
tem egy darabig ...Táncoltam, forogtam, lejtettem, s közben mint 
valami filmet észleltem a jelenetet: Igor és Zoran szállongó, merev pózú 
szentképeit, amelyeket, éreztem, el kellene kapnom, meg kellene men-
tenem, de nem volt erőm hozzá. Egyenként belehullottam a tóba. Olyan 
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furcsa volt. Egyszeriben magam maradtam, s ez abban a pillanatban 
olyan jó volt. Szabad voltam, Hattyú voltam, s csak táncoltam. Nem 
ennek vagy annak a kedvéért, nem dicséretet kérincsélve, hanem ma-
gáéгј  a táncért, a szépségért! A csodáért! Ő , milyen ... különös volt. 
Csajkovszkij lebegő  lazúrzenéje. A tisztás. Az éjszaka. A varázslat. A 
remény a szabadulásra ... Megizzadtam. S mintha kezdene elhagyni az 
erőm. Csak nem 9  ! Nem szabadna, hogy így hasson. Ki kell tartanom. 
Még két felvonás. Mindjárt kezdődik a harmadik. Az Udvari bolond 
idétlenkedik majd, aztán a négy álarcos. Bevezetik a négy menyasszonyt, 
hogy a Herceg válasszon. Mit találtam én Zoranban, hogy minden 
lebeszélés, tiltás ellenére — a józan ész ellenére is — makacsul és kitartóan 
és foggal-körömmel, sírva és dacolva és kapcsolatokat megszakítva éppen 
őt választottam? Hiszen nem voltam bele szerelmes. Ma már tudom, 
hogy nem. De a legszebb férfi volt az életemben. És a legférfiasabb. 
Igazi macsó. Azoka széles vállak, izmos karok, jó formájú lábszárak, a 
széles mellkasa, az érett búzaszín ű , csigákba kunkorodó, vállig érő  haja. 
Az a gyönyörű , rakoncátlan sörénye. Es a szenvedélyessége! Azok a 
vad szretkezéseink, emberség! Zongorán, asztalon, asztal alatt, lengve 
és mászva és csapódva. Mit neki a Figure veneris 99 vagy hány póza, 
különbeket talált ki az én macsóm magának. A vére hajtotta, hajtja. 
Nyilván engem is. Pedig azóta hogy eldurvulta játékunk. Ő  nevelt 
mazochistává, vagy az ember eleve annak születik? Néha már alig tudom 
eltakarnia sérüléseimet. Talán már nem is akarom. Mit szeretnék? 
Úristen, mit? Hogy valaki feloldjon a varázslat alól, hogy megváltson? 
Hogy sajnáljanak? Vagy hogy irigyeljenek? Milyen primitív! Milyen üres, 
üres, üres, üres. Semmi ember. Egy semmi ember! Mikor látott ez engem 
utoljára színpadon? Talán még ott a legelején, néhányszor. Akkor még 
imponálhattam is neki. Büszkén cipelt a haverjai közé. „Moja žena —  

balerina!" Azt igen. Aztán inni, vedelni, tököl ődni, nyűglődni hajnalha-
sadtáig. Azt ma sem tudja, eszik-e, vagy isszák a passé-t, a bourreé-t, a 
bourreé suivi-t, az arabesque-t ... Igor. Milyen kár. Igor. Tünékeny, 
légies távoli árny. Talán nem is akartam igazán. Talán. Odette/Odília 
és a harminckét hattyúlány sorstragédiája. Mi az én sorstragédiám? Vagy 
ne játsszam meg magam? Azt mondják, senkit semmire nem lehet 
kényszeríteni ... Már nyilván bemutatkoztak a Vendégek, lepergett a 
Spanyol tánc, a Nápolyi tánc, a kilencpácos „magyar tánc", amelyet 
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mindig megmosolygok, annyira stilizált — már ahogyan majsztram Petipa 
bennünket, magyarokat, meg a táncainkat magának elképzelte — és a 
hatpóros tüzes lengyel mazurka. Micsoda n ői szólók! De eltáncolnám 
valamelyiket! A szenvedély! Azt jól tudnám kifejezni. Színpadon mutatni 
meg önmagamból egyszer ezt a lobogást, ezt a serceg ő , forró-fortyogó, 
kiáradni vágyó izzó lávát! ...Azért Saci is elég jó benne. Jó benne. 
Egészen tűrhető  ... No, most már Odília bűvöli a boszorkányos alleg-
róival a herceget.. . Úgy félek. Kezd kiverni a hideg verejték. Csorog 
le a hátamon, a fenekemen. Hogy bírom ki a negyediket? Mit csináljak? 
Igyak egy kicsit? Bátorságot. Iszom egy kis bátorságot ... Vagy így is 
jó lesz? Kibírom? Mit csináljak? Te jó ég, mit tegyek?! Ez a sok önz ő  
maskara itt körülöttem. Kis, piti riválisok. Nem, ezekre nem lehet szá-
mítani. Még jó, hogy hoztam magammal a táskámban. Talán elég lesz. 
Majd a WC-ben, hogy meg ne lássák. Előadás után aztán majd ők is 
feltankolnak, akkor már szabad, de nekem addig kell, most kell, nekem 
ma meg kell mutatnom! Persze, a második felvonás volt a lényeg, a 
sorsforduló; de ha felfigyeltek rám, ha valaki Közülük esetleg már 
észrevett ... akkor most nem szabad elrontanom, elmismásolnom a 
dolgot. Aki mer, az nyer. Minden hazárdjáték, és a tét most én vagyok. 
Felteszem magamat a korongra! 

* 

Odette a fájdalmával, a megcsaltságával, a maga legato adagióival, és 
mi siratjuk. A lassú táncunkkal, a bánatos nyak- és fejmozgásunkkal, 
karjaink-„szárnyaink” végtelen fájdalmat tükröz ő , lemondó lengetésé-
vel, együttérző  lebegtetésével gyászoljuk. Ot csalták meg, ő t hagyták el, 
de bennünket is, bennünket is! Hattyúlányok vagyunk. Harminckét 
elátkozott hattyú. Nincs remény. Nincs kiút ... Hát ő , O, az Egyetlen, 
a Legszebb, a Legjobb, a Vérünkké lett vér ... ha ő  is csak ilyen .. . 
Siralom völgye ... Elpusztulunk. Nyomorultul végezzük mindahányan. 
Érdekes. Hányszor táncoltam már, de ezt nem lehet megszokni, ez maga 
a végzet. Hattyú vagyok, toll, cs őr, és karom-börtönömbe zárva. Szaba-
dulni akarok! Odette vagyok. Odília vagyok! Ki vagyok hát? Gyere, 
ments meg. Boldogtalan vagyok! ... A Varázsló elkábítja Odette-t, a 
földre dönti, meg akarja ölni. Hogy hajladozik, hogy vonaglik, szárnyaival 
úgy eseng. Hattyúhalál. A fehér hattyú haldoklása. Milyen szép és 
poétikus. Elalélni és felszívódni a Végtelenben. A valóság nem ilyen! 
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Ángyfika fulladt és hörgött és dobálózott az ágyában, és leesett a fájda-
lomtól, véresre kaparta, tépte magát a kíntól. Na, betáncolt végre a 
Szabadító, a Varázsló elinal. Ohercegsége Persze most „mosakszik": O 
nem úgy gondolta, nem hazudott, ő  mindig-mindig csak a színtiszta 
igazat vallotta. A Varázslat, az az oka. Persze, pas de deux. Minden 
veszekedés, verekedés, rugdosás, gy űlölködő  köpdösés után egy gyö-
nyörű  pas de deux. Szerelmes összefonódások, simogatások, félönkívü-
leti forró, fülbe sugdosott-duruzsolt fogadkozások, esküdözések. Pas de 
deux. Szerelmi kettős. Gyönyörű  ugrásokkal, emelésekkel, önzetlen 
forgatással, vilii-szer ű  röpdöséssel. Développé ... passé ... pirouette .. . 
Csodálatos, mit művel ez a nappali fényben jelentéktelen Sanyarúven-
delnek látszó Szofija azokkal az ágszer ű , csontsovány liánkarjaival! 
Valósággal külön életet élnek. S a hosszú-hosszú végenincs karcsú lábai. 
Ez nagyobbakat, pontosabbakat ugrik, mint egy férfitáncos. És milyen 
tűzzel. Fantasztikus! ... Passé ... retiré ... Bezzeg a hórihorgas, még 
pattanásos kamasz amerikai ... No, annak még van, lesz mit tanulnia. 
Főként színészi átélésből. Mert a táncos-alapozása, a technikai felké-
szültsége, az O. K. ... De azért lám, lassan rá is átragad a hév. Odette 
kisugárzása. Az erős (nemi) kisugárzás, ami rabul ejt, megkapaszkodik 
benned, nem enged. Még akkor is, ha tudod.. . Hiszen megmondja! 
Nekem kéjes vigyorral minden alkalommal, szinte az arcomba hajolva 
„bevallja", kivel, mikor, hogyan, hányszor. Hogy csillog olyankor a 
szeme. Aranyzöldén villog, s szinte láng csap ki bel őle diadalmasan, 
mint egy hájasodásnak indult muszklis-bodybilderes Belzebúbból. 
Olyankor nem gondolkodom, nekiugrok, farkas módra beleharapok, 
érzem, vér serked a fogam alatt, de közben már szégyenteljesen ágas-
kodik bennem a vágy ... Hagyom ... mindent hagyok ... tárgy vagyok, 
állat vagyok, üzekedésre felajzott vad ... Most jön a Varázslós rész, 
már á la Messzerer. Ezt jobb szeretem, minta gyermekkoromban látott 
Petipa—Ivanov-féle pantomimes változatot. A mi Varázslónk táncol. És 
hogy táncol! Harca nőért ... Nőért? Egy nagy fenét! Harc magáért a 
harcért. A férfifölényért. A mindenáron való dominanciáért ... Mi ez, 
szédülök? Kezdődik!!! Még jó, hogy eddig ...Tépjétek csak egymást. 
Bár széttépnétek ... Lépést vétettem. Uristen! Koncentrálni! Csak erő -
sen koncentrálni. Már nem tart sokáig. Hogy feler ősödött a zene. 
Minden harsog. Pattog. . . Szétpattan a fejem. De mi ez? Odette most 
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kettéválik, egyszerre Odette és Odília ... De hát hogyan? Egy új kore-
ográfia? ... Nem értem. Mi ez? Ez — lehetetlen! . .. Fizikai lehetetlen-
ség ... S mégis, ott van ni, a két szememmel látom: táncra perdülnek 
egymással! Pas de deux. Odília Odette-el táncol! Átvette a Herceg 
szerepét. Felemeli, megpörgeti. Hátborzongató. Most megjelenik a 
Herceg, megkísérli szétválasztani őket, mire ketten kétfel ől kapaszkod-
nak beléje. Pas de troix. Ha-ha: a két balerina — a Fekete és a Fehér — 
lassan egymásba folyik ... már csak egy kis fekete uszálydarab lóg ki a 
fehér táncosnőből ... Slutty, megint összeolvadtak. Hajszálpontosan, a 
széleik is el vannak dolgozva. A Herceg karjaiban már megint csak 
Odette piheg. Lássuk csak: hogy is van ez? Tulajdonképpen logikus: 
hiszen a kettő  — egy. A jó és a gonosz felünk. A mi Koviljkánk is így 
táncolja. Nála a kett ő  alig különbözik egymástól, így érthet őbb is a 
herceg megingása, érzékcsalódásos h űtlen hűsége. De ez a kis bolgár —  
a Szofi — a próbákon éppen a különbségeket hangsúlyozta ki, nála Odília 
a megtestesült Rossz, a titokzatos Fekete Erő  ... A, hülyeség. Nyilván 
káprázott a szemem. Még most is káprázik egy kicsit. Jézusom, kett ős 
körvonalakat látok! A napokban mindenképpen el kell mennem a 
szemorvoshoz ... Csak már vége lenne. A szám is kiszáradt, elepedek 
egy csepp vízért ... Na végre, letépte a bagolyszárnyait, vége a lidérc-
nyomásnak, hozsánna, hozsánna, megtört a varázslat, a Herceg tiszta 
szerelme győzedelmeskedett a gonosz er ők felett. A moll hangnem 
dúr hangnembe megy át, a zenekar fortissimója az Örömet, a Diadalt 
fejezi ki, mehetünk végre a fenébe, a fészkes fenébe, fel az öltöz őinkbe. 
Huhh! Sokan felállva tapsolnak.. . Virágok. Odette/Odília és a Herceg 
Anyja malomkeréknyi csokrokat vesz át, majd elejtik őket, segítsen már 
nekik valaki ... Az egyik Menyasszony is kap virágot ... Nini, még az 
egyik kishattyú is: a bulémiás Maja. Nekem bezzeg Zoran egyetlen szálat 
sem küld sose, mert minek? Na, ebből elég volt. Úgy remeg a lábom, 
alig tudok lépni. Most meg a karom is. Mi ez, vitustáncot járok? S még 
mindig a tapsrend. Hát nem! Talán nem veszik észre, ha a harmincket-
tedik hattyú most szép csendesen elt űnik a balfenéken. Agyő . 

* 

Valami van a levegőben! Már amikor izzadtan, fáradtan, kibicsaklott 
idegekkel benyitottam a közös öltöz őnkbe, már akkor ... már az ajtó-
ban megéreztem. A jelenlétet. Egész libabőrös lett tőle a karom. Persze 
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úgy tettem, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. A sok haty-
tyúlány csivitelve, pletykálkodva, kuncogva szabadult meg a „tollaitól", 
a törtfehér átizzadt tüllszoknyácskák összetapadva, fáradt-halottan hul-
lottak egymásra, a tusolók üvegfalain csillámló pászmákban, zuttyanva-
sustorogva, szivárványló t űzijáték-rózsákként freccsent szét a víz, csupa 
nevetés, a maró verejték- és illatos samponszag, fürd ősó és százféle 
kölnivíz, parfüm jól ismert, orrfacsaró, zagyva keveréke ... hangok, 
hangok, fény, szemkápráztató, szemfájdító fény ... de én éreztem. Es 
vártam. Sokáig gyűjtöttem hozzá az erőt, amíg bele mertem nézni a 
falakon körbefutó óriási öltözőtükrökbe. Hirtelen fordultam meg, és 
meredtem szembe az egyikkel. Mintha ott hátul, a bal hátsó sarokban... 
eltűnőben ... már szétfoszlóban ...Egyetlen megigézett óriásszemmé 
váltam. De nem, semmi. Csak az újdonatúj, fényes, cs őlábú székek, a 
vakítóan tiszta padló, a kékesrózsaszín űn vibráló neonok, és mindenütt 
tükrök, tükrök. Mindannyian többszörösen megsokszorozódva, tánto-
rogva rohangálunk körbe-körbe. Ezt a nyüzsgést, forgást! Mint egy 
megvadult ringlispíl. Legszívesebben felordítanék: Leállni! Halt! Csend! 
Kuss ! . Rettenetes volt ez az este. Szegény Hattyúk tava! Csupa 
hatodrangú vendégszerepl ő  szólótáncos tizedrangú hazaiakkal „karölt-
ve", a Corps de ballett nem más, mint egy totyogó, csámpás, öreged ő  
libafalka. A Laca-bohóc „virtuóz" szólója! Ha-ha. Odette és a „tenge-
rentúli" álomherceg. Tulajdonképpen t űrhetőek voltak a szólóik, ám 
azok a pas de deux-ok! Csak a vak nem láthatta, hogy alig néhány próba 
után, először táncolják együtt. Az amerikai pasingernek, állítólag, ez 
volt az első  alkalma, hogy a Herceg szerepét megkaparinthassa! Amúgy 
elég szemrevaló, csupa izom langaléta kamasz, a kis bolgár Odette 
ugyancsak röpdösött körülötte, a II. felvonásban az Ő  adagiójukban 
majd leesett a lábáról, úgy igyekezett. De hol volt ez attól! Attól, ahogyan 
szegény Igor táncolja a Herceget. Az az átszellemültség, acsodálatosan 
magas, lézerpontos ugrásai, a megbízható, biztos karja, a romantikus 
lírai átéltsége ... Ha egyszer én lebeghetnék a karján. Mi ketten a 
táncban egyesülve .. . 

A többség nagy lármásan, kikenve-kifenve már el is libegett. Vonul-
nak le a büfébe. Sebesen, gyakorlott mozdulatokkal kezdem magam 
lesminkelni. Carmen megfogja a karom. 

„Te még mindig itt vagy? Gyere, megiszunk valamit." 
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„Nem. Ma nem." 
„Hiszen ünnepelünk!" 
„Haza kell mennem." Nem kötöm az orrára, hogy Zoran őrjöngene, 

ha ma is itt maradnék. 
„Megint beteg valamelyik? Talán ki kellene vetetned a manduláikat. 

Hidd el, nem normális, hogy minden ..." 
„A !„ 
Szegény Carmen. Ma megint hülyére issza magát. Igaz, neki nem kell 

viaskodnia holmi gennyes mandulagyulladásokkal, rejtett-lesüllyedt 
gyermekhere-operációkkal ... se rejtett férj-dúvadak féltékenységi ro-
hamaival ... de elég teher lehet neki elviselnie — saját magát. 

Ahogy ürül az öltöző , úgy kezdem egyre er ősebben érezni azt az 
erőteret. Már megint itt vannak. Remegő  ujjakkal rántom fel kézitás-
kámon a cipzárat, persze kifordulnak a cuccok, potyognak el az üveg-
pultról a szőnyegpadlóra. Letérdelek, hogy összekeresgéljem, kotorjam 
őket, s akkor érzem, hogy egy jéghideg kéz ... Felsikoltok. 

„Valami baj van?" — Ez a pipaszár lábú, stréber Noémi, már indulóban. 
„Csak megütöttem magam." 
„Vigyázz, így is már annyi a sérültünk ..." 
Bedobálom a táska öblébe a kulcsokat, pénzt, miegyebet, s reme-

gő/táncoló ujjakkal bontom ki ezüstös burkából a pasztillát. Hunyt 
szemmel kortyolok rá egy kis vizet. Rettenetes fáradtság ereszkedik 
rám, s lassan ringani kezd velem a helyiség. Er ősen markolom a szék 
karfáját, majd felugrom, berontok az egyik zuhanyozófülkébe, még 
mindig hunyt szemmel megindítom a csapokat, majd felordítok. Olyan 
perzselően forró kopasztóvíz záporozik rám, hogy azt hiszem, azon 
nyomban lehámlik a bő röm. Sziszegve szappanozom magam, a rózsaszín 
hab csípi a szemem. Amikor kinyitom, végiglátok az üvegfalú kabinok 
során, amelyeknek ajtajai ebben a pillanatban, mintegy vezényszóra, 
egyszerre kicsapódnak, az egész átlátszó, töküres alkotmányhenger — a 
sok szivárványlón foszforeszkáló, csillámló-villogó üvegfal, üvegpadló, 
üvegmennyezet között sehol egy lélek — egyszerre rázkódni kezd, majd 
mint valami túlhevített gőzkatlan, fenyeget őn sisteregni, morogni, az 
egész mind jobban megdő l, előredől, képes, és ajtóstul maga alá teret, 
akkor pedig nincs kiút ... Még félig szappanosan, pánikban kiugrom a 
kabinomból, mára szőnyegen törlöm meg magamat vérvörös frottír 
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fürdő törülközőmmel, és kapom magamra a nagyvirágos selyemruhámat, 
amely a sietségtől, kapkodástól, közvetlenül a villámzár mellett behasad. 
Hiába rángatom, nem lehet már felhúzni. Űzötten vizsiatok körül, és 
kiáltani szeretnék, de csak valami nyöszörgésféle sípol ki bel ő lem: 
„Halló! ... Lányok!" Hangok. Mintha üvegek hasadnának meg, s a 
kristályos üvegmorzsalék között ropogva visszhangozna: „Halólá-
nyok ... halottlányok, hálólányok, lányoklányoklányok ..." Minden 
szikrázik, fényárban úszik és képlékenyen mozog, változik, alakul, él 
körülöttem ... A tükörsor megd ől, csúszik, siklik le, le, le, egészen a 
földig, az indigókék szőnyegpadlóig ... most részeire, tábláira válik, 
hajlik, behajlik, s „lapjai" kezdenek egymásra „hajtogatódni". A „tükör-
könyv" pöndörödő  lapszélű  sarkain cifra iniciálék rajzolódnak ki, ame-
lyek aztán villámgyorsan ágaznak-bogaznak-leveleznek ki, majd, mint a 
nagy, díszes aranyozott szegély ű  kódexeken parányi, mívesen megrajzolt 
koronás, páncélos, szuronyos alakok kelnek életre a festett növények 
között, apró szemeik égnek, s mind engem néz, engem bámul, cinkosan 
hunyorog, és kajánul vigyorog. „Ha-ha-ha, de kicsípett, höldzsem! Mint-
ha csak a mesebeli Herceg helyett legalábbis egy valóságos herceg várná, 
vagy tévednénk ... tévednénk ... tévednénk?" A tükörtörpék tükör-
hangjacsilingelő  üveghangon, csengő  kacagással, kristályvisítással vissz-
hangzik, hasadozik apróra. Kavarog, egymásba — majd szétfolyik, állan-
dóan változik, alakul a sok arc ... Látom, ahogyan a színek szinte 
cseppenként tolulnak össze, mind egyszerre külön-külön és együtt is 
látszik, valami őrült színorgia, ez valami rettenetes, ahogyan minden szín 
egymás fölött és alatt és mellett, és bennem, bennem is egyszerre 
érzékelhető ! Folynak belém a színek, megállíthatatlanul egyre csak 
folynak ... elárasztanak, egyre feljebb tolulnak, jaj, megfulladok! ... S 
aztán csordogálás ...csepegés ... Csend. Úgy látszik, kifolytak belő -
lem. Közben minden továbbra is habzik, és kavarog, s a sok arcból 
valahogy lassan egy formálódik. Valami folyékony-képlékeny, állandóan 
változó, alakuló-formálódó, s egyre csak furcsa fintorokat vágó szörny, 
amelynek szeme helyén átlátszó üregek tátonganak. Egyszerre látom 
mögöttük a tükörlapok fényl őn visszaverődő/tükröződő  felületeit és a 
tapéta lila harangvirágos mintáit, amelyek most hervadt-halottan csün-
genek alá, s akkor ez a szem nélküli valami recsegő  üveghangon meg-
szólít. Azt mondja: „Na, mégis, mit képzelsz? Azt hiszed, csak így 
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kapod-fogod magad, és meglógsz a kötelességed elől? A mai véráldozattal 
adós maradtál, ezzel, reméljük, tisztában vagy. Na, frissen, frissen. Addig 
innen nem szabadulsz, amíg meg nem csapolod azt a szép kis táncos 
lábikódat, te Harmadik hattyú, te. Te híres! Vért akarunk látni!" Enge-
delmesen kipiszkálom háta kézitáskám kisrekeszében az utóbbi id őben 
már rendszeresen ott lapuló zsilettet, s múltkori/egykori vércseppjeimt ő l 
barnarozsdás reszelős pengéjével — meghasítom magamat. Áldozok a 
démonjaimnak ... És most hívok egy taxit. 

Hol vagyunk? Ez nem az a városrész! Milyen magasan van a 
kocsiút! Egészen-egészen magasan siklunk. Akár egy függ ővasút. Szép! 
S azoka világító pontok ott a mélyben,, akár a szentjánosbogarak a 
völgyben. Völgy? Hogy kerül ide völgy? En még itt nem jártam! Vagy 
mégis? Csak csúszkál ez a kocsi, csúszkál. Még lezuhanunk. Hé! Ez 
olyan domború! Borzasztó domború ez a kocsiút. Es keskeny. Ember, 
vigyázzon, hallja?! Megy, mint az őrült. Nem látok ki rendesen. Hol 
vagyunk? Majd rálehelek, és megdörzsölöm a sálgallérommal. Ilyen 
mocskos kocsit, ilyen redveset! Százéves por, százéves sár az ablakon, 
a visszapillantó tükrön. Mi a fene ez most hirtelenében ... Havazik? 
Azt hittem, nyár van. Hiszen nyár van. Nyár volt. S űrű  pelyhek. „Hull 
a pelyhes fehér hó, jöjj el, kedves, Télapó ..." Ha-ha-ha. Na, ez muris. 
Nagy, szürkésfehér vizenyős pelyhek. Alig látok az orromig. Hol va-
gyunk? Az ott lent egy idegen város. Hova visz maga engem? Nem hallja? 
Mondja: süket maga? Alljon meg, álljon meg! Most mit néz? Forog 
hátra és vigyorog. En ezt az arcot.. . arcokat.. . ismerem. Hiszen ez... 
Mire készül?! Kicsapja a kocsi ajtaját, és nyomul be hozzám a hátsó 
ülésre. Ember! Nem oltotta el a motort. Nem érti?! Teljes sebességgel 
száguldunk, és maga itt ... mászik rám. Na mit képzel?! Vigye innen 
a mocskos mancsát! A gyöngysorom! Tolvaj! Rabló! Segítség ... Na 
látjá, szétszóródtak. Úgy kellett, úgy kellett, káposztába hús kellett! .. . 

Mindent letép rólam. Csak forgunk, forgunk, forgunk. A saját levünk-
ben. Olyan síkosak vagyunk már, mint amikor Zorannal ... a kádban .. . 
Minden csupa száj és nyelv és nyál, és nyál, és ... jaj, ez fáj! ... Mit 
csinál? Ne facsarjon, igen? Nesze! — Jé ... Kettéoszlott. Ahogy oda-
csaptam.. . Ti?! Hát miért nem mondtátok? Igor! Úgy hiányoztál! 
Nekem azt mondták, nemcsak ínszakadásod van, a sarokcsontod is 
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eltört, és hogy kész vagy. Kaputt! Ó, Istenem. Édes, édes Igor. Mindig 
néztelek, téged néztelek, csak téged, messzir ől, te voltál a szerelmem, 
az én Egyetlenem, a példaképem, úgy néztem rád, mint egy szentképre .. . 
Te közben másokat fektettél le, sorban, mindig másokat, és én is, én 
is ... De azért, te tudod ... Igen, Zoran, igen. Te vagy a másik fele, 
te, igen ... és én nélküled sem tudok élni! Úgy! Úgy! Csak szoríts, nyomj, 
üss, csípj, égess, hogy fájjon! Hogy égjen, lüktessen! Mari belém, feszíts 
szét, tépj szét, nem baj, nem baj, akarom, hogy fájjon, olyan veszettül 
jó ... Jajj! Jajj! Ugy! Ugy! Nem bánom .. ; ha meghalok is ... De mi 
ez? Hiszen ti ketten ... ketten együtt ... O vagytok? O??! A tükördé-
mon hatol most belém ... utolsó vérig ... és ... és hajtogatódik! Már 
hajtogatódik ... és leveledzik ... szorgalmasan ágadzik-bogadzik-leve-
ledzik ... Jaj! Ti is látjátok azt, amit én?! Valami nagy ... valami 
hatalmas jön, száguld felénk. Mindjárt elgázol ... ránkfekszik ... be-
kebelez ... Mi ez? Mi ez? Talán egy ... egy ... talán egy ... ez Az!!! 

Zoran, miért kötöztél le? Mondd, ez egy új figura lesz? De nekem 
most nincs hozzá kedvem. Ne haragudj! Tudod, olyan rettenetesen fáradt 
vagyok. És üres. Minden kong belül. A fejemben, a hasamban, a bele-
imben. Mintha kóccal lennék kitömve. Mit mondasz? Hogy miért csi-
náltam, miért rendeztem neked ezt, most nem hagyhatsz el, így? De hát 
mit csináltam én? Semmit ... várj ... a taxis.. . Te, azt hiszem, engem: 
megerőszakoltak! De én arról nem tehetek, Zoran, valóban, én ... nem 
is tudom ... Letepertek, és ... Valami havas országút ... igen, igen, 
és a gyöngyök ... szétszóródtak ... a gyöngyök. És a tükördémon .. . 
Azt mondod, megvizsgáltak, és nem találtak rajtam er őszaknyomot, 
ondót, miegyebet, az égvilágon éppen semmit, de semmit?! De hát miért 
kellett ...? Tudod, olyan magasan voltunk ... és véráldozatot köve-
telt ... Ne, ne haragudj, kérlek, ne kiabálj! Újabban mindig kiabálsz 
rám, olyan türelmetlen vagy, borzasztó ... vagy. Nézd, én tudom, hogy 
gondjaid vannak a pénzzel. A pénzforgatással ... Most mi bajod? Hogy 
hallgassak, hogy mi közöm hozzá, fogjam be a szám, mert „mindjárt 
betapasztod"? Zoran, nekem most nincs erőm, se veszekedni, se vere-
kedni, egymást csupálni. Hidd el, tulajdonképpen sajnállak. Hogy annyi 
gondod van ... Hallgass. Hallgass meg! .,.. Velünk. Velem és a gyere-
kekkel. Hogy annyi pénzedbe kerülünk. Es hogy így tudsz csak pénzhez 
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jutni, sok pénzhez. Várj! Figyelj rám egy kicsit ... Valamikor nagyon 
bántott. Egész belebetegedtem. A rettegésbe. Ha vallásos lennék, talán 
imádkoznék érted. Úgy féltelek! Egyszer, meglásd, agyonvernek. Vagy 
szitává lőnek. Az ortákjaid. Sokszor bűntudatom volt. Ó, sokszor. Es 
újabban egyre gyakrabban. Ugy éreztem, valósággal éget az a pénz .. . 
és hogy meg kellene akadályozzalak ... Tudom, rossz vagyok, elhanya-
goltam a gyerekeket, a háztartást. Minden úgy ... félrement. Mint a 
tükrök ... Elmozdultak a dolgok. De igen, igen. Ennyi év alatt sem 
tudtam semmit ... felmutatni. Es neked még ez is sok volt, felesleges. 
Teljesen felesleges. Hát mit csináljak, mondd, mit? ... Az országút. Azt 
mondod, nem erőszakoltak meg? De hiszen éppen te ... te ... El 
akartál hagyni? Nevetséges. Ennyi nőt te úgysem hagyhatsz el, meg 
minek is? Most már tudom, mért szerettél annyira. Valld be, mikor 
jöttél rá, hogy Odette is vagyok meg Odília is? Pas de deux! Én kettő  
vagyok. Kettő . Odette és Odília ... Mondd, szépek vagyunk? A ha-
junk.. . Ugye gyönyörű? Mindig nagyon szeretted. Egész hajzuhatag! 
Nekünk sosem kellett műkontyocskát erősíteni a fátylaink, művirág 
koszorúink alá az öltözőben. Se műmellet varrni a jelmezeinkbe .. . 
Figyelj! Már hajnalodik. Halkul, egyre jobban elcsitul a kabócacirpe-
lés ... Es a sápadt Hold is már lassan letűnőben ... Hallom a hattyú-
szárnyak suhogását ... Már változnak vissza! Jön a Bagolyszárnyú, jaj, 
sietni kell! Hattyú'vagyok, Három hattyú. Pas de trois ... A szárnyaim .. . 
már ütköznek ... S most elrepülök. Kérlek, tárd ki az ablakszárnya-
kat ... Nem, nem búcsúzom. Éjjelre visszajövünk! 



PERLEKEDŐK  (II.) 
Panoptikum-rondó négy kábulatban  

DEÁK FERENC  

SZEMÉLYEK  

Kossuth  
Deák  

Széchenyi  
Lujza  
Sárika  

Hermanné  
10 kézdivásárhelyi férfi, fekete díszmagyarban, kardosan, forgósan,  

sarkantyúsan,  
két kézdivásárhelyi nó  

és  
öt muzsikus cigány  

(A dőlt betűs aláhúzott szövegrészek eredetiek.)  

Újvidék—Szabadka  
1997-2002  

HARMADIK KÁBULAT  

Kékes fény, Kossuth feldúcolt fejjel fekszik ágyán.  

Kossuth idegesen száll le, egyenesen odatopog a faragcsáló Deák elé, és jobbra-
balra lépked a forgácson. Mondani akar valamit, de a sгúrós forgács elvonja  
figyelmét.  

A Híd Kossuth-számában megjelent dráma befejez ő  része 



PERLEKEDŐK (II.) 	 1225  

DEÁK (békülékenyen) Hogy is mondtad: 92?  
KOSSUTH (megfenyegeti) Az előbbit még nem fejeztük be!  
DEÁK Inkább talán 91? Nem! Szeptember óta benne vagy a 92-ben...  
KOSSUTH (keserűen, zsémbesen) Egy évvel vagy nálam fiatalabb, és már annyi  

idő  óta ÖRÖK ...Hát az se adatott meg nekem, hogy belécsípjek abba  a 
löttyedt pofádba  .. . 

DEÁK Pedig a Mámi nyilván biztatott is rá. Teréz, a zászlóanya ... A roko-  

nom, ahogyan emlegetik...  
KOSSUTH Tő led sem tűröm el, hogy gúnyold!  
SZÉCHENYI...  Wesselényi — fáklyászenét kap. Rengeteg ember. Kivált n ők  

M-Ili Meszlényi Teréz —, A kövér Wesselényi meghitt viszonya Kossuthtal nem  

tetszik nekem.  

KOSSUTH Szegény, hűséges és mélyen magában végig boldogtalan Teré-
zem ... 

DEÁK Amikor végre olyan megszégyenítő  módon mégis össszeadott benne-
teket — téged és az én Terézemet — az a kis hülye pap, Stefferl (Széchenyire  

mutat), nagy kompasszióval azt modta rád: szegény ördög . . . 
KOSSUTH (keserűen) A „mámi"? Ő  is így mondta? Ez a velejéig romlott  

csirkefogó, aki házasságtörő , aki türelmetlenül, de kivárta a szerencsétlen  
férj, a jб  barát halálát, hogy miel őbb befekhessen az  

SZÉCHENYI 1834. december 18-án Szabadkán és 19-én Lacházán. 12 tájban  
Pesten... S a hír: „Zichy Károly gróf meghalt".. . Aztán. hogy: Crescence  
nem tud, nem akar látni . . .  

DEÁK Ha jobban átgondolom a dolgokat, sajnálnom kell szegény Terézünket.  
KOSSUTH Mert ...?  
DEÁK Állandóan üllő  és kalapács között élt ...Téged is rendkívül nehéz  

elviselni, hát még a többi Kossuthot.  
(Csend.)  
KOSSUTH Bizony, amikor egyszerre az egész család politizálni kezdett, még  

édesanyám is, képzeld, még ő  is, hát akkor nagyon elegem lett a „Kossuth-
dinasztiából" ...Teréz tartotta őket többnyire tisztes távolban, hogy na-
gyobb koccanás ne történjék  .. . 

DEÁK ... Dinasztia? Jó ,  de akkor mégis: hogyan lettek zászlóanyák? Valaki  
mégis rábólintott!  

KOSSUTH Nézd, vannak idők, amikor...  
DEÁK (szavába vág) ... amikor a nyolcéves Ferencet és az ötéves Tódort  

besoroltad a te nevedet viselő  vadászezred tisztjei közé ...Ahogyan a  
császárok szokták!  

KOSSUTH Már te is, Ferkб?  
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DEÁK Mondd meg бszintén: álmodtál te néha arról, hogy királlyá koronáz  a 
nemzet?  

KOSSUTH (leverten legyint) Végig kísér ez az ármány is .. .  
DEÁK Vagy ezt is inkább Teréz álmodta?  
KOSSUTH Hát nem érted, Ferkó?  
DEÁK Nem.  
KOSSUTH Figyelj már ide! Ez az európaivá lett óriási szennyfolyam  .. . 
DEÁK De a Mámi ott, Debrecenben akkor még nagyon Madarászékkel tartott,  

fene nagy republikánus volt.. . radikális! Vagy tévesen hallottam?  
KOSSUTH ... ez az óriási szennyfolyam évtizedek бta mossa nevemet, és  

hordaléka mocskolja a becsületemet!  
DEÁK Ennek a folyamnak igen nagy az árterülete.  
KOSSUTH (ismét szónokol) Negyvennyolc бszétбl, amikor létrehoztuk a  

Honvédelmi Bizottmányt, egész a mai napig tart az a bomlasztó folyamat,  
amely elsбsorban az általam képviselt és soha el nem árult szint ügyet,  a 
szabadság és függetlenség ügyét támadta ...Belülr ő l.  

DEÁK Mert ha a magyar politikai parvenü gyalázkodik, akkor abban csak  
káromkodása múlja túl, csak az ötletesebb!  

KOSSUTH Utánam oson, felvet bármerre lépek! Elvégre ... te is azt tetted...  
Abból emeltetted szobrodat is .. .  

DEÁK Európai szennyfolyam ... Eltúlozod.  
SZÉCHENYI Július 10-én. Hét óra előtt Péterváradon. Pulzusom 51. Radose-

vichot ágyban leltem. Ha megnyílnék a Dunagőzhajózás a tengerig, az első   
hajónak Orsováig kellene mennie három és fél nap alatt ... Negyed háromkor  

megérkeztünk Zimonyba.  

DEAK Hogy is mondtad az imént: örök? ÉN? És milyen hangon, istenem...  
KOSSUTH Amikor halálhíredet vettem...  
DEÁK Egyébként pedig: nekem csak egy kicsit kevesebb jutott az életbál  .. . 
KOSSUTH ... azt mondtam: Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni. Deákon is  

megesett ez az emberi.  

DEÁK És a többi?  
KOSSUTH Miféle TÖBBI?  
DEÁK „Deákon is megesett ez az emberi. s tévedésének következései irtózato-

sak..."  
KOSSUTH Ha már idézel, tedd végig és olyan becsülettel, ahogyan azt em-

lékednek szántam:... Erkölcsi nagysága mégis oszolhatatlan nimbusszal  

veszi körül emlékezetét; mert az önzetlen becsületességébe vetett nemzeti  

bizalmat nemcsak mindig megérdemelte, hanem diadala után is igazolta.  Na,  
ennyit.  
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DEÁK Köszönöm a levélben küldött cipruságacskát, amit Helfy sírkápolnám  

küszöbére helyezett. A feltámadás jelképének szántad, hát végs đ  gondola-
taidban — ha nem is támadtam fel — de megjelentem .. .  

KOSSUTH Hogy nyomorgass.  
DEÁK Csak még valamit: az árnyékvilágból nekem ennyi jutott, jóllehet  

ennyire se számítottam ... És ismét a régi mondás: Europa libertati as-
serta .. .  

SZÉCHENYI Éppen Belgrádba készülök, hogy lovakat vásároljal. Holnap  
Pancsovába és Kubinba megyei.  

KOSSUTH Hogy: Europa libertati asserta.  Most, 1894. március ... tizennyol-
cadikán, itt Turinban ismétled nekem, tetejében igencsak arcátlanul? Itt  

köpöd ezt újra az arcomba, Ferkó? Hisz a szabadságukért küzd đ  lengye-
lekért annak idején ÉN riasztottam egész Európát.  

DEÁK Egész Európát? Kicsit erős .. .  
KOSSUTH Magyarra fordítottam kiáltványukat.  
DEÁK Magyarra —Európának!  
KOSSUTH ... és nyíltan kiálltam mellettük ...Hát jöttek volna mellém,  

támaszomra a legkiválóbb lengyel tisztek, tábornokok negyvenkilencben?  

DEÁK Jó, beismerem: mint mindig, akkor is tudtál elđre tđkét kovácsolni,  
aztán ez a „tđke", amikor — nem csak Görgey szerint — többször is cs đdöt  
mondott, és azzal védte ügyetlenségét, hogy: nem ismeri se a nyelvet, se a  
terepet, se a magyar mentalitást .. .  

KOSSUTH De nem árult el Vácon! Görgey, az a vegyész ... és VÁCI  

KIÁLTVÁNYA! ! ! KÉREM SZÉPEN: hogy nem ismeri el a Honvédelmi  
Bizottmányt, csak a negyvennyolcas törvényeket, hogy ellátás, eligazítás  
nélkül hagytuk đket Debrecenbe való távozásunkkor stb.... De, vissza-
térve az elđbbi gondolathoz : EZ a lengyel t đke nem fordult ellenem soha!  
Ezek a kitűnđ  tisztek, hadászok nem zendültek, nem követel đztek, nem  
szerveztek ellenem soha komplottot!  

DEÁK Jó, jб : valóban ízléstelen dolog, ha az ember önmagától citál. Azt  

tettem az imént, de másfelé fordult a szó .. .  

KOSSUTH Ó, Ferkó, nem csak a szó!  

DEÁK Megidéztél — vagy én téged? — végs đ  esetben mindegy ... Való igaz:  
akkor, 33-ban én is a lengyelek érdekében subickoltam a szavakat, emle-
gettem szabad alkotmányunk édes gyümölcsét ... igazságos fejedelmünk  

bölcs kormányát ... közben álmodtam egy új, négytengeres államszövet-
ségrđ l, de magamba fojtottam, mert már a gondolata is rebellis volt .. .  

KOSSUTH Attól meg irtóztál!  
DEÁK Mert óhatatlanul erđszakkal jár!  
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KOSSUTH Virágokról, nem négy tengerre nyíló államszövetségr đ l kellett 
volna álmodnod! Vér és áldozatok nélkülir ő l . .. Ó, istenem! Bolond vagy, 
gyáva, magad is virág! A pannón mimóza: büdöske! 

(Csend.) 
DEÁK Aztán, te már nagyon  hosszú ideje és nagyon  távol voltál, amikor az 

igazi pillanatot elérkezettnek találtam, ismét a mi negyvennyolcas törvé-
nyeink életre keltéséért birkóztam, alkotmányunk visszaállításáért, a Sanc-
tio Pragmatica kötelező  alapjaiért, de neked, nektek az se volt elég. 

KOSSUTH Nem volt elég. A világban egyetlen  esztendő  alatt annyi viszony-
és érdekváltozás történik mind politikai, mind gazdasági, mind perszonális 
téren, de neked nem adatott meg ezt látni,  TE mindig mindent békatáv-
latból  szemléltél.. . 

DEÁK Csak kíméletesen igyekeztem eljárni ... Kivárnia megfelel ő  időt. 
KOSSUTH Hát Іg nem lehet NAGYOT lépni .. . 
DEÁK De nem déchéance! 
KOSSUTH Nemzetnek, országnak modern távlatképét így nem lehet kiraj-

zolni, elfogadtatni, de még kevésbé kitartóan harcolni érte ... Déchéance? 
Ez ezzel jár, Deák koma. 

DEÁK Trónfosztás, meg ami EZEKBEN az id őkben szintén vele jár. 
KOSSUTH (nevet) A nyaktiló? 
DEÁK Óriási méretű . Nemzet fejvesztésére ácsolt. 
KOSSUTH Az ÉN nemzetem többet is kibírt már ... Fogadnék rá: belevetné 

magát az óceánba, és Amerikáig úszna, ha nyugaton kelne a Nap. 
DEÁK Még egy szamárság. 
KOSSUTH Uszna, Ferkó! Uszna. Politikai értelemben, Persze. 
SZÉCHENYI 27-én.  Zimony. Megjött a DUNA. A FERENC 32 óra 42 perc  

alatt jött Pestről, a DUNA 33 óra 37 perc alatt.  
DEÁK Te aztán mindent madártávlatból  szemléltél! Te aztán röpködtél és 

szerepeltél a vesztett magyar forradalom és szabadságharc helyzetekhez 
szabott szövegével mítingt ől mítingre ... A Görgeyre ruházott .. . 

KOSSUTH Tőlem erőszakkal elbitorolt!!! 
DEÁK ... kormányzói titulust újra visszabiggyesztetted neved mellé! De 

Amerikában nem tudtál a négusok mellé állni, vagy attól tartottál, hogy — 
akaratod ellenére, ösztönösen — egy takaros 49-et rögtönzöl nekik? 

KOSSUTH (nevet) Azért olyan közel sohasem engedtek a politikájukhoz. 
Furcsa egy szerzetek azok. . . Csak a money, csak a business! Az az átkozott 
dúsgazdag Boyle is csak hazudozott, hogy: lesz hajó, a lagnagyobb, a 
legjobban felszerelt .. . 

DEÁK Végül semmit se kaptál .. . 
KOSSUTH Trinkgeldet. Idđről idđre .. . 
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DEÁK Jó, hogy a hajójegyre maradt valami pénzed. A több száz beszédeddel  

is csak körben jártál, ha jól hallottam.  

KOSSUTH Jб1 hallottad. Jó nagy füled van.. . Mit hallottál még?  

DEÁK „  Valamint az óceán milliónyi cseppb ől áll, úgy álljon a magyar kölcsön  
is millióknak egy-egy dollárnyi adományából. "  Ismerős? No meg a Kossuth- 
dollárok ... Mi lett a sorsuk?  

KOSSUTH Azok nem bankjegyek, hanem öt, tiz és száz dollárról szóló  

ígérvények voltak, amelyeket elláttam saját kezű  aláírásommal és meggyötört 
arcom képmásával.  

DEÁK Tudod, engem a pénz állandóan megalázott, ezért megvetettem, még  

csak gyűlölni sem tudtam - s ahogy láttam, néked is elég sok bajod volt  
vele ... Valahogy ... lyukas volta tenyered, zsebed..  

KOSSUTHA nagy füleddel azt is hallottad, hogy azért sikerült összegy űjteni  
160 000 dollárt, de ebbő l csak 30 000-et kaptam kézhez  .. . 

DEÁK Zsebre vágták a tehenészek?  

KOSSUTH Elment a gyűjtők által rendezett lakomákra, bankettekre, dínom- 
dánomokra  .. . 

DEÁK És Mr. Smith visszahajózik Angliába  .. . 
SZÉCHENYI 29-én. Hajnal három óra utána DUNÁVAL el. Zimony és  

Magyarország felé sűrű  köd, a szerbiai hegyek tiszták .. .  
DEÁK Oszintén: mennyit utaztál, amióta emigrációban élsz?  

KOSSUTH Negyvennégy év alatt?  
SZÉCHENYI December 9-én. Nem jól. Olykor azt gyanítom ... s villámként  

hasít belém - Soha többé nem látom viszont Crescencet. Kerületi ülésen vége  
a hídnak ...Károlyi és Szapáry azt mondják: „Az államtanácsban taglalás  
tárgya volt, vajon ne vegyék-e el tőlem a biztosságomat, mert a magyar nyelv  
ügyéért szóltam ?"  

DEÁK Ha te mondod, akkor 44. . . Valakinek annyi se adatott meg egész  
életére ... No, de hagyjuk most ezt, folytassuk az el őbbinél: a Kormányzó  
úr elment a törökökhöz, az olaszokhoz, a franciákhoz, angolokhoz, Ame-
rikába, itthon maradtak az adósságát fizet ők százezrei  .. 

KOSSUTHA merények sokasága ... Ferk б ! Azok kísértek ingem nyomon  .. . 
DEÁK Fontosabb, hogy ismerem minden léptedet, láttalak minden haján  .. . 
KOSSUTH Igen, volt, hogy George Brown név alatt utaztam...  

DEÁK ... James Bloomfield, alias Udvardi Tamás alias ... Láttalak lóháton,  
vonaton, batáron, minden páholyban. A PÁHOLYODBAN is, szabadkő -
mívesként, láttalak szeretőiddel, a többi között a szépséges és számomra  

annyira kedves Pulszkynéval is enyelegni az emigrációban. Képzeld: láttalak  

leányod és nejed, az én kedves Terézem halálakor. Láttalak akkor is, amikor  

már rég nem éltem ... Amit tudok rólad, az a holt ember teljes ismerete.  
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Azé, aki soha nem a saját tökélyét, hanem tökéletlenségét faggatta, önmagát 
javítgatta. EZ a — még csak nem is f ővárosi — de vidéki „szobor", ahogyan 
mondod, csupán csak ember, aki szégyellte magát, mert nem volt képes 
ekkora tettekre, aki nem mert álmodozni, nemhogy álmait még bele is 
plántálja egész nemzetébe ... No, azt végképp nem merte.. . Azt a sü-
letlenséget pedig, amit a megtagadott híveid is terjesztettek rólam, hogy a 
drága, j б , végtelenül tisztelt barátunk, Teleki Lászl б  halálát ÉN okoztam 
volna felirati javaslatommal, végleg elutasítom. 

KOSSUTH Ó, és a hírhedt HÚSVÉTI CIKK. Azt már nem érte meg Teleki 
barátunk! Az már jóval később keletkezett, de ha megéli, bizonyosan az 
végez vele .. 

DEÁK A halál gondolata már régen üldözte, ezt te is tudod, tehát ne oszto-
gassad te nekem a b űnbak szerepét! 

KOSSUTH Én, aki életemben oly ritkán nevettem, akkor percekig kacagtam, 
amikor elmodták: olyan beszari voltál akkor is, hogy nemcsak nevedet nem 
adtad a húsvéti cikkhez, hanem még más kezével is írattad le, nehogy rád 
foghassák, ha baj lenne belőle ... Igaz, hogy Salamon Ferencnek diktáltad 
tollba? A Pesti Hírlap slapaját tüntetted ki ezzel a mocskos munkával? 

DEÁK Teleki László halálát nem én okoztam. Hányszor mondjam még? 
KOSSUTH Lehet, hogy nem közvetlenül .. . 
DEÁK Az első  felirat elбtt Beöthy azt híresztelte, hogy Teleki Laci III. 

Napóleon igazi bizalmi embere, tehát ő  tudhatta a legpontosabban a francia 
császár esetleges magatartását, ha a Burggal bekövetkezik a szakítás .. . 

KOSSUTH Azt én tudtam a legpontosabban! 
DEÁK Őszintén rettegtem egy francia ballépést ő l, hát megkértem Lacit: jönne 

hozzám, hogy ezt azonnal tisztázzuk is le. 
KOSSUTH És letisztáztátok? 
DEÁK Megkérdeztem t ő le: Mint becsületes ember, mondd meg nekem, hogy  

ha közöttünk és az uralkodóház közt szakításra kerül sor, bizonyos vagy-e  

benne, hogy Napóleon segítségünkre fog sietni?  

KOSSUTH Es? És? 
DEÁK Azt felelte, hogy neki erre semmi biztosítéka nincs. 
KOSSUTH Két évvel előbb — nekem volt! Még milyen biztosítékom! A francia 

császár, ez a hírhedt III. Napóleon, ez a világ bitangja, azt kérdezte t őlem: 
Még mindig el van határozva, hogy francia sereg nélkül nem hívja fel nemzetét  

fegyverfogásra ?  
DEAK Te meg bizalommal mondtad: Er ősebben el vagyok határozva, mint 

valaha! És hogy: Nagy érdekek forognak kockán, Sire!  Így, angolul: Sire! És 
megértette: mit kérsz t ő le? 
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KOSSUTH Elfogadom az alapot: vagy sereget küldök Magyarországra, vagy nem  
kívánom, hogy a magyar felkeljen.  

DEÁK Ez volta biztosíték, hogy nem ugraszt bele a nemzettel együtt egy  
újabb öngyilkosságba?  

KOSSUTH Szaladtam a szárd királyhoz, Cavour szárd kormányf őhöz, röp-
ködtem boldogságomban, hisz ott volt el ő ttem, készen legnagyobb álmom,  
amikor...  

DEÁK Jött a zuhancs!  
SZÉCHENYI Kossuthnál — aki kijelenti: „ÉN PAKTÁLOK... BÁR AZ ÖR-

DÖGGEL, DE BÉCCSEL, ÉS A DINASZTIÁVAL NEM." 
KOSSUTH Előbb a fegyverszünet, majd a békeszerz ődés Ferenc Józseffel  

Villafrancában. És ez a koronázott gazember azt írja, izeni nekem: Meg-
fontoltuk a helyzetet minden oldalról a herceggel s a  szárd királlyal. s bármi  
nehezen esett is, azon megállapodásra jutottunl~ hogy békét kell kötnünk .. .  
végtelenül sajnálom, hogy hazája felszabadításának most abba kell marad-
nia  

DEÁK Hát én nem kötöttem senkivel szövetséget, legkevésbé az ördöggel  .. . 
Itthon próbálkoztunk valami ésszer ű  kilátást teremteni...  

KOSSUTH Es Teleki a cél elő tt összeroppant!  
DEÁK Előtted kellett erején, képességén, becsületén túl bizonyítania! A te  

őrületedhez kellett feltétlenül hűnek  lennie.  
(Csend. ) 
KOSSUTH Egy nőért, egy túl hosszan tartó kalandért elveszni, aztán még  

meg is alázkodni ... No jó, megbocsátottam neki .. .  
SZÉCHENYI Crescence, Crescence ... Bizonyára megőrülök nélküle  .. . 
DEÁK Hogy te hány n őért kockáztattad nem csak saját életedet ... Elmond-

jam? Nem is az itthoniakkal kezdeném. Dembinszkyvé, Hogel Emília  .. . 
Ha nejed magyarországi kálváriájáról nem toppan be váratlanul, és sz б  
szerint az utolsó pillanatban sumlai táborhelyetekre, egy óra múlva már  a 
ravatalodnál zokoghatott volna. Egy tizennyolc éves, asszonynak még alig  
nevezhető  csitri vezetett a felállított csapdába. A kártyás, részeges férjével  
együtt eladott, kedves komám! Jasmaghy, a bécsi kém, b őven fizetett is  
nekik ezért! Kossuth, a félisten és a NŐK! ! !  

SZÉCHENYI 1841. december 20-án. Eötvös Pepinek nincs semmi ellenvetése  
a „Néhány szó a BUDA-PESTI HIDNAK ügye körül" cím ű  cikkem ellen.  
Arra kér, kérdezzem meg Deákot. Három órakor jönnek Deák etc. Megnézzük 
a hidat. Kaszinóban Deákhoz. Nyíltnak, őszintének tartja a cikkemet ... még 
a hídra és hitelére nézve is jónak Otthon maradok Crescence-nál.  

KOSSUTH Egy eunuch ne beszéljen nekem a nőkrő l  .. . 
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DEÁK Nem vagyok semmiféle herélt ... de ... maradván az el őbbi témánál: 
Teleki hazatérte után többször találkoztunk, beszélgettünk, két-három 
írben panaszkodott is nekem, hogy meghasonlott... 

KOSSUTH Abban a levelében, amelyet nekem Genfb ő l Londonba küldött 
november végén, s amit csak három héttel kés őbb kaptam kézhez, a többi 
között azt írja kicsit kapkodó módon : ,,... sürgető  személyes ügyben vagy 
tíz napig, talán tizenkettőig is utaznom kell,"  s hogy: ,,... nem veszélyes, nem  
párbaj ... "  

DEÁK Mert ő  aztán sok viadalt megélt ... A vérében volta becsület szentsége 
és a dac ... Ő  aztán nem félt a haláltól, hidd el nekem... 

KOSSUTH Persze, Orczynéval enyelgett, de — információim szerint — inkább 
civódott Drezdában, amíg rá nem nyitotta rend őrség és letartóztatta .. . 

DEÁK Tudod, hogy mennyire megváltoztatta küllemét, hogy fel ne ismer- 
jék ... 

KOSSUTH Nem tudom ...Tehát tartotta bajtól .. . 
DEÁK Amikor a drezdai rend őrök igencsak óvatosan, találomra, bizonytala-

nul megkérdezték tő le kilétét, ő  nemesi becsületéhez méltán bevallotta: 
gróf Teleki László vagyok! 

KOSSUTH Nemesi becsületéhez híven ...Másik oldalon meg a teutonok 
becsülete! Kiszolgáltatták Ausztriának... Istenem, az ilyen a mai világban 
már nem becsületes, nem is naiv, de egyenesen kötözni való bolond... 

DEÁK Veled ilyesmi nem történhetett volna meg. 
KOSSUTH Nem. 
DEÁK Nem? 
KOSSUTH Ha álcáznom kellett magam, azt nem magam miatt tettem, tehát 

azt tökéletesen kellett megcsinálni .. . 
DEÁK Hányszor tetted? 
KOSSUTH Igy szándékoztam visszatérni népemhez, hazámba ... Százszor is 

talán.. 
DEÁK Honvágy? 
KOSSUTH Az a gyengék betegsége. Én beszélni mentem volna haza .. . 
DEÁK Párbeszéd a nemzettel? 
KOSSUTH (huncutkásan megfenyegeti Deákot) Beszélni a fejeddel, koma! 

Mert mindent tönkretettél! Körülötted minden puhánnyá vált, használha-
tatlan, avatag.. . Beteg! Üres ... A te b űnöd Teleki halálában nem abban 
van, hogy meggyőzted, hanem, hogy kimostad bel őle azt a szenvedélyt, 
amellyel az EN ügyemet hordozta... 

DEÁK Bátorítottam, támaszára voltam ... Beszéltünk a május nyolcadikára 
összehívott képvisel őházi ülésen elmondandó beszédeinkrбl ... még 1861. 
április derekán. Aztán, május elején telem tudta meg, hogy a képvisel б- 
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házban mégis felirati javaslatként teszem meg indítványomat. Teleki és  
Nyáry, a határozatiak nevében május harmadikán voltak nálam, átnézték,  
és semmi kifogásuk nem volt javaslattervezetemmel kapcsolatban. Nyáry  
csak azt jegyzte meg, hogry az „esetenként való érintkezés ... minket  a 
Reichsrathba visz" — de kés бbb, a vita alatt hallgatott róla. Laci legutóbb  
azt mondta nekem: Nagy bajban leszek mert alapjaiban nem tudom támadni  

álláspontjaidat ...  És azt is mondta, hogy őszinte meggy őződésből képviseli  
az emigráció koncepcióját, miszerint Magyarországnak az önkényuralom vál-
sága alkalmat nyújt függetlensége helyreállítására, ha a hazai politikai életben  

azok az erők jutnak túlsúlyra, amelyek felismerik, hogy nem a Habsburg-ha-
talommal, hanem a nemzetiségekkel és szomszédos népekkel kötend ő  szövet-
ség az igazi érdekük, és készek is ennek a megfelel ő  politika gyakorlására  .. . 

KOSSUTH Ez egy igencsak eltompított változata az úgynevezett „emigrációs  
koncepciónak."  

DEÁK Nem igaz!  
KOSSUTH Ismerted te egyáltalán az állandóan javított, épített, módosított,  

tökéletesített koncepciónkat, Deák Ferkó?  
DEÁK Azt tudom, hogy az otthon állandóan népszer űsített emigrációs moz-

galom egyáltalán nem volt egységes, hogy a hazai helyzetr đ l összevissza  
hazudoztak neked.. . Tisza, Komáromy, meg a többiek.  

KOSSUTH Hát igen. . . hát igen.. . többrendbeli levelet kaptam a hazából  .. .  
hogy áll-e még a Magyar Nemzeti Igazgatóság  .. .  

DEÁK ... hogy az idegenben maradt politikusok java része intrikált, hogy a  
gyűlölködés is szaggatta a vitorláitokat  .. . 

KOSSUTH Pulszky olaszhoni, turini tapasztalatai után lemondott. Szakított  
a Magyar Nemzeti Igazgatósággal, otthon meg a Központi Forradalmi  
Bizottmány látta kárát a nagy kévebomlásnak  .. . 

DEÁK ... a kémek, besúgók, spiclik serege döngicsélt körülöttetek. De lép-
jünk vissza egy kicsikét: van-e fogalmad arról, mekkora lágyítása az „emig-
rációs programnak" a te Dunai Konföderációd lázálma?  

(Csend.)  
KOSSUTH Hát nem sikerült ... eddig .. .  
DEÁK Hogy: fölváltva ülésezne a parlament Pesten, Zágrábban, Belgrádban  

és Bukarestben ... Istenem, mennyi ebben a realitás, és mennyi az alap-
talan ábránd ...? És még te mered állítani arról a szerencsétlen Telekir ől,  
hogy nem volt realitásérzéke?  

(Csend.)  
KOSSUTH Ha nem halt volna meg Miloš, és ha utána nem lett volna oly  

pökhendi Mihály kenéz ... Londonban még kemény ígéretét adta, aztán  
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Ludwigot, aki nevemben szándékozott beszélni vele a közös jöv бrő l, szó  
szerint elkergette.  

DEÁK Ne kalandozz! Telekiről beszéltünk! És hogy ez mennyire így van,  
ahogy mondom, arról a képviselőházi ülésre készített beszédének töredékes  

változata ékesen szól, amit te is ismersz, hisz halála utána sajtó sietve  

hozta le: a pártja — a határozati pártról van szó — vezérkarának többsége  
által megfogalmazott kívánsága volt, hogy álljanak el a külön indítványtól,  

és módosítványokkal az én el őterjesztésemet fogadják el határozatként  .. . 
KOSSUTH Na, ettő l bolondulok meg! .....a párt vezérkarának többsége!"  

Hát ez az, amikor csak a jó Isten látja a sok bels ő  érdekszövetség földalatti  

paktumait! Én, innen, nem!  
DEÁK Fontosa madártávlat!  
KOSSUTH Az a politika, az ÉN politikám állandóan az érzékeny, sokszor  

igen kényes európai  politikai egyensúlyt követte, annak minden változását  

szem elő tt tartotta, így állandóan friss, id ő- és korszerű , tehát célratörő  
volt... 

DEÁK Messze van Budapesttő l Turin, messze London, Párizs, vagy az Álla-
mok ... És az a szerencsétlen Teleki is túl soká gyakorolta a te szellemed-
ben az emigrációs, tehát óhatatlanul délibábos diplomáciát, abból zuhant 
bele a nyers magyar valóságba, ahol bizony már megkezdte munkáját a 
húsdaráló .. . 

KOSSUTH Ahhoz ő  nagyon szépen hozzászokott, mert ahol 6 m űködött, ott 
aztán nincs sógor-koma-jó barát stb., nincs maradéktalan rokonszenv, csak 
érdek! ! ! Ez a politika mindenkori éle! Ez darál, Deák Ferk б , nem az 
adomákkal megtűzdelt, átlátszó, önös malícia.. 

DEÁK Végre kimondtad: a politika ÉRDEK! Milyen érdek? A HATALOM 
ÉRDEKE! ! ! 

KOSSUTH Én óvtam az egész emigrációnkat a túlzásoktól, de ahogyan 
alakultak az érdekcsoportok, úgy torzulta fejekben a haza fogalmának 
összképe is. 

DEÁK Ezeket, az ilyen reflexeket hozta magával, ezekt ől óvtam volna, mert 
a halálról az utóbbi időben túl sokszor beszélt. 

KOSSUTH Ha ott vagyok, soha senkinek eszébe nem jutott volna sugallni 
annak a szerencsétlen idegbetegnek, meg még le is írni —a Deák-indítványra, 
hogy: „Ily szempontból pártolom én azt a fönséges szerkezetet, mely el őttünk  
áll, szükség, hogy minden tekintetben föltartsuk a jogalapot, törvény adta  
állásunkból egy talpalatnyit se engedjünk ... " 

DEÁK Kezdett kigyógyulnia t őled kapott politikai farkasvakságbál. 
KOSSUTH Mit motyogsz te itt? 
DEÁK Farkasvakság. 
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KOSSUTH (felfortyan) A kristálytiszta politikai távlat! A mindenkori és a 
tökéletes, amely egyedül a nemzet érdekét és nem önös, apró érdekeket 
vesz alapul és célul! 

DEÁK Akkor mivel magyarázod, hogy az emigrációból hazasompolygók leg-
nagyobb része épp mellém állt! 

KOSSUTH (üvölt) A hazasompolygók itt is csak közönséges csahosok voltak! ! ! 
Értéktelen politikai gőgicsélđk, lesipecsenyések! ! ! 

DEÁK Vagy csak megelégelték a sok kotkodácsolást, tojás meg sehol! 
KOSSUTH Minden vasam rájuk költöttem, családommal nélkülöztem, hogy 

nekik legyen, de ahogy hátat fordítottam, már röhögtek a markukba!!! 
DEÁK Akkor hát: ki is vásárolta a rokonszenvet, Kossuth Lajos? 
KOSSUTH Mi voltunk az egyetlen politikai emigráció, amely otthonról soha, 

egy vasat nem kapott!!! Minden vasat ÉN TEREMTETTEM ELŐ ! ! ! ÉN!!! 
ÉN!!! 

DEÁK Nem kaptatok, talán mert odahaza sem volt! 
KOSSUTH (hisztériásan) VOLT!!! VOLT!!! 
DEÁK Mennyi értékes ember fordult hozzád akkor a hazából segítségért? 

Miért épp hozzád? Naponta! 
KOSSUTH (tovább kiabál) BALAK, BANKETTEK, ESTÉLYEK! ! ! (veszti 

hangját, tántorog, ágyára roskad) Vigasságok ... is voltak... 
A szín elsötétül. 
Csend. 

NEGYEDIK KÁBULAT 

Tárogatón Kossuth-dal kíséri a szín elsődleges világításának visszaállását. Kos-
suth vaságyán fekszik, Lujza beadja neki a gyógyszert, közben a kézdivásárhelyiek 
díszes csoportja (tíz férfi fekete d(szmagyarban, kardosan, forgósan, sarkantyúsan 
- és két n ő) -amiként előbb a muzsikus cigányok - bevonulnak a szobába, 
megszemlélik a bambán bámuló Kossuthot. 
KOSSUTH Che cosa? Che volete? 
(A látogatók távoznak.) 
LUJZA Kézdivásárhelyiek. 
KOSSUTH Adjon Isten sehol? 
LUJZA Ferenc és Lajos is megérkeznek hamarosan. 
KOSSUTH És ... a glasgow-i hitelezőm? 
LUJZA John Mac Adam köszönettel nyugtázta: megkapta a pénzét. 
KOSSUTH De hát: kifizette ki? 
LUJZA Az Atheniumtól a könyveidre kiutalt elólegb đ l te magad. 
KOSSUTH Mikor? 
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LUJZA Nyugodj már meg. Nem tesz jót az állandó önmarcangolás. 
(Lujza kimegy. ) 
KOSSUTH Szegény gróf Széchenyi mire jutott! Csak szánni tudom őt, a kedély-

zavart szegény boldogtalant. Biгопу, lelkemb ől szánom őt.  
DEÁK Látod, maradt még benned a régi nagyságból. 
KOSSUTH Széchenyiben a legkeser űbb ellenségeskedéseink közben is mindig a  

magyar Prometheust tiszteltem .. .  
(Deák leszáll talapzatáról, farag, Kossuth mellé ül az ágyra.) 
DEÁK (nagyot sóhajt) Végül is: nézd, mivé lettünk .. . 
SZÉCHENYI December 21-én. Amolyan agóniafélében kelteni föl. Egy pisz-

tollyal szeretnék véget vetni az egésznek ..  
KOSSUTH (Deákhoz pontosítva) Lettél! (Széchenyi felé) Lđj! 
SZÉCHENYI Ha egyébiránt rosszra fordul a dolog és annyira jutunk, , hogy  

felakasztanak bennünket, akkor csak egyetlen kegyelmet fognék magamnak  
kikérni, én, gróf Széchenyi István, hogy Kossuth és én egymásnak hátat fordítva  
legyünk  .. .  

(Széchenyi megnyugszik a szobortalapzaton, Kossuth legyint.) 
DEÁK Lettünk!  
KOSSUTH Amióta ideköltöztem Turinba, a Via dei Mille-i otthonomba, egy 

rövid, sajnos nagyon rövid id đszak kivételével, csak gyengülök, téblábolok, 
szóval: végtelenül nehezemre esik szembenézni az aggkori demenciával .. . 

SZÉCHENYI December 23-án. Köd, főfájás. A Kaszinóban eszem. Kossuth ír 
nekem egy igazán szívélyes levelet: felajánlotta, hogy a Pesti Hírlap következ ő  
számában közli cikkemet...  

KOSSUTH (Széchenyire mutat) Hogy mennyit ügyködött Metternichnél és 
Metternichnek, az egy hosszabb történet, de amikor lapomat, a Pisti 
Hírlapot Metternich nem enegdélyezte, hát bizalmasával megizentem neki:  

Koplalni tudor de eladó nam vagyok  ... Hű, de sokat fđ tt a fejük, s akkor 
egy estélyen Metternichnek megmondta a véleményét rólam ...Már nem 
titok 

SZÉCHENYI Ha már meg kell mondanom az igazat, a kormány Kossuth  
irányában, bocsánata szóért, négy megbocsáthatatlanul nagy ostobaságot 
követett el. Az els ő, hogy lefogatta. A másodit, ha már megtette, hogy kibo-
csátotta. A harmadik, hogy Kossuth kezébe hírlapot adott. A negyedik: ha  
már volt hírlapja, azt tőle elvonta, éspedig akkor, amikor a józanabb elemek  
kezdtek kiábrándulni belőle .. .  

DEÁK Ez az utóbbi igencsak híján van az igazságnak .. . 
KOSSUTH Nincs vége! Koma, nincs vége! Metternich megilletődve ismerte 

be, hogy Széchenyi meggyőzte, és azonnal tanácsot is kért t őle a további- 
akhoz ... 
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SZÉCHENYIA  történtek után, sajnálatos, de csak két alternatívát hagyott fenn  
magának a kormány: felhasználni,  vagy felakasztani.  

KOSSUTH Teszi mindezt a Kelet Népe szellemében, ahol még kommunistá-
nak is kikiáltott ...Hát ilyen emberrel voltam, voltunk mi egy miniszté-
riumban, az első  felelősben ... Hej, komám, gyermekeim keresztapja, ott-
honról bizonyosan úgy t űnik, a távolba veszők kifakulnak, elfáradnak, 
elmosódnak ...Hát én mára nagyon elfáradtam, és kimondhatatlanul fáj, 
hogy úton-útfélen elárultak .. . 

DEÁK De, mondod: volt el ő tte .. . 
KOSSUTH Mi elő tt? 
DEÁK Hát ... előbb ... valami.. . rövid ... szép, vagy kellemes időszak .. . 
KOSSUTH Úgy találom: nemcsak szép, de szб  szerint delejes volt egy. 

korszak, Nem! Csak időszak ... az ÉN korom vége felé, igen .. . 
SZÉCHENYI Ezt le kell jegyeznem: Inkey Ferenccel voltam a bálban — Omp-

teda is jelen volt. A királyné egy kering őt táncolt velem. — Bele tudtam volna  
szeretni ebbe az asszonyba .. .  

KOSSUTH (Széchenyi felé pillant) Stefferl, a szerelmes, a házasságtör ő, a 
világutazó, a békítő  és a nagy pletykafészek, a géniusz, a poliglotta, a szép 
és a rút! Hé, Széchenyi Stefferl, hozzád beszélek ... Stefferl, te sörivó 
páva... 

SZECHENYI ... 1830. szeptember 26-án ... Igen erős idioszinkráziám van  a  
sör és minden állott zsiradék iránt.  

KOSSUTH ... te sörivó páva, hozzád beszélek, mert bizonya te szobrod is 
tele van madárpiszokkal! Na: a baj az volt — és én ezt sokáig észre se vettem 
— a kéményt, meg a dudacserepeket kezdted rakni magasan... 

SZÉCHENYI ... kiben bízhatom? ... Hajnalban ... megnéztük Vrana di  
Jessero beltavát ...  majd ... vissza Fiuméba.  

KOSSUTH ... a dudacserepeket ég és föld között ... Meg a tet őszéket .. . 
mestergerendát ..., közben fundamentum meg falak sehol! 

DEÁK De azért mégis .. . 
KOSSUTH (folytatja) .. . hát akkor most ne szenvelegj, kötözetlen géniusz, 

csupáncsak azért, mert minden csodás tákolmányod a szegény, szerencsét-
len nemzeted nyakába szakadt. 

DEÁK Kinek volt pénze, Lajcsi? Hát kinek volt akkor egyáltalán pénze? Csak 
adósságok voltak és általában kegyetlen hitelez ők. Én tudom, mert .. 
Tudod-e: neki se volt pénze! Az Akadémiára se adta meg az ígért összeget! 
Semmit! De adott annál sokkal többet! Másként. 

KOSSUTH (folytatja a „leszámolást" Széchenyivel) Akkor már pátyolgatott és 
jól ápolt bolond voltál. 
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SZÉCHENYI ... 1848. augusztus 13-án ... Konferencia Kossuthnál. Nincs  
észnél.  

DEÁK ... tudom, mert csupa uzsorás .. . 
KOSSUTH (tovább perel) Ne fordítsd vissza a mesét ... Már kés őbb, Ott a 

döblingi lakosztályodon, amikor szakadt az omladék .. . 
SZÉCHENYI ... Kossuthnál — este 10-ig. Kossuth: „24 000 fegyvert vásároltam  

Angliában:... Angliából 3 000 000 font sterlinget kapok" 
KOSSUTH ... szakadt az omladék, alul a rengeteg vér, melynek java részét 

az én számlámra írják Deákék is .. . 
DEÁK ... csupa uzsorás ... Hidd el, hisz engem, ENGEM a tulajdon roko-

nom, kiváló egyházi méltóság — már bocsánat — fingatott meg az adósságom 
miatt. 

KOSSUTH (fáradtan Széchenyihez) És maradtak, maradnak örökre a befeje-
zetlen civódások, gróf úr .. . 

DEÁK Civódások? ... (Hosszú csend.) Talán nem is léteztek .. . 
KOSSUTH Magam is nagy bajban vagyok a szellemképekkel .. . 
DEÁK Az árnyéköklözéssel .. . 
SZÉCHENYI 16-án reggel Calais-ban. Rettentő  szél. A Belfast tegnapel őtt 

majdnem hajótörést szenvedett...  
DEÁK És nincs győztes? 
KOSSUTH (észbe kap) Dehogyis nincs! 
SZÉCHENYI 17-én reggel 6 órakor — görcsös éjszaka után — az ARROW-n —  

Governement Steam Boat 60 horse — Doverban ... Canterburyig kocsin...  
DEÁK (Kossuth szavait „kitalálja ") Én vagyok a győztes! ! ! 
KOSSUTH ÉN!!! Persze, hogy EN! ! ! Mert nekem olyan útravalót adott szép 

emlékű  édesanyám .. . 
DEÁK ... akit elárultál. Brüsszelben éhen halt. 
KOSSUTH (keményen) ... Mellettem és körülöttem senki nem halhatott  

éhen, ezt kikérem magamnak! 
DEÁK Zsuzsannád New Yorkban is talán szappant főzött, de élni már nem 

tudott, hát elvitte a kaszás. 
KOSSUTH Nem hallgatott rám, politizált, h đskбdött, hát tessék! 
DEÁK A jó szó nem kerül semmibe... 
KOSSUTH Életemben alig ettem, alig ittam, alig aludtam... 
DEÁK De édesanyád? Ott Brüsszelben? 
KOSSUTH Olyan útravalót adott nekem az én édesanyám ifjúkoromban, 

amilyet kevesen kaptak e kerek világon .. . 
DEÁK És még 92 éves korodban is maradt ebb ől az útravalóból? 
SZÉCHENYI 16-án ... Sir Robert Bilsonnál ebédelek Kávéfőző  gép gőzzel.  
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KOSSUTH (Széchenyihez G ŐZZEL!!!) A fejed. Az van teli gőzzel ... (Deák-
hoz) Ferkб , Őszinte leszek ismét .. .  

DEÁK Ismét!  
SZÉCHENYI Rotschild szavát adja...  
KOSSUTH Valójában te csak egy közbüls ő  személy vagy itt .. .  
DEÁK ... is . .  
KOSSUTH Igen: itt is. Mint ahogyan Eötvös Pepi sose lett még harmadik se!  
DEÁK Tudod: ez egy kicsit imponált is nekem. Jóllehet én a pálya szélér Ő l  

szurkoltam, nem is túl hangosan.. . De j б  volt.  
SZÉCHENYI 19-én ... Rotschildnél ebédelek ... 1000 részvényr ől beszél. Tár-

saságot formálni — a gyapjút egyenesen idehozni etc.  
KOSSUTH Es igaz az, hogy az életet nem lehet újrajátszani, ami azt jelenti:  

ami ebben a félig eszméletlen közjátékban történik .. .  
SZÉCHENYI Április 6-án. Azt hiszem, Rotschild a nyakamba akarja varrni a  

lányát 2000 font sterlinggel. Csinos. Az... apjánál eszem.  
KOSSUTH ... inkább bohózat, mint a hármunk, vagy százunk, ezrünk újravett  

élete .. .  
DEÁK Nekem az egyszer is nehezemre volt.  
KOSSUTH De öngyilkosságra sose gondoltál.  

DEÁK Sose. De te sem.  
KOSSUTH Egyszer, de nagyon rövid ideig.  

DEÁK Ez nem lehet igaz.  
KOSSUTH Negyvenkilenc augusztus 11-én, Aradon. A temesvári vereség  

hírére.  
DEÁK Ó, arról hallottam. Fontos, hogy volt aki konzolélt .. .  

KOSSUTH (gyorsan témát vált) Jut eszembe: mi minden sarjadhatott ki — még  

egész fiatal jurátus koromban — a vidéki intrikákból, azt nem kell épp  

tenéked ecsetelnem.. .  
SZÉCHENYI 7-én Wenckheimmel Croydonba  mentünk megnézni Csekonics  

lovait. .  
KOSSUTH ... de ahogy fiatal ügyvéd koromban ... a Reviczky-árvák körüli  

borbotrány után egyre csak hevesebben áradt rám a vádözön, amikor hiába  

kiáltottam beli a világba, abba a siketbe, a zemplénibe is, hogy politikai  
életemben Isten és ember igazsága ellen tá п toríthatatlanulazt védtem, aminek  
jóságát az élet ismerete sugallott és ha hibáztam, azt nem az eszem, a szívem  
tette ... Erre édesanyám levélben azt izente: „Menj lelkem, tovább is azon  
az ösvényen, me lynek tudása téged boldogít. Mi büszkék vagyunk rád, még ha  
egy tál krumplival kellene is beérni. Mint más falusi ember, mi is eléldegé-
lünk ... "  
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SZÉCHENYI 8-án ... az operába mentem ... Tamborini, Grisi, Zuchelli,  
Rabini elsőrangúak a Gazza labrában ...Hát igen: ez a Rossini, ez tud .. . 

DEÁK A kis Szapáry Etelka grófn ővel valóban milyen is volta viszonyod? 
KOSSUTH Viszonyom, viszonyom!!! 
SZÉCHENYI (leszáll a székéről, a talapzat peremére ül, összegörnyed) Nem 

vagyok jól ...Pontyepét veszek be .. .  
DEAK De hogy az említett borért kapott 800 forintot nem fizetted volna be 

az árvaszék pénztárába, mert kártyaadósságot törlesztettél volna vele — azt 
kötve hiszem. De mikor történt mindez, ha egyáltalán megtörtént? 

KOSSUTH A világ kezdetekor, valahol 1830-ban... 
DEÁK A nagy lángolás, nyargalás ideje .. . 
KOSSUTH Képzeld, voltak írói ambícióim is .. . 
DEÁK És ha azt modor, Persze nem szívesen: Miért zárjátok el utaimat?  

Bocsássatok! Előre vannak vágyaim, de én használni s nem ragyogni akarok  
KOSSUTH (dühösen nagyot fúj) Petőfi, itt, most ... Ha nem keveri össze az 

életet a poézissal, ma is élne és virulna! De ez, így, most, ne haragudj, de 
nem fair! (Dünnyög.) ... Használni s nem ragyogni .. .  

DEÁK Én Aranyt szerettem Vörösmarty mellett, de Arany Lacinak is volt 
valami izenete hozzánk .. . 

KOSSUTH Mára nevétő l is ráz a hideg!!! A kicsi Lackó! ! ! Ő  vette célba 
írásaimat az emigrációból, persze, egész id ő  alatt NEM RÓLAM, RÓLAD 
ÁRADOZOTT! ! ! 

DEÁK Nem értem? 
KOSSUTH Na!!! A holt ember mindentudása! Most hol van? He? 
SZÉCHENYI (gyorsan visszaül székébe) ... Este tíz óra tájban Apatinnál  

kötöttünk ki ... Batinán húst vettünl , és igen h űs kútvizet ittunk Az embe-
reknek ,fogadalmi _napjuk" volt, amo lyan ünnepük, hogy az isteneket sem-
mittevéssel termékenyít ő  esőre bírják ... A lányok buják és szépek voltak...  
Egy 14 éves feketét egész megkívánok .. .  

KOSSUTH Tudod mit írta te kicsi Lackód rólam? 
DEÁK Nem volt az én kicsi Lackóm. 
KOSSUTH Ezt vágja a pofámba:... Ő  nem ismeri, nem érti a mai Magyaror-

szágot ... pedig neki is nagy része van abban, hogy ez a Magyarország nem  
olyan többé, aminőnek ő  találta pályája kezdetén: nem a peroragtívál , gra-
vemenel , nem-adózás, saját zsírjába fúló elszigeteltség nagy pipájú s kevés  
dohányú népe; hanem egy nagy alakulás processzusában fejlődő  állam .. .  
(Csend.) Hát ennyi. 

DEÁK (vállat von) Te idézted .. . 
KOSSUTH Én. Mert bánt. Mindnyájan bántatok. Még itt is. 
DEÁK És a nóták? 
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KOSSUTH Nóták, nóták. Hallottad! Nincs olyan, amelyik ne sántítana  .. . 
DEÁK Például  .. . 
KOSSUTH Hát, vagy a közvetít ő  volt botfülű, vagy a nép válott azzá  .. . 
DEÁK Mert?  
KOSSUTH Mert ... Figyelsz, Ferkб?  
DEÁK Én midig figyelek ... FIGYELLEK!!!  
KOSSUTH (előbb komolyan, aztán már kuncogva-kacagva) Majd elmegyünk  

messzire-messzire, Angolország kell ő  közegibe, leszállunk az angolok völgyibe,  
Kossuth Lajos háza elibe...  Ezt hallottad?  

(Csend.)  
SZÉCHENYI Ma betöltöttem 56-ik évemet. Meg fogják választani Kossuthot.  

A trójai ló lesz .. . az országbíró és Stoi`er kombinációjának jóvoltából  
Kossuthot meghívták a f őhercegi ebédre  .. .  

(Csend.)  
DEÁK Hiába ügyeltem kés číbb is, a mai napig is — arra, hogy minden az isteni  

és emberi rend és törvény szerint történjék, amit az erkölcs megtart, de ez  
aztán a lelkiismeretet nem nyugtatja...  

KOSSUTH Hát ami azt ... a TE lelkiismeretedet illeti, arról b őven lenne  
szavam.  

SZÉCHENYI Kossuth és Szentkirá lyi fáklyás zenét kapott! 21-én: Adam Clark:  
you are more the 4 of the young ones  .. .  

DEAK A te tolladból a Magyarország sírásói  .. . 
KOSSUTH Ez az!!! Ferkбm, ez az!!!  
SZÉCHENYI (teljesen letörten) Döbling, 1859. november 1 jén: Mindenkit ől  

elhagyatva ... Felöltözve aludtam a karosszékben! — Közeledik a végem. Úgy  
látszik, jót tesz a sör!  

KOSSUTH (Széchenyi felé) Mondom: sör, sör, sör! A magyar bortól talán  
meggyógyultál volna! Ahogy a mindenkori policeman, Marx elvtárs segg-
nyalója, besúgója, lakája: Szemere Bertalan! Hogy fulladt volna bele  a 
reásavanyodott szekszárdi, meg badacsonyi boraiba! Ó, a lelkiismeret!  
Kinek-kinek a magáé  .. . 

DEÁK És te, a magadéval jól megvagy?  
SZÉCHENYI (élénken) ...Kés őbb Yukovárnál szállottunk ki újra a Szerém-

ségben  ..  
KOSSUTH Lelkiismeretemmel szembenézek! Percr ől percre!  
DEÁK És rendben találod. Más dolog, hogy amitбl én rettegtem, te abba  

bizony belenyargaltál!  
KOSSUTH Hát te csak rettegj. Most is.  
DEÁK Ma is nyargalsz, ha jól tudom ... Az a leírhatatlan önfej űség! Kevés  

nyert és sok vesztett ütközet  .. . 
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KOSSUTH Ó, Ferkóm, sok minden másként alakult volna, de csak Vidinben 
értesültem Klapka komáromi remekm űvérбl ... KÉPZELD! A KEZEM-
BEN VOLT A VILÁG, CSAK NEM TUDTAM RÓLA! 

DEÁK Hát igen: Klapka már a nagysallói csata után is azt mondta:...  nem  
izenjük meg az országgy űlésnek ...  Kossuthnak.. . a csata valódi eredmé-
nyét=  mert ha megtudnák: hogy milyen nagy volt e gy őzelem, képesek volnának 
rögtön három európai nagyhatalmasságnak hadat izenni .. .  

KOSSUTH (oda se figyel) Ha Klapka eme gyбri, majd komáromi mesterművét 
előbb megtudom, odamegyek... 

DEÁK Klapka valódi ész-ember volt. 
KOSSUTH ... Görgeynek nem lett volna meg a lehet ősége az árulásra .. . 
DEÁK Sokat segített nekünk 61-ben, azokban a vészterhes kora tavaszi 

napokban...  
KOSSUTH (felkapja fejét) Ki segített...? 
DEÁK Ismét csak a magad szavaira figyelsz ... KLAPKA! ! ! Hatvanegyben! 

A hazaküldött utasításaival! A jegyzékével .. . 
KOSSUTH Ne kiabálj, lehet, hogy megvakultam, de siket még nem vagyok! 

Mi van Klapkával? 
DEÁK Azt javasolta elvbarátaitoknak, hogy: Maradjon meg a függetlenségi  

párt, de ne nehezítse a mostani válságos perczekben a Deák által kit űzött  
bölcs és mérsékelt politicát! 

KOSSUTH (dühtől remegő  hangon) Az a kelekótya bohémisi? 
DEÁK Morva. 
KOSSUTH Az a svájci bankár? 
DEÁK Tudtommal — abban a szakmában is igen tisztelték. 
KOSSUTH (kitör) Az ő  szakmája a harctéren volt! 
DEÁK A Magyar Nemzeti Igazgatáság tagjaként jogában állott .. . 
KOSSUTH Semmi sem állott jogában az én tudtom nélkül! De 6 belekon- 

tárkodott a politikába is! A hátam megett csinálta a megbocsáthatatlan 
zűrzavart! Az erdélyi ügyetlen, szakszer űtlen .. . 

DEÁK Szakszerűtlen? 
KOSSUTH Pontosan így: szakszer űtlen betörésével is ... És: kinek a lelke-

sítésére? Miért? 
DEÁK Vajon miért? 
KOSSUTH Csak azért, mert FEJÉBE VE1"1' Е, HOGY KORMÁNYZÓ 

LESZ!!! De soha, semmi esélye nem volt! 
DEÁK (csípősen) Másnak sem! 
KOSSUTH (kiabál) Soha, senkinek! 
(Csend.) 
DEÁK Hát, Stefferl, most nem te kevered az id őt .. . 
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KOSSUTH (keményen) Ha nem tudnád: 49. augusztus 11-én még mindig az  

én kezemben volt a nemzet sorsa!  
DEÁK Nekem Görgey, aki elkeseredésedben vigasztalt, EZT egész más-

ként...  
KOSSUTH Az egy rémlátomás! Máig! Annyi árulást, annyi ködösítést, pa-

rancsmegtagadást .. .  
DEÁK Parancsmegtagadásra el ő léptetés és érdemrendek!  
KOSSUTH Csak egyszer, Debrecenben. A dekoráción hárman jelentek meg,  

de nem csak csatakos öltözéke, sáros csizmája volt megalázó, hanem a  
szemébđ l felém szikrázó gyűlölet is. Hiába mondtam, szinte könyörögtem  
az ünnepélyes pillanatban: Engesztelődést — a haza nevében!!!  

DEÁK Mindig is féltél tőle .. .  
KOSSUTH Katonaként az ő  dolga a harcmezőn volt! Á, de nem, ő  .. . 
DEÁK Mintha megbabonázott volna: szinte tudat nélkül cselekedtél, visel-

kedtél szándéka szerint. 
KOSSUTH És még mert azután is politizálni! 
DEÁK Minden ember tapasztal és tapasztalatai javftják politikai igazodását 

is ... Nos hát, Görgey .. . 
SZÉCHENYI (félénken feláll, körülnéz) ... Visszahívnak... vegyem át a HAD-

ÜGYI TÁRCÁT ...  ideiglenesen ... Nemet mondok. Kényszerítenek  (Le-
ül.) 

DEÁK ... Görgey nekem egész másként adta el ő  a dolgokat ... Az đ  lelki-
ismerete is tiszta, mert a te fejetlenséged .. . 

SZÉCHENYI...  Szörnyen igaz körirat. Bécsb ől. Szegény Pest ... vérben, és-
pedig Kossuth miatt.  

DEAK Lajcsi, a te sok és gyakran alaptalan hezitációid, a környezetedb ől 
áradó fejetlenség hónapokon át követelte az emberéleteket .. . 

KOSSUTH Nem voltál ott! A békepárttól, republikánusoktól a flamingókig, 
girondistákig minden lehetetlen politikai árnyalat! Ebben aztán egyensú-
lyozni .. .  

DEÁK Már nem tudtál rögtönözni ... Pedig Egressy, a nagy színész — azt 
mondta egyszer: az igazi rögtönzéshez nagyon fel kell készülni .. . 

KOSSUTH Soha nem rögtönöztem, mindig segített az isteni szikra, homlokon 
csókolta stratégia múzsája .. . 

DEÁK Talán a korzikai káplárt is ez csókolta homlokon... 
KOSSUTH Valóban, Ferkб: lézetik ilyen? 
DEÁK Hogy van-e a stratégáknak múzsájuk? 
KOSSUTH Az ihlet! Az vezérelt mindig pontosan és egyenesen. 
DEÁK (töprengve) Az erőszaknak múzsája .. . 
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KOSSUTH Ma már ehhez az isteni adományhoz társítottam mindent, amit a 
korszerű  hadtudomány kiizzadt! 

DEÁK (kesernyésen) Isteni hadtudomány .. . 
KOSSUTH Mára a világ legnagyobb ármádiáját is úgy vezényelném, mint egy 

ördögi karmester! 
DEÁK A katonával politizáltál, a politikusokkal katonásdit játszottál .. . 
KOSSUTH Ugyan kitől hallottad ezt az ökörséget? 
DEÁK Például: Tiszafüreden Görgeyvel ... bocsáss meg, tudom, hogy még 

beszélni se szeretsz Jбkairбl, de. 
KOSSUTH Jókai mindig is regélt! 
DEÁK ...Jókai szerint Tiszafüreden a Görgey—Dembinszky duelt úgy zártad 

le, hogy, amikor egyedül maradtál a pokolian vétkes Görgeyvel, kedves, 
baráti csevegés közepette, mert annyira meghatotta szerénysége — Istenem: 
Görgey és a szerénység! —egyszer űen kinevezted fővezérnek, jóllehet azért 
mentél le Debrecenb ő l, hogy főbe lövesd .. . 

(Csend.) 
KOSSUTH (beleszimatol a levegőbe) Honnan ez a rettenetes b űz? 
SZÉCHENYI ... A futaki uradalom 800 teleknyire tehet ő. Németek, magyaroly  

rácok. Nem nagyon keverednek ... Forray elvitt bennünket a s гerémségi  
Cserevicsbe ... a vidék zöldje, buja tenyészete, a jó utak, eleven sövények,  
bájos házak olyannyira kontrasztban állottak az „Extra Hungariam" műve-
letlen síkjaival .. .  

KOSSUTH Ferkб ! Te érzed? 
DEÁK... Furcsa. Amiб ta gyámleányoméknál laktam — megadatott nékem a 

rendszeres tisztálkodás ... De hát ... a betegség .. 
KOSSUTH Az. Mindig is betegeskedtél ... Szoborként is egy kicsit olyan .. . 

konyult vagy .. . 
DEÁK Te is. 
SZÉCHENYI ... A Dunát szabályozni kell ... és aztán a híd és nem fordítva!  

A szabályzást a Vaskapunál sziklarepesztésekkel s ugyanakkor benn az or-
szágban átmetszésekkel ... Az el őbbit subsidiumokból, az utóbbit azok által,  
akik a dologban érdekeltek .. .  

DEÁK No de, Lajoskám, volt azért bennem virtus is ... valaha .. . 
KOSSUTH Cirkuszi veselkedés Wesselényivel. Az az angol er őmérő  masi-

na ...? Mikor is volt az, és volt-e egyáltalán? 
SZÉCHENYI A kerületi ülésen 33 megye által 400 000 peng ő  forintért magyar 

színháza Duna partján megszavaztatott .. .  
KOSSUTH Jó, jó: azt az erőmérő  masinát talán a lófő  Wesselényitől is 

erősebben megütötted, az úrhölgyek szíve talán gyorsabban is vert érted 
az idő  tájt,,,de aztán? Mi lett bel ő led? 
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DEÁK Amikor egy alkalommal az újvidéki rác néptribunnal, vagy színigaz-
gatóval, Miloš Dimitrijevićtyel az ő  nemzeti színházuk támogatása ügyében 
beszélgettünk és észrevette, hogy igencsak gyengélkedem, megveregette a 
vállam, és egy бszerb bölcsességgel nyugtatott: a fakók csak fakulgatnak, a 
pozsgásuk — elutaznak. 

KOSSUTH Akkor, most kettđnk közül ki a fakó és ki a pozsgás? 
DEÁK Te élő , eleven szoborrá ragyogtad ki magad ... Rég messze vagy attól, 

hogy földi lény lennél. Csak mítosz, hogy imádjanak. Színtelen, szagtalan 
maradtál a nemzet számára, nem kakálsz és nem pisilsz, egyre többet lehet 
rád nótázni, akár hamisan is, ahogy mondtad... 

KOSSUTH Mégis mindenben Ott az én állhatatosságom! 
DEÁK (folytatja) .. . inni, bicskázni is, mert hol vannak mára fényes szablyák? 
SZÉCHENYI Kossuth népszerűsége?A magyar jellem maradandó hibái öltenek  

benne testet: az illuzionizmus, a szalmaláng és a könny ű  fajsúlyú, nagy szavak  
politikája!  

KOSSUTH (hosszan nézi Széchenyit, majd Deákhoz fordul) Azt a fene nagy 
ószerb ajándékot úgy háláltad meg, hogy — mert a Ház nem adott egy vasat 
se a rác színháznak, hát te, az igazságtev ő  — a mi Nemzeti Színházunktól 
is megvonattad a juttatást. 

DEÁK Leszavaztak... 
KOSSUTH Először! 
DEÁK Hatvannyolcban ... Igen, el бször. 
KOSSUTH Bűzlesz, komám ... Hogy tudtak elviselni azok az érzékeny höl- 

gyek ott körülötted: Vörösmartyné, a lánya, meg a két Nadeczky-lány: 
Ferike és Emma? 

DEÁK Ahogyan egyszer a helvétekt ől hallottam, tán Genfben: a francia 
illatszerek oly nagy keletje abból adódott, hogy irtóznak a tisztálkodástól, 
a víztő l, tán inni se szeretik, te ehhez mit szólsz, hisz nyakra-f őre Ott voltál 
a Napóleonoknál? ... És, ahogyan látom: igencsak ápolt és elegáns vagy 
mais... 

KOSSUTH Csak tiszta. Rend volt mindig: bennem, rajtam és körülöttem! 
Illatszer — soha! 

DEÁK Én meg pici koromban ott, Tárnokon, elmerültem a piszokban, férgek 
lakmároztak bennem, rajtam, s ha Klári néném onnan ki nem emel ... A 
mindennemű  szenny iránti iszonyom talán innen ered ...Mégis .. . 

(Széchenyi véletlenb ől ismét elsüti pisztolyát. Kossuth és Deák összenéz.) 
KOSSUTH Vadászik önmagára a vén bolond... 
DEÁK Befejezte ő  azt még hatvanban ... Nagy boldogságodra .. . 
KOSSUTH Bosszúságomra .. . 
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DEÁK (csípősen) Ó, a figyelem feléje fordult, a szívek érte könnyeztek, a  

nemzet gyászolt. Ő  lett egyszerre a legfontosabb...  
KOSSUTH Bizonyosan erre is van valami anekdotád  .. . 
DEÁK Beletaláltál  .. 
KOSSUTH Most, ahogy elgondolkozom: szerintem te csupán gyáva vagy  

ahhoz, hogy az emberek szemébe mondd a sértést, hát kitalálsz valami kis  
gügyeséget, és megnyugszik a lelked: na, jól odamondogattam!  

DEÁK (halkan nevet) Hetvenkettőben, amikor Eötvös Pepi és én  .. . 
KOSSUTH Képzeld, Pepi is úgy jellemzett téged, mint korlátolt egyéniséget.  

Még đ  is ... És hogy loptad nézeteid, és egy év múltán a sajátodként  

jelentél meg velük .. 

DEAK (mintha nem is hallotta volna) ... tehát, Pepi és én az újvidéki szerb  
tannyelvű  gimnázium megnyitásán munkálkodtunk, egy jópofa kis küldött-
ség jött hozzánk a Délvidékr ő l.  

SZÉCHENYI (helyben gyalogol) ... 30-án ... megyek tovább: Déliblát, Bán-
újfalu, Zrepaja, Szakula, PerlaszVÁROS ... (Leül.)  

DEÁK ... egy Milankov nevű  tanárember a bánsági szerbeket jellemezvén —
mesélte a kбvetkezб  kis történetet: egy bánsági Farkasd nev ű  faluban  
történt, hogy az asszony halála utána szerencsétlen férj naponta többször  

is elment a sírhoz, és fájdalmában hosszan zokogott, amit a szomszédok  

végül megsokallottak, és azt mondták: az elhunyt ekkora gyászt azért  

mégsem érdemel.  
KOSSUTH Miért nem?  
DEÁK Miért nem? Mert éltében mást is szeretett.  
KOSSUTH Az eszemadta.. . 

DEÁK Az eszemadta ... Ha nem hiszi, hát akkor — akár még ma — lesse ki  

és gyбzбdjék meg: jár oda egy másik férfi is siratni az elhunytat.  

KOSSUTH Na, látod, ez van a Délvidéken  .. . 
DEÁK Így is tett a gyászoló férj, és valóban rajtakapott felesége sírjánál egy  

keservesen sírdogáló férfit . . 

KOSSUTH Egy szerb határбrtől ilyet ...?  
DEÁK Nézte, nézte, aztán a látványon elpityeredetett, odament hozzá, átölel-

te  
KOSSUTH Meg is puszilta .. .  
DEÁK ... nyugtatgatta, mondván: ne bánkódjék, ne tépje lelkét, ugyanis  ő  

éppen most döntötte el, hogy hamarosan ismét megn ősül  .. . 
(Csend.)  
KOSSUTH Hát igen: én vagyok az, aki még a mások iránti kegyeletet is  

elsajnálom.  
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SZÉCHENYI ... 31-én este 8 órakor Titelen. Hogy: „Épp az imént ment el a  
gőzhajó" ... 2 óra tájban Elemérre érünk. Egy német öregasszony Kiss Ern ő  
kastélyába kísér ..  

KOSSUTH Na, ez volt és maradta te l őtávod!  
SZÉCHENYI ... Kutyák esnek nekünk, eserny őmmel védekezem ...  (Ijedten 

futja körül székét, majd leül.) 
DEÁK Széchenyi egy mélyen érz ő , becsületes .. 
SZÉCHENYI ... 1833. szeptember 1 jén hajnali 4 órakor Törökbecsére értem.  

Nagy fogadó — s egyetlen szobája sem üres. — Rengetegpor és magyar lakosok!!!  
Ez, úgy látszik, pari passu jár.  

DEÁK ... becsületes ember volt ... Főnemes  .. . 
KOSSUTH Csak te békítgessed, csak te nyugtatgassad továbbra is önmagával  

és a világgal ... Arra ne is gondolj ... most se, ahogyan sohase gondoltál:  
mennyire megvetett bocskoros köznemeseiddel együtt, mennyire imádta  
saját oligarcha világát, amit pedig angliai csavargásai alatta tapasztalatok-
bб1 kompilláit, aztán magyar nemzetnek ötlött ki, azzal voltaképp a saját  
kasztjának állított emlékm űvet ... Számára a nemzet egy rettenetesen  
ködös fogalom volt. . . Stefferl, meg a sok h őzöngés, amikor én a nemzet,  
ami óriási többségében a jobbágyság, tehát: amikor én a nemzet éhségment ő   
intézeteirő l üvöltök bele a bénulásig fájó magyar írástudatlan világba, ő ,  
a te mindenkori eszményképed  .. . 

DEÁK A tiéd is volt!  
KOSSUTH Stefferl elmélkedik. A HITEL-en elmélkedik, nyilván nem csak  

gondolataiban, de lélekben is egy kicsit Angliában maradva ... de közben  
hű  marad a Habsburgokhoz, ahová még ma is tartozik .. .  

DEÁK Nem tartozik ... Igazán már Döbling el őtt se tartozott oda ... Leg-
alább most ne feledd ÖNISMERETÉT! És azt se, hogy fiatalon te önma-
gadat is meglelted a HITEL-ben. Akkor már együtt tevékenykedtünk.  

KOSSUTH Te talán, de ő  el se tudta képzelni mi a kolera, — Zircbe nem  
juthatott be, mert: hogyan is? — milyen hatalmas rendet vágott az a nyavalya  
a nemzetben, amelyrő l csak írt, beszélt, esküdözött rá . . 

DEÁK Lelkesedtél te is szegény Stefferl reformálmaiért ... Jusson eszedbe  
mosta Szatíra szerz őjeként is . . 

KOSSUTH Ferkó, Ferkб ! Te is hiszed, hogy csak rémhír volt 31-ben, hogy a  
magyar jobbágy termesztette gabona nem kellett már Bécsnek, de annál  
inkábba gyapjú, hogy a búzamezőket legelőkké akarták visszavadítani, és  
hogy végig mérgezték kolerával a falusi kutakat: hadd fogyjon az éhes száj,  
kevesebb legyen a kiegyenesített kasza...?  
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SZÉCHENYI A jobbágykérdés megoldásához az id б  hosszúra kimérve többé  

nincs, s ha közelebbről nem teszünk egyet-mást, bizonyos, hogy csépl ő, kasza,  

balta ... fog tenni.  

KOSSUTH De a bajt nem lehetett így megel őzni. Ott voltam, saját szememmel 
láttam, mi történt Sátoraljaújhelyen, minta vészbizottság tagja meg is 
mondtam, hogy azonnal tenni, segíteni, könnyíteni kell! 

DEÁK Széchenyi már elóbb .. . 
KOSSUTH Hogy mekkora lett és mennyi áldozata, azt — gondolom: te is 

tudod ...Hiába voltak itt, Ferkóm, a higgadt jurátusi észérvek száza, ezen,  

a többezrednyi katonaság Zemplénben, a Szepességben ... mindenhol 
megtette a magáét ... Te hol voltál akkor? 

DEÁK Hát ... nyakig az operátum körüli vitákban, mint te is ... Kínomban 
meg is írtam Vörösmartynak: Némelyek makacsak az arisztokráciának meg-
rögzött jussa mellett ... inkább akarnak kilencmillió embert nyomorúságban  

látni, s nem gondolják ..., hogy az éhez ő  ember nem ismer félelmet ... sok  

ártatlan vérrel lesz a csendesség megvásárolva ... (Csend, Deák felsóhajt)  
Örökké féltem, irtóztam a vérontástól .. . 

KOSSUTH De hát: mindig időben leléptél. Hol a baj, Ferk б ? 
DEÁK Ott a baj, hogy valamikor nagyon régen, még Pozsonyban csak meg-

rémültem, nem szegültem ellened. 
KOSSUTH Kellett volna? 
DEÁK . .. amikor egy alkalommal azt mondtad: politikai céljaidért még 

népizgató is lennél, és hogy a haza függetlenségét forradalom vagy háború  
árán is el fogod érni .. .  

KOSSUTH (halkan nevet) Ó, mondta ezt annak idején nekem gyerkőckorom- 
ban négyszemközt a szép emlék ű  Kбvy professzor Sárospatakon:...  a  
dominus Kossuthból maximus perturbator, országháborító és lázadó leszen!  

DEÁK Megrémültem, mondom, de nem szegültem ellened ...Máskor sem... 
KOSSUTH Hiába is tetted volna. És most ismét elmondom miért .. . 
DEÁK Ó, ezt az egész világ tudja, mert a kedvenc meséd .. . 
KOSSUTH Nem mese. Szintén suhanckoromban történt: egy nap Eperjesr ő l 

kicsalogatott a kikelet és a hirtelen kerekedett zivatar .. . 
DEÁK ...elől bemenekültél a kunyhóba ahhoz a jósasszonyhoz .. . 
KOSSUTH (hallgat, ragyog az arca) Ferkó! Valóban azt mondta! Hallom ma 

is!!! Szavai visszhangzanak a fülemben, az eszemben, a lényemben! ! ! 
DEÁK Hogy: az ország szabadítója leszel .. .  
KOSSUTH Az a cigányasszony reám meredt, és mélységes tiszteletet láttam 

a szemében. 
DEÁK Mert az ország szabadítóját látta maga el őtt! 
KOSSUTH Azt! 
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DEÁK És te meg is szabadítottad az országot? 
KOSSUTH Az én m űvem alapos, és tudásra, tehetségre épül, de megépül! 
DEÁK Mert: szabadító szellem ű  vagy. 
KOSSUTH Az. 
DEÁK Kбvy professzor szerint inkább: perturbátor és lázadó! 
KOSSUTH No, de kanyarodjunk vissza, oda, az elejére: hát tettem én, ott, 

Kassán, akkor  ilyesmit? 
DEÁK (keserűen nevet) Ó, nem. Az Országgyűlési Tudósításokban  csendben 

végezted a munkádat, közben kijelentetted: az országgyűlés politikai kony-
hájának nem szakácsa vagyok, aki főz. Mégcsak kuktája sem. Pusztán valami 
pincér forma, aki szétszolgálja, amit a szakácsok tálalnak. Tudósító, semmi 
egyéb.  

KOSSUTH (harsányan nevet, hozzáteszi a szöveg lemaradt részét) Tanítvány,  
munkatárs Wesselényi és Kölcsey mellett.  

DEÁK „Ettem" én is abból, amit te szétszolgáltál .. 
KOSSUTH (kuncog) Na. . .? És ...? 
DEÁK A konyhától  az asztalig  te bizony alaposan megpaprikáztad. Volt, hogy 

sápadoztam, napokig levegőért kapkodtam, hápogtam ...Hát még a ná-
dor.  ... Pedig jб  ember volt ... (Kossuth kacag, csapkodja Deák hátát, az 
köhögni kezd, leveg ő  után kapkod. Végre megnyugszik) De nem hagytalak 
cserben soha. 

KOSSUTH Soha? 
DEÁK Akkor se, amikor . 
KOSSUTH Soha? 
DEÁK Akkor se, amikor szabadításodért tettem fel minden erkölcsi-jogtudori 

hitelemet! 
KOSSUTH Alkut kötöttél!  
(Csend.)  
DEÁK Jó alkut. 
KOSSUTH Minden alkud rossz volt! Aljas is! Mások háta megett kötötted .. . 
DEÁK Jó, beismerem: az ellenzék tudta nélkül megállapodást kötöttem, 

figyelem: csak megállapodást,  hogy amennyiben a kormány Wesselényi és 
Lovassy mellett téged is kegyelemben részesít, akkor véghezviszem, hogy 
az alsó táblán nem követeljük a királytól a szólás- és gondolatszabadság 
elleni jogsértés elismerését .. 

KOSSUTH TE, de nem az ellenzék nézett el  az említett királyi jogsértést ő l .. . 
És véghez is vitted.. . Azt hittem: ezt soha meg nem bocsátják neked azok, 
akik annyira hittek becsületedben .. . 

DEÁK Vannak pillanatok, amikor a dolgok ambivalenciájában már kötéltán-
cossá válsz, ha menteni kell a jobbik ügyet. 
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KOSSUTH Én voltam a jobbik ügy!  
DEÁK A mindenkori legjobb ügy.  
KOSSUTH De csak: ügy!  
DEÁK A nemzet legjobb UGYE!!!  
KOSSUTH Jó ... már lényegtelen, de tudd: ennyit elvettél az ÉN becsüle- 

tembő l,  ezt már nagyon régen meg akartam neked mondani...  

DEÁK Ember, az életedet mentettem!  Egyébként: értea te becsületedet az  
én alkumtól nagyobb és súlуоsabb kár is ... De legalább élve hazatértél  .. . 

KOSSUTH Élve ... De te az EN becsületemmel sáfárkodtál ... mert a szólás  

és gondolkodás szabadsága ... komám, az több, mint amit Kossuth Lajos  

egészében ért és kilencvenkét évével ma is ér!  

DEÁK Rapszodikus, teatrális vagy, Lajos. Hagyd. Legalább el đ ttem  .. . 
KOSSUTH (elgondolkodik) This is not correct!  
DEÁK Egyébént: Ott volt mellettem Széchenyi is .. .  

KOSSUTH Mit?  
DEÁK Harminckilencben. Hogy egyáltalán eljuthassak a Metternichhez...  

KOSSUTH Mi volt?  
DEÁK Előbb Persze Wirkner tanácsoshoz  . . 
KOSSUTH És?  
DEÁK Széchenyi nélkül ez nem ment volna  
KOSSUTH Látod: mégis elárultál!  
DEÁK Akkor önmagamat is. De cserben nem hagytalak!  ! ! Az életemnek olyan  

szerves része lettél, hogy err б l, ennek méreteirđ l neked soha fogalmad nem  
volt...  

KOSSUTH (cinikusan) Ó, a bölcs szobor túlozhat is!!! Tessék! ! !  

DEÁK Nбsülésed  .. . 
KOSSUTH Terézzel  .. . 
DEÁK ... gyermekeid születése ... mind része volt az életemnek ... Ferenc  

se véletlen viseli az én nevemet, aztán Vilma, a kicsi tündér ... de Tódort  

is igen kedveltem. Isten bocsáss, talán inkább, mint Ferencet.  

(Csend.)  
KOSSUTH (elfordul, sóhajt) Negyvenkilencben tömlöcben sínyl ődtet. Volt, aki  

bezáratta magát velük, hogy ápolhassa, Deák azt sem kérdezte, élnek-e?  

DEÁK Magam is bujdostam.  
KOSSUTH Ferkó, Ferkó! Maradtál volna ártatlan kedvteléseidnél, mert egy  

vidéki patvaristának az jól áll . . . 

DEÁK Ismételsz!  
KOSSUTH ... dukál is, ha már se fehérnép, se a hegynek leve ... Á,  de te  

nem! Tenéked mindig is pipázni, adomázni, közben faragcsálni és — utóbb  

— tekézni  volt kedved.  
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DEÁK Te meg biliárdozol. 
KOSSUTH Hát jól beadomáztál a nemzetnek, és te, a szenvedélyes tekéz ő  — 

alaposan belégurítottál a negyvennyolcas magyar szentségbe, a negyvenki-
lencesbe már nem, mert bicskei kirándulásotok után neked elég volt, hogy 
Windisch-Graetz megsimogatott .. . 

DEÁK A foglyai voltunk, és nem volt ott még igazi párbeszéd sem. 
KOSSUTH Debrecenbe már nem is volt ínyedre eljönni utánunk ... Egysze- 

rűen csak elsomfordáltál kehidai vackodra, mint méag annyiszor a hosszú 
évek során ... Ez aztán a rezisztencia! „T ŰRNI, TURNI!" 

DEÁK Azért mentem volna Debrecenbe, hogy közöljem: ezek után már akár fel 
is akaszthatjátok magatokat? 

KOSSUTH Most, hogy még szoborrá mintázva is üszkösödsz ... és ... mintha 
már nem lenne elég a vésnökség ... feloldozást remélsz? De hát én nem 
tehetem. Én ágostai evangélikus vagyok! Protestáns! 

DEÁK De még milyen! 
KOSSUTH Mi milyen? 
DEÁK Milyen? Luther még ma is kacag a sírjában, pedig nem volt valami 

nagy humorérzéke soha! 
KOSSUTH Ki vele: MILYEN???  
DEÁK Olyan, aki a szegény olasz népet úgy akarta kimenteni Vatikán állandó 

szorongatásából, hogy felajánlotta: szívesen átvezényli azt a protestantiz-
musba. Ott nincs pápa, nincs parancs, nincs mise, nincsenek szentek. 
AZ OLASZT! EMBER!!! 

KOSSUTH (feszengve) Na, még egy kitaláncia ... Ugyan .. . 
DEÁK Ha már annyi bajod van még mindig velem... 
KOSSUTHA világon soha senkivel ennyi .. . 
DEÁK ... akkor arra válaszolj nekem: hogyan lett a kemény, kizárólagos 

republikánusból nyakra-főre esküdözd royalista? Ső t monarchista! Aztán 
ismét republikánus, talán szocialista is, már hogy: kinek akartál a kegyeibe 
férkőzni! 

KOSSUTH Tudjuk mindketten, mirđl is van szó ... Esetleg, esetleg alkot-
mányos monarchia, de semmiképp, soha, semmi áron Habsburg-abszolu-
tizmus! Terror és szadizmus, hipokrízis és velejéig romlott erkölcstelenség, 
öröklődő  agyalágyultság .. . 

SZÉCHENYI (fejhangon kántálja) Osztrákig ... nemcsak egyetlenegy szövet-
ségese nincs, sőt mindenütt elhidegülés, ellenszenv, megvetés övezi ... úgy,  
mint Britannia, egészen szigetté vált ]  csakhogy Albion a tengerek diphan tiszta  
habjaiból magasodik fel, mint az emberi szabadságnak gyönyörű  asyluma .. .  

KOSSUTH (Széchenyi felé) Albion, he? Nem voltál a rend őreik és a bíróságaik 
kezében! Az aztán asylum! 
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SZÉCHENYI (hadar) ... midőn Osztrákig antipathiától ... kidösölhetetlen  
vérfoltokkal elundokított és taknyos gyermekhez sem ill ő  piszkosságok által  
egészen elpiszkolt sár solitaire tündöklik Európa közepén, hol hypocrisis .. .  

DEÁK Nehéz, terhes és kényelmetlen vendég voltál .. .  

SZÉCHENYI ... és hazugság üté fel nyomorult lakhelyét . .  

KOSSUTH Te, Ferkó, hallottad ezt?  

DEÁK Te nem hallasz engem!  
KOSSUTH (szinte súgja) Széchenyit! Hallottad?  
DEÁK Voltam nála, ezt tudod.  
KOSSUTH Döblingben.  
DEÁK Ott.  
KOSSUTH (Széchenyi felé néz, megkönnyebbülten nagyot fúj) Elóbb ujjong,  

hogy a fбherceg fogadja, aztán meg ... hypocrisis ... hazugság üté fel  

nyomorult fejét!  

DEÁK Három évtized van a kettő  között!  
KOSSUTH Lövetni, akasztatni! Lövetni ... akasztatni! Akasztatni...  

(Kossuth visszazuhan ágyába, a fény az el őbbi reálisba vált, Deák és Széchenyi  
szoboralakja a homályba vész.  
Lujza siet be öregesen. Felpárnázza, feldúcolja Kossuth fejét, ismét gyógyszert ad  

be neki, egy kicsit még áll mellette, amikor Kossuth nyekerg ő  hangon megszólal.)  
KOSSUTH (beszéde lassú) De amíg élek, nem viszik el .. .  
LUJZA Nem.  
KOSSUTH Ezt ki ígérte?  
LUJZA Nyugodj meg.. . Меgіgёг tёk, és ez még sokáig nem lehet beszédté-

ma ... Hamarosan felépülsz, ismét dolgozol. .  

KOSSUTH Ki ígérte?  
LUJZA Többen. Sokan. Eötvös is .. .  
KOSSUTH Pepi?  
LUJZA Hol van ő  már ...? Károly. Az imádód.  
KOSSUTH Az mindenkit imád. Deákot is ... Szakmája lett, hogy az én .. .  

a mi erkölcsi aranytartalékunkból  csipegessen...  
LUJZA Tudod, hogy otthon istenítenek, hallottad Hermantól is utóbb .. .  

(Villogó kékes fényjárja be a színt, jelzi, hogy a nagybeteg újabb ájulása következik.  

Lujza szinte észrevétlenül távozik A fény állandósul a sz(nen.)  

KOSSUTH (Deák felé indul, majd lassan felragyog az arca, a megjelenő  Her-
manné letérdel előtte, megragadja remegő  kezét, ajkához szoritja) O, Kamil-
la ... Kamilla drága ... Szeretem az ön „Pelebácsiját'; úgy, ahogy senki  
Magyarországon ... Edes leányom, kérdezze csak meg Ottót, mert ő  a világon  
mindent tud, kivéve amit nem tud —, hogy a filoxera új találmány-e vagy már  

azelőtt is ismerték?  
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HERMANNÉ Megkövetem a Kormányzó urat, de én ide csak azért jöhettem,  
hogy férjem gyenge hallását az önnel való beszélgetéskor fülbemondással  
enyhítsem ... (Csend) Láttam a hírlapcsomóban a Kolozsvárott megjelen ő  
ELLENZÉK-et, ez is jár a Kormányzó úrnak?  

KOSSUTH Jár. Hanem én bizony nem olvasom.  

HERMANNÉ Pedig a szerkesztője életének egyik f ő  büszkesége, hogy a Kor-
mányzó úr egykor ... úgy nyilatkozott a lapjáról: „Ez a legöntudatosabban  
szerkesztett ellenzéki lap, amely Magyarországon megjelen."  

KOSSUTH Ezt a szerencsétlen tudóst, a másvilági embert küldték hozzám  
maguk helyett olyan ügyben, amelynek taglalatakor egyikük se merne  a 
szemembe nézni ... Nem elég az árulásokkal teli nagy magyar politikai  
felaprózódás, hát ezek a reám esküdöző  bitangok is osztódnak, és akkor  
kérik tő lem a támaszt, amikor itt már nincs is kivel tanácskoznom ... Mind  
kihalt: hűséges, középszerű , de megbízható, még az elidegenült régi j б  
barát is... (Hermanné Kossuth kezébe ad egy iratcsomagot, az csak rápillant,  

megöleli a szépassszonyt.) Ne vegye húelgésnek, amit most mondok: az ön  

férje Magyarország dicsősége; én szeretem őtet ... ha ő  belement — bocsánat  

a kifejezésért, nem használhatok mást — belement egy — disznóságba, én az 6  

kedvéért nem megyek utána!  

(Hermanné eltűnik, a fény a valósra vált, a muzsika halkul, majd teljesen elhal.  

Kossuth ágyában fekszik.  

Csend.  
Lujza áll ismét Kossuth mellett.)  

KOSSUTH (köhécsel, megemeli a fejét, körülnéz) Che tempo fa?  

LUJZA Jó az idő , csak hideg van. Kérlek: nyugodj meg, pihenj.  
KOSSUTH De. . . a munka.. . Mert az a rettenetes nagy adósság  .. . 
LUJZA Nincs adósság. Kifizették. Többet is, mint amennyit kértél érte  .. 
KOSSUTH Nem kértem! ! ! Ők az alapítók,  hát az övék legyen. A nemzeté  .. . 

És a szerencsétlen Basso-Arnoux doktor?  
LUJZA Hála Istennek, a maradék pénzzel az ő  paraszolvenciájának komplikált  

problémája is megoldódott  .. . 
KOSSUTH Hanem: Eötvös Károllyal soha többé nem lesz dolgom . .. A 

Balatonnál született, de soha meg nem fürdött benne, és még ő  nevezi az  
én Ferenc fiamat piperkőcnek! Ha valaki érzékeny a testi tisztaságára is,  
az már önmagában a kultúra legmagasabb szintjelzője!  

LUJZA Megértem, hogy idбnként fontos részleteket felejtesz el, de ajánlom  
neked: olvasd újra Herman Ottó utóbbi levelét. Az mindent helyére tesz  
majd emlékezetedben  .. . 

KOSSUTH O, a becsületes, h űséges Ottб  és csodszép neje: Borosnyai Kamil-
la ... A neve is költemény  .. . 
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LUJZA (Kossuth kezébe adja a levelet, közben inkább önmagának jegyzi meg) 
Hála a Mindenhatónak, hogy ez a kedves asszony már csak költemény 
maradt .. 

KOSSUTH (kis töprengés után szigorúan) Elkészültem én a könyvtáram könyv-
jegyzékével? 

LUJZA Át is adtad nekik... 
KOSSUTH És ... nem szakították ki a füvészeti és őslénytani gyűjteményt? 
LUJZA Egyben maradta könyvtárad. 
KOSSUTH De az újonnan érkez ő  folyóiratok, könyvek ...? 
LUJZA Itt van Aulich... 
KOSSUTH (felragyog az arca) Aulich Lajos, az én hős tábornokom! 
LUJZA Aulich Nándor, a titkárod .. . 
KOSSUTH Es. . . Lajos nem jött? 
LUJZA Lajost 49-ben felakasztották Aradon. A titkárod Aulich Nándor, és 

ő  mindent bejegyez ... Az Istenre kérlek, nyugodj már meg... 
KOSSUTH Ha nem szekírozna ez a két pernahajder... 
LUJZA Lázképek. Orvosaidon kívül senkit nem engedik be hozzád. 
KOSSUTH És a száznál több ceglédi? 
LUJZA Az hetvenhétben volt, Baracconéban. 
KOSSUTH Valaki mondta, vagy álmodtam, hogy Pesten a hozzám induló 

ceglédieket ünneplő  tömeg a váratlanul megjelen ő  Ferenc Jóskát, meg 
Sissit is megéljenezte ... Felválta: vivát Kossuth — vivát Ferenc Jóska, 
majd vivát Kossuth — vivát Sissi ...Hát hiába kiáltottam nekik haza: 
STOSS IN HERZ? 

LUJZA Máresak ilyen a magyar. 
KOSSUTH Aztán a nyolcszázas, tarka politikai tömeg, hogy jöhetett ilyen 

messze, hozzám, mosolyogva? Közben ... suttyomban gyilkolták egymást. 
LUJZA Sokan jártak itt, de az mára múlté? 
KOSSUTHA Délvidékről senki se jött, pedig Ókanizsán is megválasztottak 

követté .. . 
LUJZA Dologidő  van. 
KOSSUTH Es a muzsikus cigányok? 
LUJZA Csak a szívüket hozták. 
KOSSUTH (elmereng) Mert.. . nekem soha, senki nem húzta . 
LUJZA És a sok fáklyászene? Amerre csak jártál ...? 
KOSSUTH Annak szólt, aki rendelte ... Kérem a tárogatóm! 
LUJZA (előhúzza a párnák alól, bátyja kezébe adja) Toborzol? 
KOSSUTH (a hangszert csak forgatja kezében, de nem fúj bele) Vannak mások 

is? Be akar jönni más is? 
LUJZA Nyugodj már meg. TÉGED SENKI SE HÁBORGATHAT! ! ! 
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(Lövés dörren, Széchenyi ismét elsütötte pisztolyát.) 
KOSSUTH Orvosaim? Igy mondtad? 
LUJZA Basso és még kettő . Umberto király intézkedett, meg Salamon  

Ödön... 
KOSSUTHA király ... De ki ez az Ödön? 
LUJZA Egy talpraesett pesti hírlapíró. Így Basso mellett még két professzor 

jár hozzád, hogy minden a legnagyobb rendben legyen .. . 
KOSSUTH (mélázva) A király és ... Odбn ... Hallod-e, húgom, akkor itt 

sokkal nagyobba baj, mint ahogyan mondtad... 
LUJZA Csak te olvasd Herman Ottó levelét, van ott a végén néhány sora te 

„költeményedtől" is ...Csodálom, hogy azt is  elfelejtetted. 
(Lujza kimegy, Kossuth felteszi a szemüvegét, motyogva olvassa a levelet, aztán 
gyorsan a levél hátlapját fordítja maga felé, és szélesen mosolog. 
A fény lassan változik, Kossuth ismét az irreális világban leli magát, és a melletti 
megjelen ő, faragcsáló Deákra rárivall:) 
KOSSUTH Egy intim percem se lehet t ő led? 
DEÁK A n ők hűsége csak írva áll, a valóságban nem létezik .. .  
KOSSUTH Ez itt írva van!  Tehát: igazi. 
(Széchenyi ismét l ő.) 
DEÁK Ha valakinek annyira az asszony  vált sorsává, mint nekem, akkor 

érdemes engem meghallgatni, Lajcsi komám .. 
KOSSUTH Az asszony? Miféle asszony? Hány? Kik voltak? 
DEÁK Az ország legszebb, legbájosabb asszonyai  .. . 
KOSSUTH És egy se volt j б  neked? 
DEÁK Mindahány csodálni való volt! 
KOSSUTH Hát akkor? 
DEÁK Még Sissi is eljött a. 
KOSSUTH Légyottra! 
DEÁK ... ravatalomhoz... 
KOSSUTH Ez aztán a románc! 
DEÁK De... 
KOSSUTH Mert a szerelem nem a logika és a hideg fej ügye .. . 
DEÁK Hát igen:  Vörösmartynak is megírtam gerjedelmes időszakában, neked 

is elmondhatom: a nőben csak az álmodott eszményt és nem magát a leányt 
szeretik ... az Ideál elrepül, s néha csak egy igen közönséges asszony mond  
félálmosan jó reggelt a tegnapi elragadtatásból ébredő  férjnek  

KOSSUTH Hogy is megy az a nóta: (énekel) Hej, de Szépen legel az Inkey  
gulyája, A kisasszony maga sétál utána .. .  

DEAK A gulyában, hál' istennek, én is ott voltam... 
KOSSUTH Hatökör! 
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DEÁK Igen, a tiszteletbeli alügyész ;  aki testes, és aki mohón eszik, és mindig  

pecsétes a ruhája — az nem parti!  

KOSSUTH (kirobban) Akkor hallgasd ezt! Hallgasd és pusztulj bele az irigy-
ségbe.  

DEÁK Eletemben sose voltam irigy! 	,  
KOSSUTH Hallgasd! (Olvassa a levelet) Ereztem, hogy ha nem könnyítek a  

lelkemen, ha előbb nem ismerkedem a kórnyékkel, ahol a szent ... (gyorsan 
lehalkítja szavait, motyogva mondja) aggastyán ... éli .. .  

DEÁK (észreveszi Kossuth „maszatolását'; rászól) Mondd ki: aggastyán!  
KOSSUTH Látod, hogy irigy vagy?  
DEÁK Soha!  
KOSSUTH (köhécsel, majd folytatja) ... éli napjait, az els ő  látogatás emócióit  

nem tudom leküzdeni. (Beleéli magát a szöveg hangulatába) Olyan jelenetet  
pedig amely ... felizgatná, semmi áron se akartam előidézni.  

DEAK Akkor lehet, hogy nem, de most felizgatott!  
KOSSUTH (Deákhoz) Igen! Te erre is képtelen voltál egész életedben. Ide  

figyelj:...  szemem ... könnybe borult, az er ős felindulás megreszkette egész  
valómat — nem tudom, mi ment végbe bennem, lábaim megroskadtak .. .  
(Magasra emeli a levelet, és hivalkodva szól Deákhoz) Hallottad? Megros-
kadtak! ! ! 

DEÁK Megroskadt,  vén bakkecske, aki mára hölgyvendégekkel is inkább  
politizál, mint .. .  

KOSSUTH FÉRFI! Aki minden idđkben, minden téren állja a sarat!  
DEÁK Haláláig tele szenvedéllyel!  
KOSSUTH Aki nem felejt halála után sem!  

DEÁK Aki azért idézett meg engem is, mert baj van a lelkiismeretével!  

KOSSUTH Hogy újravegyem a nagy adósaimat!  

DEÁK Te vagy az enyém! A legnagyobb!  
(Széchenyi lő.)  
KOSSUTH (komolyra fordítja a szót) Én Deák adósa? Az emberé, aki azt  

mondta: Magyarország közjogának történelmében legfontosabb korszakot  
képez azon átalakulás, mely 1847-48-ban tétetett ... (Idegesen folytatja) ÉS  
49 hol van?  

DEÁK A folytatását miért hallgatod el?  De az 1847 és 48-diki törvények ezen  
átalakulást be nem vёgеzhettёk Csak az alap volt letéve ...  De sohasem  
várod meg a kifejletet, azonnal robbantanod kellett.  

KOSSUTH (felindultan) Igen! A bénultság ellen, amit te okoztál! Hát igen,  
belekiáltottam az eldugult magyar fülekbe, hogy egy szónk van Deák Fe-
renchez. Ő  sokkal mélyebben látó férfiú, mintsem ne tudná, hogy az osztrá-
kokkali alkudozások sikamlós ösvényén, az ország állami jogainak csak  
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romjait lehet megóvni — de lényegét nem. Deáknak egy nagy hibája van: az.  
hogy nem bízik a nemzet erejében.  

DEÁK (csendesen) Te nem csak siket, de tetejében vak is vagy. Én igenis azt 
mondtam, hogy a békés kiegyenlítést helyesebbnek tartom, minta bizonytalan  
ígéretekbe, véletlenbe, forradalomba, a birodalom szétbomlásába, külföldi 
szövetkezésbe bízást  ..  

KOSSUTH (kiabál) Nem arra szólítjuk fel Deákot, hogy álljon a forradalom  
élére ... csak arra ... hogy ne vezesse alkudozásokkal a nemzetet öngyilkos-
ságba!  

DEÁK A kiegyenlítésnek azon módja, amelyet én is javaslok, alkotmányos  
szabadságunkat nem veszélyezteti, s hazánkra sok tekintetben el őnyös.  

KOSSUTH (elkeseredetten, elcsukló hangon kiabál) Csak arra szólítjuk fel,  
segítse a nemzetet: nyitva tartani a jövendő  ajtaját!!! (Zokog.)  

DEÁK De az adósságod nem itt keletkezett, hanem akkor, amikor kimondtad,  
közzétetted: Veletek, általatol , ha nektek tetszik — nélkületel , ellenetel , ha  
kell  

KOSSUTH Legfontosabb barátom voltál, de te nem akartad megérteni, mit  
üzenek azokkal a szavakkal, hogy a magyar nemzet életrevalóságának óriási  
revellácziója 1848-49-ben — melynél a sikerhez csak egy kissé több kitartás  
hiányzott —annyit mindenesetre eredményezett, hogy úgy a hatalmak politi-
kájában, minta népek érzelmeiben, nemzetünk még bukásában is azon...  
életerős tényezők közé l őn sorolva, melyekkel az európai történelem fejlemé-
n,уinél számolni ... kell.  

DEÁK Ahogyan mondtam volt: a politika nem csak szív, de most hozzáteszem,  
nem is a barátság ügye. Az óriási felelősségtudat ide vizet...  

KOSSUTH Az emberi élet végül már csak furcsa cserepekb ő l áll, s ezekből  
a cserepekbő l kilencvenkét évesen pedig végleg képtelenség összerakni  a 
széttört köcsögöt ...Hát ennyi lenne az életem? Milyen ember voltam én,  
akit szinte mindenki elhagyott ...?  

DEÁK Nem mindenki...  
KOSSUTH Csak családom, szabóm, csizmadiám, aztán: a sznobok és a bennem  

businesst látók nem ...Hát ennyi lenne az én hagyatékom?  
DEÁK Jobbágyok szabadsága, egy megbuktatott angol kormány és . . . 
KOSSUTH ... és?  
DEÁK ... a remény.  
KOSSUTH Az mi?  
DEÁK Ünnep.  
KOSSUTH Akkor: te mi vagy?  
DEÁK Szürke, kellemetlen, mogorva köznap.  
KOSSUTH Én, meg ... a remény  .. . 
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DEÁK Amibő l több mint ötven évig tápláltad magad és a nemzetet.  
KOSSUTH Tápláltam — hiába. Reményb ől néked is jutott ... Mit tettél vele?  
DEÁK Egy tányérnyi lencse.. . ЕnnУі t kapott a nemzet ... Deák hitt a nemzet  

nevében, ígért mások helyett is. Kegyelmet nem érdeml ő  bűn.  
KOSSUTH Haza, melynek se önálló hadserege, se nemzeti bankja, se saját adó- 

és vámrendszere, se független alkotmányos életének bármi biztosítéka .. .  

DEÁK Ez a holt lélek már tudja: ahhoz, hogy val бban szabaddá legyen a  
nemzet, a sziámi ikreknek együtt kell elpusztulniuk, a külön-külön történ ő  
feltámadás lehet, hogy soha el nem jön, vagy csak nagyon sokára, sok  
szenvedés árán ... Ez bizony nem hagyaték, tehát ingem nincs miért  
tetemre hívnod. Mert azt teszed halálos ágyadon.  

KOSSUTH Csak a természet hálás. A végtelen, de sebezhet ő  természet .. .  
A belőle kiszakadó ember eredendően gonosz, és itt mit se jelent egy  
a,ggastyán sorjázó apprehenzi бja ... A világ bólint: The great old man .. .  
0, igen: a mindenhol kényelmetlen, csak megt űrt, hontalan idegen.  

DEÁK Es az, aki otthonában válik végül idegenné?  
KOSSUTH Gyermekdeden tipegsz bútortól bútorig .. .  
DEÁK ... s ha elesel, akár a hátára fordult tekn őc .. .  
KOSSUTH (a fény ritkul, csak reá szűkül, amikor lassan emelkedni kezd)  

... csak reményvesztetten verg ődsz ...Hát így van ez: csupán fakó fény  
az élet. Aurora Borealis .. .  

(A szín elsötétül.  

Amikor reális fény vetül ismét rá, Kossut ágya ravatallá „változott', rajta fekszik  

a turini remete.  
A ravatalnál Deák, Széchenyi, Lujza, Hermanné, Sárika, a kézdivásárhelyiek  

éneklik, a muzsikus cigányok játsszák is:)  

Kossuth Lajos nyoszolyája,  

Arany székr ől hág fel rája,  
Nem alhatik, nem nyughatik,  

Hazájáról gondolkodik  
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döttség bécsi útja után, március 18-án, Pozsonyban az országgy űlés megkezdte 
a törvények alkotását. Ennek a munkának legf őképpen Kossuth Lajos és gróf 
Batthyány Lajos volta lelke. A jobbágyfelszabadítás kérdésében is 6k ketten 
fogalmazták meg a legradikálisabb elképzeléseket. Ugyanakkor ellenálltak 
mind a ketten annak a pesti forradalmi követelésnek, hogy az országgy űlés 
Pozsonyból azonnal Pestre költözzön, és ezzel kinyilvánították: „Pozsony 
liberálisai nem óhajtanak Pest radikálisaival a hatalomban osztozni, az or-
szággyűlést nem kívánják a forradalmi Pest nyomása alá helyezni, a céljuk a 
rendkívül kedvezбen alakuló nemzetközi helyzet kfnálta lehet бségek azonnali 
megragadása, a törvényhozási munkálatok miel őbbi gyors lezárása az or-
szággyű lés függetlenségének megбrzése mellett. 41  

A kormánya rend és a béke megteremtését és biztosítását tartotta legfon-
tosabb feladatának. Kossuth ezt ezekkel a szavakkal indokolta meg: 

„Nekünk most azon egyszerű  feladat jutott, hogy a mozgalmat bölcsen 
vezessük, s azon legyünk, hogy a gyeplő  kezünk közt maradjon; mert addig 
alkotmányos úton haladhatunk." 

Ezért születtek meg az 1848-as törvények Pozsonyban, nem pedig Pesten. 
Az események igazolták döntésük helyességét. 

Már március 19-én megindulta konzervatív ellenoffenzíva. A támadások 
célpontja Kossuth mellett Batthyány volt. Azzal vádolták őket, hogy paraszt-
lázadás rémhírével keltettek bennük félelmet, és ezért hozták meg a jobbágy- 

A Híd Kossuth-számában megjelen ő  tanulmány befejez ő  része 
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felszabadító törvényt. Szapáry Antal olyan messzire ment, hogy megfenyegette 
Batthyányt, lelövi, ha a kárpótlás elmarad. Ebb ől is látszik, hogy a jobbágy-
felszabadítás volt az egyik legösszetettebb kérdés. Egyrészt nehéz volt meg-
győzni a földbirtokos nemességet ennek elkerülhetetlenségér ő l, másrészt a 
kérdést tovább bonyolította a történelem során kialakult jogi szokások soka-
sága. 42  Az ősiség eltörlése is komoly jogi nehézségeket okozott. Hogy megva-
lósulhasson a szerződési szabadság, el kellett pl. törölni a szomszédok el ővá-
sárlási jogát birtokeladáskor. 43  

A magyar forradalom nem csupán szociális jelleg ű  volt, pl. a franciával 
szemben, hanem dominált benne a nemzeti jelleg. Ezért a nemzeti szabadság-
jogokat is törvénnyel kellett megoldani, hogy a társadalmi kérdések is meg-
oldhatók legyenek. A jogalkotók arra törekedtek, hogy megvalósítsák a libe-
rális eszmerendszerre épül ő  jogi és államszervezeti reformokat. 44  Ahhoz is, 
hogy létrejöhessen az unió Erdéllyel, nehéz jogi kérdéseket kellett megoldani 
magyarországi és erdélyi megközelítésben egyaránt. 4s  

Az 1848-as törvényhozás a közigazgatási intézkedésekkel szemben is jog-
védelmet igyekezett biztosítani mindenki számára. Még az állam nevében 
született intézkedésekkel szemben is bírói védelemben részesülhetett minden 
polgár. Bár ez a jogszabály 1848-ban nem születhetett meg teljes egészében, 
már ekkor megteremtették hozzá a kereteket és az elvi igényeket. 46  Kossuth 
Lajos A vallás dolgában cím alatt olyan törvényjavaslatot terjesztett a törvény-
hozó testület elé, amely a bevett felekezetek közötti teljes egyenl őséget fogal-
mazta meg. Ennek a törvénynek meghozatalával lerakták a polgári állam egyik 
alappillérét, mert felszámolták az államegyházi rendet Magyarországon. 47  

A magyar magánjog átalakításának a feladata is napirendre került. Deák 
Ferenc szeretett volna önálló törvénykönyvet megalkotni, de ezt a nagyon 
összetett feladatot az adott körülmények között nem lehetett megvalósítani, 
de megtette az els ő  komoly lépéseket ebben az irányban. 48  Amellett komoly 
küzdelem folyt a magyar magánjog kialakítása és az osztrák magánjog alkal-
mazása körül Magyarországon. Ez a küzdelem is nehezftette Deák vállalko-
ZáSát. 49  

Számos törvényt, ső t a forradalmi vívmányokat el ősegftőek többségét sike-
rült már 1848 márciusában meghozni, és azokat az uralkodó 1848 áprilisában 
szentesítette is. Mégis, egészében véve az 1848-as törvényhozást a jogtörténé-
szek „negatív törvényhozásnak" nevezik, mert csak a feudális jogrend meg-
döntésére került, kerülhetett ekkor segftségükkel sor. Az új polgári társadalom 
kiépítését szolgáló sarkalatos törvényeket ekkor nem lehetett meghozni, és a 
kodifikációra sem kerülhetett sor. 

Az 1848-as törvények viszont megszüntették a feudális kötöttségeket, biz-
tosították a szabadságjogokat, átalakították a kormányzati rendszert, s ezeket 
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az eredményeket az osztrák uralkodó körök nem tudták egyáltalán (jobbágy-
felszabadítás), illetve tartósan semmissé tenni, ezért alapul szolgálhattak az 
1867-es kiegyezésnek és az azt követ ő  törvényhozásnak. 

Nemcsak az első  felelős magyar kormány alakult ekkor meg, hanem a rendi 
országgyű lés átalakult népképviseleti országgy űléssé, amely a törvény értel-
mében évente ülésezett Pesten, és meghozta az ország költségvetését. A törvény 
szavatolta az ország területi egységét és az uniót Erdéllyel; eltörölte a robotot, 
a dézsmát stb.; bevezette a közteherviselést; megszüntette az úriszéket; ki-
mondta a törvény előtti egyenlőséget nemzeti és vallási hovatartozásra való 
tekintet nélkül; eltörölte az ősiséget, és ezzel a nemesi föld polgári tulajdonná 
vált, amelyet el lehetett adni, illetve jelzálogkölcsönnel meg lehetett terhelni 
a gazdálkodás modernizálása érdekében, ugyanez vonatkozott a jobbágytel-
kekre is; megszüntette a cenzúrát, de a lapkiadást és a nyomdatartást magas 
kaucióhoz kötötte; szavatolta a vallásszabadságot, és el őlátta a hároméven-
kénti népképviseleti választásokat az országgyű lés alsótábla képviselőinek a 
megválasztására. Elég magas cenzus ellenében a feln đ tt férfiak számára meg-
adta a választójogot. 

A törvényhozásnak voltak fogyatékosságai is. A legfontosabb és legsúlyo-
sabb következményekkel járó mulasztás az volt, hogy már 1848 márciusában 
nem hozták meg a nemzetiségi törvényt, amit a kamarilla alaposan kihasznált 
már 1848 tavaszán. Az agrárreformról sem hoztak törvényt, hogy megváltoz-
tassák a földbirtokviszonyokat. A szegényparaszt nem kapott földet, pedig az 
ún. földrablásokkal szerzett birtoktesteket szét kellett volna osztani közöttük. 
Így a feudális eredetű  nagybirtok érintetlen maradt, de polgári tulajdonná vált. 
Továbbra is megmaradta szđ lődézsma, a földesúr vásár-, kocsma- és mészár-
széktartási előjoga. 

Az iparban dolgozók szerettek volna megszabadulni a céhekt ől, de csupán 
azok megreformálásáról határoztak. 

Ezek a fogyatékosságok ellenére 1848-ban korszakalkotó változások tör-
téntek. Minden ember szabad polgárrá vált, és ezzel megnyílt el őtte, valamint 
az egész társadalom előtt a szabad polgári fejlődés útja. 

A BATTHYÁNY-KORMÁNY MŰKÖDÉSE 

A jól összehangolt akciók szép sikert hoztak. Még Széchenyi is elismerte, 
hogy Kossuth egyetlen nap alatt annyit elért, amennyihez az ő  módszerével 
évtizedek kellettek volna. Kossuth is nagyon elégedett volt, ami kit űnik március 
17-én Pozsonyban elhangzott szavaiból: méltatta Batthyány miniszterelnöki 
megbízatását és kihangsúlyozta István nádor érdemeit, akinek, szerinte, dönt ő  
szerepe volta kiváló eredmények elérésében.so 
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A kormány összetétele már nem volta legszerencsésebb, mert kompro-
misszumok árán tevбdött össze. Nem volt jó megoldás, hogy a király személye  
körüli miniszter, aki egyúttal a külügyet is irányította, a császárh ű  herceg  
Esterházy Pál lett. Kossutha belügyi tárcát szerette volna magának, de  a 
pénzügyi tárcát kapta, mert, István nádor szavai szerint, ennek a tárcának  
Magyarországon, mivel nincs önálló pénzügye, semmi jelent ősége nincsen.sl  
Kossuth azonban, Batthyány miniszterelnökkel együtt, megtalálta a módját,  
hogy a kormányban fontos szerepet tölthessen be. Kezdett ő l fogva minden  
gondot közösen oldottak meg. Már március 20-án „hypothecabank"alapítására  
tettek javaslatot, hogy azok, akik az úrbéri viszonyok megsz űnte miatt nehéz  
helyzetbe kerültek, kedvez ő  kamathitelhez juthassanak. 52  Esterházy herceg  
helyett is 6k ketten vették kezükbe a külügyi kapcsolatok kiépítésének nehéz  
feladatát. Nekik kellett megtalálniuk a megfelel ő  embereket a kapcsolatok  
kiépítésére.s 3  

A kormány helyzetét nagyon megnehezítette az a tény is, hogy az országnak  
nem volt hadserege, kiépített külkapcsolata, anyagi eszköze ezek pénzelésére,  
a belpolitikai helyzet viszont kiélez ődött. Kossuth javaslatára a miniszterelnök  
április 2-án Karácsonyi László Torontál vármegye els б  alispánját küldte kor-
mánybiztosi megbízatással Pancsovára, hogy nyugtassa meg az ottani határ-
бrбket, és gondoskodjon a város nyugalmáról, a személy- és vagyonbiztonság-
ról. Javasolta, hogy olyan elöljárókat válasszanak, akik élvezik az ottani nép  
bizalmát. 54  Kossuth fogalmazta meg azt a minisztertanácsi határozatot, ame-
lyet István nádor mint királyi helytartó Pozsonyban április 12-én írt alá, és  
ezzel felszámolták a magyar udvari kancelláriát.ss  

A kormány április 16-án már Pesten van, és programnyilatkozatban fordul  
a néphez, amelyben tudatja, hogy a törvények értelmében átveszi az or-
szággyűléstő l a kormányzást 5б, majd 20-án az ott kitört zavargások miatt  
kénytelen a népgyűlések tartását el őzetes bejelentéshez kötni.  

Igazán nagy bajokra azonban az ország déli részein került sor. Délvidéken,  
Horvátországban és Szlavóniában magyarellenes zavargásokra került sor. A  
konzervatívok sem nyugszanak, az osztrák abszolutista kormány pedig, miután  
leverte az elsó bécsi forradalmat, a kamarillával együtt a magyar forradalmi  
vívmányok eltörlésére szervezkedik. Ehhez a szervezkedéshez hamis ígéretek-
kel könnyen megnyerte a nem magyar népeket, különösen a szerbeket és  a 
horvátokat.  

Sokan a szerb—magyar ellentétek kiélez ődését, majd a fegyveres harc ki-
robbanását Kossuth és Stratimirovi ć  között állítólag kialakult szóváltásra  
vezetik vissza. Még a magyar történészek egy része is csak Kossuthot okolja  
ezért. Tudtommal csak szerb forrásokból származnak az erre vonatkozó in- 
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formációk. Horváth Mihály neves történész és 1848-49 aktív résztvev ője is, a  
Pesti Hírlap (amely akkor már nem Kossuth szerkesztésében jelent meg)  

újvidéki tudósítójától értesült el бször róla. A tudósító pedig Svetozar Mile-
tićtбl és diáktársaitól hallotta, akik siettek Pozsonyból megvinni a hírt Újvi-
dékre, majd magától Stratimirovi ćtбl és a többi szerb küldöttel, miután ezek  

visszatértek Pozsonyból, ahol április 8-án átadták a magyar országgy űlésnek  
a szerb nép követeléseinek 16 pontba foglalt beadványát. Ezt az országgy űlés  
is, Kossuth maga is „rokonszenvesen" fogadott. 57  Ha meg is történt az a  
beszélgetés, szóváltás, majd indulatos kétoldalú fenyegetés, okot kellett-e  

szolgáljon arra, hogy vérontásra kerüljön sor a magyarok és a szerbek között,  

hisz az kizárólag a Habsburg önkényuralomnak kedvezett. 58  
Kosáry Domokos szerint is Stratimirovi ć  által tett „Béccsel való, elég éles  

fenyegetésre" Kossuth „ingerülten, állítólag azt válaszolta", „akkor kardjainkat  

fogjuk összemérni". Majd Kosáry megállapítja, hogy Horváth Mihály „nagyot  
tévedett, amikor emiatt Kossuthot tette felel бssé mondhatni az egész szerb  
felkelésért". Majd így folytatja: „Ilyen méret ű  fegyveres felkelést azonban  

nagyobb erők szoktak elő idézni, mint amilyen — nem különösebben szerencsés  
— személyes kis incidensek. Ezt már azelő tt is tudni lehetett, hogy a részletesebb  

forrásanyag hozzáférhet ővé vált."59  Ehhez hozzáteszem: ahány helyen olvas-
tam errő l az állítólagos szóváltásról, majdnem annyi helyszínt említenek, és  

annyiféleképpen írják le az „elhangzottakat".  
A továbbiakban Kosáry elmondja mindazt, amit már korábbról tudunk  

Thim Józseftő l, Spira Györgytő l és sokan másoktól, hozzátéve az újabb kuta-
tásokeredményeit is, hogy a szerbek kezdett ő l fogva Szerb Vajdaságot akartak,  
egyesülni akartak a horvátokkal, el akartak szakadni Magyarországtól, amellett  

hatalmas területet akartak bel ő le kihasítani, amelyen az összlakosság egyhar-
madát sem tették ki, s közben az ott éle nem szerb lakosoknak azoknak a  

jogoknak csak a töredékét akarták biztosítani, amelyeket a magyarok már  

biztosítottak számukra. A szerb egyház pl. továbbra sem volt hajlandó bele-
egyezni abba, hogy a román ortodox egyház elszakadjon t б le, és önállósuljon.  

Arra a kérdésre, hogy miért gy őzött a május 13-a és 15-e között Karlócán  

megtartott szerb nemzetgy űlésen a Josip Rajačić  metropolita vezette kemény  

vonal a békülékenyekkel szemben, Kosáry ezt a választ adja:  
Ezt az tette lehet бvé, hogy „a gyűlésen, egykorú jelentések szerint »nagy  

számban« vettek részt a határon túli, Szerbiából érkezett kormányhivatalno-
kok, értelmiségiek, fiatal diákok, s б t »pisztolyokkal, puskákkal, handzsárokkal  
felfegyverzett« harcosok, egykorú szóval »szerviánok« is". Abelgrádi küldöttek  

még azt is kijelentették, hogy ha kell, egy emberként fognak az itteniek  

segítségére sietni.60  
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Nagykikindán már április 24-én vér folyt, mert Kendjelac városbíró nem 
volt hajlandó teljesíteni a Radák György (Đorđe Radak) vezette szerb tömeg 
követelését, hogy ossza ki közöttük a kincstári földeket. Két tanácsnokot: 
Jovan Čunčićot és Aleksandar Isakovi ćot megölték. Erre a hírre reagálva 
nevezte ki április 26-án Batthyány teljhatalmú királyi bizossá Csernovics Pétert 
(Petar Čarnojević) a délvidéki szerb mozgalmak lecsendesítésére és a „köz-
csendrend" helyreállítására és „a b űnösök érdemök szerint meg is büntesse-
nek". 61  

Június 26-án Újvidéken is vér folyt. Szabó Jánost és két társát menekülés 
közben agyonverték. A vérontásra két „szervián" fegyveres miatt került sor. 62  

Ennek ellenére a magyar kormány továbbra is arra törekedett, hogy hely-
reállítsa a békét a szerbekkel. Többek között április 29-én Batthyány minisz-
terelnök felkérte „Athanaczkovics Plátó budai görög nem egyesült püspököt", 
kísérelje meg megnyugtatni a délvidéki szerb lakosságot. Ismertesse velük, 
hogy a minisztérium „az ország szerb lakosságát mindazon jogokban s szabad-
ságokban, melyeken részére a fennálló törvények a vallás és nemzetiség te-
kintetében biztosítanak és megengednek, hatalma egész teljességével párto-
landja, — azok iránt azonban, mik netalán ezeken túl követeltetnének hitfelei 
a jövő  törvényhozása határozatát mint a mellynek köréhez azok egyedül 
tartoznak, nyugodtan várják be." б3  Még válaszra sem méltatták. A budai 
pravoszláv püspök vissza sem tért Budára. Nem csoda hát, bár nem helyes, 
hogy Kossuth egyre inkább azon a nézeten volt, hogy a szerb kérdést már csak 
a fegyverek erejével lehet megoldani. 

Májusban ismét változott a helyzet, mert az újabb bécsi mozgalmak miatt 
az udvar kénytelen volt Innsbruckba költözni. A magyar kormány és különösen 
Kossuth azt szerette volna, ha Budára költözik, mert kialakult egy olyan 
elképzelés, hogy a birodalom központja Buda és Magyarország legyen. Ugyan-
akkor létezett egy másik elképzelés is, mely szerint Magyarországnak a kül-
ügyek terén is minél nagyobb önállóságra kell szert tennie. Legyen külön 
külügyminisztériuma és önálló külpolitikája. Csak az uralkodó személye kap-
csolja egybe Ausztriával. б4  Kossuth azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, 
hogy Buda váljon a birodalom központjává. Július 7-én azt írja Pulszkynak, 
hogy a királynak Budára kell jönnie, mert „Budának kell lenni a centrumnak. 
Én addig nem nyugszom." 65  Véleménye szerint, ha ez nem történik meg, 
Ausztriát elnyelik a szlávok. 

Kossuth elképzelése ütközik az osztrák kormány és kamarilla elképzelései-
vel, a csehek meg azt javasolják, hogy Prága legyen a központ. Délen pedig 
már véres harcok dúlnak a szerbekkel. Nemcsak a magyarországiakkal, hanem 
a szerbiai szerbekkel is, a szerviánokkal, azokkal az „önkéntesekkel", akiket 
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a török fennhatóság alatt álló Szerb Fejedelemség kormánya, els ősorban  
Garašanin külügyminiszter, a Na čertanije (tervezet) szerz ője együtt toboroz  
az osztrák kormány belgrádi konzuljával. Kossuth viszont arra számít, hogy  
Radetzky serege vereséget szenved Lombardiában az ottani felkel đktől és a  
Szárd Királyság (Piemont) haderejét ől. Akkor pedig nem marad más hátra,  
mint Budára és Magyarországra tenni át a birodalom központját. 66  Kossuth  
véleményét Radetzky vereségét illet ően Blackwell angol ügynök is osztja.  
Pesten 1848. április 21-én kelt Ponsonby bécsi angol nagykövetnek írt levelében  
kihangsúlyozza, hogy Batthyány miniszterelnökkel fólytatott beszélgetéséb б l  
azt vonta le, hogy Magyarországon olyan vélemény alakult ki, miszerint Anglia  
„még egy európai háborút is kockáztatva fenn akarja tartani az osztatlan  
osztrák birodalmat". „Remélem — folytatja Blackwell — hogy ez a vélemény  
teljességgel megalapozatlan, mert meggyőződésem, hogy az osztrák birodalom  
már valójában felbomlott.  б7  

Kossuth nagy gondot fordít az erdélyi kérdés megoldására. Kéri Batthyányt, 
hogy a Pesten tartózkodó erdélyi küldöttekkel vitassa meg azokat. 68  Még a 
szegedi várbörtönben raboskodó olasz politikai foglyok szabadon bocsátására 
is van gondja. б9  Már áprilisban gondoskodik, Batthyány utasítására, a fegyver-
gyártásról és -vásárlásról, és az anyagiak el ő teremtésérő l. 7Ó Kéri a miniszter-
elnököt, hogy tájékoztassa a nádort, hogy a kormány csak a hadseregnek az 
országban tartózkodó részéríSl hajlandó gondoskodni. 71  

A magyar kormány többször is követelte, hogy az osztrák hadügyminiszté-
rium ne rendelkezzen a Magyarországon állomásozó sorkatonasággal. Tette 
ezt pl. május 1-jén is, 2-án pedig az ellen tiltakozott, hogy a bécsi Haditanács 
még mindig foganatosítja Magyarországon a kinevezéseket. 72  Ennek ellenére 
még mindig vannak történészek, akik azt állítják, hogy Hrabovszky a magyar 
kormány utasítására támadta meg június 12-én Karlócát. Pedig Hrabovszky 
áprilisban és májusban is figyelmen kívül hagyta Batthyány miniszterelnök, 
majd Szemere Bertalan belügyminiszter utasítását, hogy küldje cl a szerb 
határőrök küldötteit Pestre, hogy rendezhessék ügyüket, teljesíthessék jogos 
követeléseiket. A Karlóca elleni támadásról is csak utólag értesült a magyar 
kormány. 73  Hrabovszky egyedül az uralkodónak és a bécsi Haditanácsnak 
engedelmeskedik. 

Június 12-én a nádor is meg a magyar kormány is ismételten kéri Esterházy 
Pált mint külügyminisztert, hogy Ofelségénél sürgesse meg, hogy a magyar 
ezredek végre hazatérhessenek, de az uralkodó hiába adta ki a parancsot, a 
parancs végrehajtói azt elszabotálták. 74  

A horvátokkal is egyre jobban megromlotta viszony. A törvényt és a 
szokásjogot, valamint a magyarokkal kötött márciusi megállapodást figyelmen 
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kívül hagyva V. Ferdinánd a kamarilla befolyása alatt a magyar kormány  

megkérdezése nélkül Jela čić  tábornokot, a Horvát Határ őrvidék parancsnokát  
nevezte ki horvát bánná, ami addig még nem fordult el ő , a magyar kormány  
tiltakozását pedig elutasította. Ennek ellenére Batthyány igyekezett felvenni  

a kapcsolatot Jela čićtyal, hogy tárgyalják meg közös ügyeiket. Hasztalan, mert  

6 április 30-án kitér ő  választ adott a nádor és Batthyány Pestre hívó levelére. 75  

Világos, még nem kapta meg az utasítást az osztrák abszolutista kormánytól 
és a kamarillától, vagy ezek utasítására, várakozó álláspontra helyezkedett. A 
várakozás okát megtudjuk István nádor május 1-jén Ferenc Károly f őherceghez 
írott levelébő l Jelačič  tevékenységérő l. Többek között ezt írja: „Jellasics nem-
csak hogy statáriumot hirdetett a nádor nélkül (éspedig kifejezetten a magyar-
barátok ellen), hanem az általa aláírt illír proclamációban Magyarország elleni 
felkelésre és szabadsága kivívására szólította fel a népet ... meghagyva vala-
mennyi hatóságnak, még a szlavóniaiaknak is, hogy csak neki engedelmesked-
jenek, nem pedig a magyar felyebbval бknak ... Ezek immár olyan eljárások, 
amelyeket Ofessége felfogásom szerint, Magyarországnak tett koronázási es-
küjénél fogva nem t űrheti, és soha nem is fog tűrni .. ."76  Hát eltűrte. Még 
súlyosabb kilengéseket is eltűrt, mert a kamarilla erősebb volt az uralkodónál, 
Jelačić  pedig annak az utasításait hajtotta végre. A kamarilla élén pedig éppen 
Ferenc Károly főherceg meg felesége, Zsófia állt. 77  

Hiába sürgette június 10-én a nádor és a magyar kormány a királyt, hogy 
haladéktalanul jöjjön Magyarországra, János főherceg pedig utazzon Horvát-
országba, hogy elkerülhető  legyen a polgárháború. 78  

Hrabovszky pedig ellenállás nélkül, az uralkodó, a nádor és a magyar 
kormány akaratát figyelmen kívül hagyva, Szlavóniát is átengedte Jela čićnak, 
pedig annak báni felhatalmazása csak Horvátországra volt érvényes. Hra-
bovszky és Jelačić  viszonyáról ékesen szól Csány László Csáktornyáról július 
3-án Batthyányhoz írt jelentése, amelyben, többek között, ez áll: „A még 
Hrabovszky Gradeczen mulatott (Jela čićtyal — Cs. K. megjegyzése), az id ő  
alatt ezrekb бl képezett tömeg az utolsó magyartanárnak székét annak laká-
sából lehozta, azt több megyei magyar iratokkal t űzbe vetette .. ."79  

1848 nyarán megtartották az els ő  népképviseleti országgyűlési választáso-
kat. A magas cenzus miatt ellenzéki (demokrata és radikális) képvisel ő  alig 
jutott be a parlamentbe. Az els ő  népképviseleti országgyűlést 1848. július S-ére  
hívták össze. Az országgyűlésen július 11-én történt a legfontosabb esemény. 
Kossuth drámai hangú beszédben kérte a népképviseleti országgy űlést, hogy 
szavazzon meg 200 000 újoncot és 42 millió forint hitelt, „mert a haza veszély-
ben van". A képviselők ezt megszavazták, és kibocsátották az egy- és kétforintos 
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bankjegyeket, valamint felállítottak tíz honvédzászló аljt. Ezt a nemzetközi 
helyzet meg a hazai események alakulása tette szükségessé. 

A KÜLKAPCSOLATOK KIEPI' І 'ESERE TETT EROFESZITESEK 

A kormány is, meg Kossuth is Hírlapjában (amely 1848. július 1-jén indult), 
nagy figyelemmel kísérte a német kérdés alakulását Frankfurtban és másutt, 
valamint a franciaországi eseményeket. Kossuth Hírlapja elítélte a párizsi 
munkásfelkelést, de elszörnyedt annak véres leverése felett. Egyedül azzal volt 
elégedett, akárcsak a Pesti Hírlap, hogy Lamartine okos politikája megmentette 
Franciaországot a küls ő  háborútól és a „vörös forradalom rohamától". 80  

A magyar kormány már 1848 májusában arra törekszik, hogy kiépítse önálló 
nemzetközi kapcsolatait. Mivel a Majna menti Frankfurtban ülésezik a német 
parlament, amelyen Németország demokratikus úton történ ő  egyesítése a fő  
téma, de Európa sorsa is nagymértékben ott fog eld ő lni, Pázmándy Pétert és 
Szalag László diplomatát 1848. május 14-én azzal a megbízatással küldi Frank-
furtba, hogy ott képviseljék a magyar érdekeket. A minisztertanács azért is 
tulajdonít nagy fontosságot a frankfurti gy űlésnek, mert úgy véli, hogy a 
Habsburg Birodalom és ezzel Magyarország sorsa is nagymértékben ott fog 
eldőlni. Ezért utasítja követeit, hogy biztosítsák a németeket Magyarország 
rokonszenvérő l, és győzzék meg őket arról, hogy Magyarországban megbízható 
és erős szövetségest kapnak. Ennek ellenében viszont azt kéri a magyar 
kormány, hogy tartsák tiszteletben Magyarország azon óhaját, hogy nem akar 
beleolvadni „a német elembe". Magyarország sohasem válhat Ausztrián belül 
olyan státusúvá, mint amilyenben a szláv tartományok vannak. Magyarország 
kereskedni akar a német vámszövetséggel, de abba bele nem olvad. Batthyány 
és Kossuth gondoskodnak a frankfurti küldöttek pénzügyi ellátásáról is. 81  

Pázmándy május 27-én küldött els ő  jelentésébő l kitűnik, hogy Frankfurtban 
jól tájékozottak a magyarországi állapotokról, és szimpátiával viseltetnek 
Magyarország iránt, bár az osztrák küldöttek áskálódnak ellene, de sikertele-
nül. Két javaslatot is tesz: mivel ő  visszatér az országba, hogy július 1-jén részt 
vegyen az országgyűlés első  ülésén, Szalayt javasolja a képviselet vezetésére, 
valamint, a kormány minél előbb küldjön valakit Párizsba, mert „számunkra 
is sok múlik azon, hogy a francia kormányzat Itáliával szembeni szándékairól 
is értesüljön". 82  A kormány Szalag Lászlót bízta meg, hogy puhatolja ki a 
francia szándékokat, de oda rosszkor, június 23-án, a munkásfelkelés napján 
érkezett. Az ostromállapot közepette semmit sem tehetett, ezért visszautazott 
Frankfurtba 83, ezért ez az els ő  kísérlet sikertelen volt. 

Viszont Szalag július 19-én utasítást kapa magyar kormánytól, hogy ajánl-
jon fel a Német Birodalomnak egy olyan kölcsönösség alapján álló szerz ődést, 
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amely értelmében százezerig terjed ő  hadsereggel támogatják egymást abban 
az esetben, ha az egyik vagy a másik országot szláv vagy szlávokkal szövetséges 
hatalom megtámad. Ezek a hadseregek más ország megtámadására nem len-
nének felhasználhatók. 84  Ez a javaslat is azt bizonyítja, hogy a magyar kormány 
tartott egy szláv (Orosz) támadástól, valamint azt is, hogy miért szerette volna 
elérni, hogy az uralkodó költözzön át Budára, és Magyarországot tegye meg 
birodalma központjává. 

A veszély valóban nagy, ami kit űnik Szalag augusztus 15-én kelt frankfurti 
jelentéséből, amelyben közli egy angol, akinek a nevét levélben (a levéltitok 
nincs biztosítva) nem említheti, figyelmeztet: „fegyverkezzenek, fegyverkezze-
nek, fegyverkezzenek és tegyék nyilvánvalóvá létezésüket a külhatalmaknak a 
diplomáciai formaságoknak megfelelően ..." Viszont a német válasza magyar 
ajánlatra már nem teljesen egyértelm ű , mert nem akarnak teljesen szakítani 
Ausztriával. 85  Batthyány viszont augusztus 18-án levélben értesíti Szalayt, hogy 
sürgesse meg a cselekvést, „értesse meg a német diétával", hogy Magyarorszá-
got három héten belül megtámadják, mert az olaszországi békekötés után 
hatalmas haderő  szabadult fel. Ezt a támadást csak úgy lehet elkerülni, ha 
német részrő l akár követküldéssel, akár szövetségkötéssel válaszolnak erre a 
szláv érdekeket szolgáló fenyegetésre. 8б  Erre a levélre Szalag csak azt tudta 
augusztus 24-én válaszolni, hogy éppen azon a napon fogják ő t Magyarország 
követének elismerni, s ezzel lehet ővé válik, hogy hivatalosan is értesíthesse 
„Őcsászári Fenséget" a magyarországi állapotokról, s ekkor megsürgetheti, 
hogy Magyarországra, azaz Budapestre mihamarabb küldjenek követet. 87  Meg-
bízólevelének átadásáról augusztus 27-én már értesítheti is a miniszterelnököt, 
valamint arról, hogy a „Deutsche Volksblatt" 26-i számában elkezdte „agita-
tiбját Magyarország mellett". 88  Augusztus 30-án el is hangzik a frankfurti 
parlamentben egy magyarbarát interpelláció, amelyb ől ezt is meg lehet tudni: 
„A fegyverszünet megkötése után 24 000 cseh, lengyel és más hasonló embe-
reket küldenek Itáliába, abból a célból, hogy felváltsanak 24 000 horvátot, 
akiknek Jellasics seregéhez kell csatlakozniuk, de a 12 000 magyar közül, akik 
Itáliában tartózkodnak, egy sem térhet haza." Majd az interpelláló Eisenmann 
megállapítja: „Magyarországgal kezdik és Németországgal végzik be." Végül 
megkérdezte a minisztériumot, hogy küld-e követet Pestre. A válasz igenl ő . 89  
Viszont a magyar király szeptember 7-én tiltakozik a nádornál Szalag frankfurti 
küldetése ellen, és érvénytelennek tekinti akkreditáci6ját. 90  Szalag pedig szep-
tember 26-án Frankfurtból új megbízólevelet kér a miniszterelnökt ő l.91  

Az epilógus: Németország demokratikus úton történ ő  egyesítése nem va-
lósult meg, mert végül is vereséget szenvedett az ottani forradalom. Tehát, 
valamennyi önkéntest leszámítva, komoly segítség nem érkezett Magyarország 
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katonai megsegítésére a hitszegő  osztrák kormány és uralkodó elleni szabad-
ságharcához. 

Ez komoly hátrányt jelentett, mert Anglia és Franciaország sem volt haj-
landó elismerni Magyarországot, viszont ragaszkodott a Habsburg Birodalom 
fennmaradásához az európai egyensúly fenntartása érdekében. 

Ezen a tényen Teleki László gráf sem változtathatott, akit 1848. augusztus 
29-én Párizsba küldött megbízólevéllel Batthyány miniszterelnökk 92  Nem azért, 
mert Franciaország nem szimpatizált Magyarországgal, hanem mert így dik-
tálta az általa, azaz kormánya által diktált politikai érdek, azaz, hogy az európai 
egyensúly változatlan maradjon. A szimpátiáról tanúskodik De Lacour bécsi 
francia ügyvivđ  szeptember 4-én Bécsb ől küldött jelentése is Bastide külügy-
miniszternek Batthyány miniszterelnökkel folytatott tárgyalásáról és Teleki 
László küldetésérő l. Mára jelentés első  mondatából megtudjuk azt, ami szinte 
köztudott, hogy Batthyány azért utazott Bécsbe, „hogy — ha ez még lehetséges 
— végső  erőfeszítést tegyen a császárnál és a császári kormánynál azon kormány 
bukásának a megakadályozására, amelynek az élére őt helyezték, s nemkülön-
ben a küszöbönálló forradalom megelőzésére, amely ismét hazája politikai 
helyzetének megváltoztatásával fenyeget ..." Batthyány grófot a „Magyar Ki-
rályság miniszterelnöke"-ként említi. A jelentésb ől az is megtudható, hogy 
Batthyányt az érdekli, hogy a Francia Köztársaság kormánya hajlandó-e olyan 
erőfeszítéseket tenni, amelyek el ősegítenék azt, hogy a magyar minisztérium 
továbbra is teljesen független legyen az osztrák minisztériumtól. A jelenlegi 
állapota közös uralkodó jóvoltából alakult ki. A francia ügyviv ő  jelentésébő l 
az is kiviláglik, hogy a magyar miniszterelnöknek adott válaszában kijelentette, 
miszerint „a Köztársaság kormánya minden bizonnyal a legnagyobb rokon-
szenvvel tekint azokra az er ő feszítésekre, amelyeket Magyarország már eddig 
is tett, s amelyeket még tenni fog ..." Majd igen pozitívan ír Teleki grófról, 
aki „annak a pártnak a vezet ője, amely a leghaladóbb politikai nézeteket 
jeleníti meg Magyarország képvisel ő inek kamarájában. "93  A jelentésben az is 
bennfoglaltatik, hogy Jelačić  olyan hatalmas katonai erővel készül támadni, 
amelynek a hadsereg nélkül álló „szűkebb értelemben vett Magyarország" nem 
tud ellenállni. 

A francia ügyvivőnek csak abban volt igaza, hogy Jela čić  hamarosan támadni 
fog, de abban nem, hogy Magyarország nem tud ellenállni. 

A SZABADSÁGHARC KEZDETE 

A magabiztossá vált osztrák abszolutista kormány és a kamarilla augusztus 
31-én ismét követelte a magyar pénz- és hadügyminisztérium feladását, a szerb 
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és a horvát pártütés elleni önvédelem beszüntetését. Jela čić  pedig szabad kezet 
kapott. 

Az események ilyen alakulása lemondásra késztette а  Ва tthу nу-kогmnуt, 
Széchenyi elméje pedig elborult. Az országgy űlést ekkor már Kossuth vezette, 
és az támogatta er ő feszítéseit a katonaság és a szabadcsapatok szervezésében. 
A császári zászlók alatt szolgáló magyar katonák tömegesen álltak át a hon-
védségbe. Ezekkel a forradalmi lépésekkel válaszolta magyar nép arra a tényre, 
hogy szeptember 11-én Jela čić  35 000 jól felfegyverzett haderd élén átkelt 
a Dráván, ezt követően Roth tábornok vezetésével még 10 000 katona. A 
45 000 főnyi horvát sereggel szemben alig néhány ezer honvéd vehette fel a 
harcot. Ezeket is megfenyegette a király, hogy árulókká válnak, ha „a horvát 
seregnek ellenállnak". Törvénytelen módon Lamberg Ferenc altábornagyot 
nevezte ki a magyarországi hadak f őparancsnokává azzal a feladattal, hogy 
fojtsa el a forradalmat. Lamberget a pesti forradalmi nép mint árulót megölte 
a hajóhídon. 

A szabadságharc vezetésére forradalmi végrehajtó hatalomra volt szükség. 
Ezzel a feladattal alakult meg az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) 
Kossuth Lajos vezetésével. Mivel aBatthyány-kormány másodszor is lemon-
dott, ezúttal véglegesen, az OHB hosszabb ideig a kormány szerepét is betöl-
tötte. Jelačić  csapatai élén szinte minden ellenállás nélkül eljutott Székesfe-
hérvárig és meg is szállta, majd a f őváros felé vonult, amelynek népe felkészült 
a védelemre. De megmozdult Dunántúl népe is. A kaszákkal-kapákkal fel-
fegyverzett emberek nem vehették fel a harcot a menetoszlopokkal, de a 
portyázókkal, lemaradókkal igen. Jela čič  postáját is elfogták, az utánpótlást 
pedig majdnem teljesen lehetetlenné tették. Ezzel elbizonytalanították a me-
netoszlopok katonáit is, így a sebtében toborzott honvédsereg szeptember 
29-én Pákozdnál, a Velencei-tó mellett gy őzelmet aratott Jela čić  felett. A 
Székesfehérváron hagyott mintegy másfél ezer katonáját pedig a polgárok egy 
kis csoportja lefegyverezte. Ezt követ ően Perezel Mбr és Görgey Artúr hon-
védes Ozoránál egy Görgey által szervezett ügyes man őverrel fegyverletételre 
kényszerítette Roth tábornokot 10 000 f őnyi katonájával együtt. 

A Magyarország elleni támadás hírére Bécsben október 6-án ismét kitört 
a forradalom. Bécs forradalmi népe, néhány parancsot megtagadó menetzász-
lóalj segítségével, kiverte a városból a császári katonaságot. Az udvar kénytelen 
volt Olmützbe menekülni. 

A Jelačić  és Roth feletti győzelmek természetes folytatása az lett volna, ha 
a honvédsereg azonnal a bécsi forradalom megsegítésére siet. Erre több 
felkérés is érkezett a bécsi forradalmárok részér ől. Ivánka Imre ezredes, az 
elővéd parancsnoka október 10-én kérte, engedélyezzék, hogy a bécsiek meg- 
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segítésére siessenek, mert Мбgа  letiltotta azt. Újházi László kormánybiztos,  
aki fogadta a bécsi küldöttséget, megállapította: „Hogy ők is tő lünk segítséget  
várnak, éppoly természetes, mint igazságos." 94  
Мбgа , a magyar honvédség parancsnoka a Pákozdnál kivívott gy őzelem  

után sem igyekezett döntésre vinni a dolgot, hanem csak „kikísérte" Jela čićot,  
menekülő  hadával együtt, az országból. A határnál pedig megállt. Pedig Kos-
suth alföldi toborzóútja nagyon sikeres volt, és az emberek tízezren tódultak  
a táborokba. Alakulóban volta 200 000-es honvédsereg, amelyet megszavazott  
az országgyű lés.  

Kossuth már október 10-én javasolta a képvisel őháznak Bécs megsegítését.  
Többek között ezekkel a szavakkal érvelt: „Ügyünk Bécs ügyéhez kötve európai  
ügy —attól elválasztva senki által nem fog figyelembe vétetni." 95  Ez hat, s  
végre a magyar sereg átlépi a Lajtát, és osztrák területen vonul Bécs felé.  A 
nagy késés végzetessé vált, mert a bécsiek id őközben megkötötték a fegyver-
szünetet, a magára maradt magyar sereg pedig a nagy túler őben lévő  osztrák  
seregtő l Schwechatnál vereséget szenvedett. A vereség után M бga lemondott,  
Kossuth pedig a csatában szerzett érdemeiért Görgey ezredest november 1-jén  
honvédtábornokká és a „feldunai hadsereg" f őparancsnokává nevezte ki. 96  

A schwechati vereség nem rendítette meg a fiatal honvédséget, mert ren-
dezett sorokban tudott visszavonulni. Kossuth pedig kiáltvánnyal fordult  a 
Habsburg Birodalom területén lév ő  magyar ezredekhez, hogy a haza veszélyben  
van, jöjjenek haza, és védelmezzék annak szabadságát. Sokaknak sikerült is  
hazatérniük, gyakran kemény csaták árán. Tüzérséget is sikerült szervezni,  
ágyúkat is önteni a honvédség számára. A székely Gábor Áron volta leghíre-
sebb ágyúöntő . Műszaki alakulatokat is létesítettek, s nehezen bár, de sikerült  
a fegyver- és lőszerutánpótlást is megszervezni, fđ leg belső  forrásokból, mert  
külföldrő l szinte lehetetlen volt bármit is beszerezni, mert az ország teljesen  
körül volt zárva ellenséggel.  

Az orszfigban is nehéz volta helyzet, mert Délvidéken tovább folytak  a 
kemény harcok a szerbekkel. Erdélyben a román határ őrezredeket is a magyar  
szabadságharc ellen irányították, akárcsak a Felvidék nyugati részén a szlová-
kok egy részét. Egyedül a kárpátukránok, ruszinok (rutének), valamint  a 
szlovákok és a németek többsége nem fordulta szabadságharc ellen, s ő t  
jelentős részük kiállt mellette, és vállvetve harcolta magyarokkal. A szerbek  
és a horvátok között is voltak szép számmal olyanok, akik belátták, hogy a  
harca szabadság és a zsarnokság között dúl, s nekik is érdekük, hogy  a 
szabadságért küzdő  magyarokkal együtt harcoljanak.  

Viszont a magyarok sorai sem voltak teljesen egységesek, mert megalakult  
a békepárt, amely „tisztességes" békét akart kötni azokkal, akik nem tudták,  
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mi a tisztesség. Ezt jól alátámasztja az a tény is, hogy V. Ferdinánd király 
1848. szeptember 22-én Schönbrunnban kiadott két kiáltványt, amelyeket a 
márciusi megállapodás és a koronázási esküje szerint nem adhatott ki a magyar 
miniszterelnök ellenjegyzése nélkül. Ezekben a Jela čić-intervenció támogatá-
sára és a magyar kormány iránti lázadásra hívja fel az ország délszláv lakosságát, 
valamint a magyar alkotmányra már felesküdött csapatokat. 97  

Ez a körülmény is alátámasztja azt a nézetet, miszerint a Habsburg-ház, a 
kamarilla és az abszolutista osztrák kormány kezdett ől fogva csak a kedvez ő  
pillanatot várta, hogy lecsapjon Magyarországra, és eltörölje a magyar forra-
dalom vívmányait, azokat a törvényeket, amelyeket maga az uralkodó szente-
sített. A szerbek és a horvátok pedig csak eszközök voltak a kezükben ennek 
a célnak a megvalósításában. A lehet őséget hozzá pedig Radetzky 1848. július 
25-én kivívott Piemont feletti gy őzelme adta meg. Valamint Frankfurt siker-
telensége és Anglia meg Franciaország magatartása. Ez egyúttal azt is bizo-
nyítja, hogy a magyar szabadságharc teljesen jogos volt. Viszont az is tény, 
hogy ellentmondásos helyzet alakult ki, mert ugyanaz az uralkodó adta ki a 
parancsot a támadásra, aki a nemzeti önállóságot az 1848-as törvények áprilisi 
szentesítésével elismerte. A honvédség tisztjei nehéz helyzetbe kerültek, mert 
egyrészt felesküdtek az uralkodóra, másrészt a magyar alkotmányra. Most 
választaniuk kellett, melyik esküjüknek kell eleget tenniük. Ezt a dilemmát 
elsősorban lelkiismeretük oldotta fel. Kossuth azt hangoztatta, hogy a király 
április 11-én feloldotta đket korábbi esküjük alól. 

Kossuthnak nem voltak kételyei. Ennek ellenére mindent elkövetett annak 
érdekében, hogy politikai eszközökkel elkerülhet ővé váljon a fegyveres konf-
liktus. Mivel tudta, hogy William Stíles az Amerikai Egyesült Államok bécsi 
követe érdeklődéssel kíséri a magyarországi fejleményeket, november 29-én 
az OHB elnökeként levélben felkérte, hogy tegyen meg mindent, amit csak 
megtehet a háború elkerülése érdekében. Stíles eleget tett Kossuth kérésének, 
de eredményt az osztrák félnél nem tudott elérni. 98  

Kossuth Hírlapjában nagyon indulatosan reagált az uralkodóváltásra, de 
még ekkor sem vetette fel a trónfosztás gondolatát. 99  Decemberben Teleki 
László francia nyelven írt 72 oldalas röpirata is megjelent, amely a „civilizált 
népekhez" szól, és amely kihangsúlyozza, „hogy a magyar küzdelem nem egy 
ország, hanem egész Európa ügye, mert szabadságharc folyik az abszolutizmus 
ellen, a civilizáció küzd a barbárság ellen". 100  A röpirat német, angol és olasz 
nyelven is megjelent. A közvéleményre pozitívan hatott, a kormányok viszont 
nem reagáltak. 
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AZ ELLENFORRADALOM MÁSODIK TÁMADÁSA  

Mivel a szerb és a horvát támadással az osztrák uralkodókörök nem érték  
el céljukat, kénytelenek voltak saját reguláris haderejüket bevetni a magyar  
szabadságharc ellen. Erre 1848 decemberében került sor, miután lemondatták  
V. Ferdinándot és (szintén törvényellenesen) a mindössze tizennyolc éves  
Ferenc Józsefet ültették a trónra.  

A Windisch-Grátz parancsnoksága alatt álló 50 000 fős osztrák sereggel  
szemben mindössze 25 000 főből álló még kiképzetlen és gyengén felfegyverzett  
magyar honvédsereg vehette fel a harcot. Görgey, a magyar sereg parancsnoka  
inkább hajlandó volt Budát és Pestet is ideiglenesen feladni, mintsem hogy  a 
honvédséget kitegye egy katasztrofális vereségnek. A téli hónapokat pedig  
arra használta fel a sereg többi parancsnokával együtt, hogy tavaszig ütiképes,  
jól kiképzett, és a lehetőségekhez képest jól felfegyverzett, ágyúkkal is ellátott  
honvédsereget állítson szembe az ellenséggel.  

Az örökös visszavonulás idővel megrontotta a viszonyt Kossuth, az OHB  
vezetője és Görgey, „a feldunai hadsereg", azaz a fasereg parancsnoka között,  
ami legjobban kettejük levelezéséb б l követhető . 1 o1  

Kossuth november 29-én írt levelében kérte Görgeyt, ha lehet, ne adja fel  
Pozsonyt. A levél egy része így szól: „határtalan bizalmunknál, sut a dolog  
természeténél fogva Önnek a hadi munkálatokban teljesen szabad kezet adok,  
s azért бszinte bizalmam s több mint testvéri barátságomnál fogva bizonnyal  
nem magyarázza balra, ha figyelmeztetést teszek, nem azért, hogy kövesse,  
hanem, hogy megítélje ...Azért hát ne adja fel könnyen Pozsonyt, sut pa-
rancsolja tartani, ameddig csak lehet. — Ez nem rendelet, hanem vélemény, az  
ítélet öné, amint öné a dicsség s a morális felelésség". 1 Ó2  Majd Pozsony  
feladása után december 17-én Görgey azt írta, hogy Gy бrnél lesz a dönté csata.  
Mégis feladta Gyбrt, és majdnem Budáig vonult vissza, pedig Kossuth többször  
is kérte, ne adja fel Gyárt. Görgey 19-én meg is ígérte, hogy „Gyárt köröm-
szakadtáig védelmezni fogja, de azonnal hozzátette: „Gyérben maroknyi sere-
gemmel leonidaszi harcot fogok vívni". 1 oз  Az újabb visszavonulás már nagyon  
aggasztotta Kossuthot, és december 29-én írt levelében felteszi a kérdést: „Már  
harmadnapja tettem kérdést Tábornok Úrnak, írja meg, mit szándékszik tenni?  
Még csak választ sem kaptunk." Görgey erre megsértédött, és felajánlotta  a 
lemondását. 1oa Ettбl kezdve feszültté vált kettejük viszonya. Végül Buda és  
Pest feladása is bekövetkezett, az országgy űlés pedig Debrecenbe költđzött.  
Kossuth érdeme, hogy az országgy űlés már 1849. január 9-én folytathatta az  
ülésezéseit.  
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Kossuth ragaszkodott az országgy űléshez, pedig Görgey még valamikor  
1848 novemberében azt javasolta neki, hogy egy ember kezébe kell ideiglenesen  
összpontosítani minden hatalmat. Ezt ezekkel a szavakkal indokolta meg:  
„Egység csak úgy eszközölhet ő , ha az egész nemzetnek, vagy legalább túlnyomó  
nagyobb részének bizodalma Egy férfiúban találkozik, és a nemzet Egyetlen  
férfiút, egy bizonyos meghatározott id őre, szabad akaratjából maga fölibe  
emelvén, akaratának önként hódol. Így volt eddig, és így lesz továbbra. Nem  
tudom hinni, hogy Magyarország kedvéért a világ folyása más irányt veend."  
Szemere Bertalan pedig ilyen javaslatot 1849 januárjában tett Kossuthnak,  
aki erre azt válaszolta: „Ha Ön az országgy űlést bajnak tartja, vegye át Crom-
well szerepét. Én nem teszem, s pedig azért is nem, mert el őször nincs rá  
hatalmam, másodszor akaratom, s harmadszor, mert azt tartanám a haza  
halálos döfésének."fos  

Kossuthra nagy nyomást gyakoroltak Debrecenben — jobbról is, balról is.  
Számára viszont az volta legfontosabb, hogy mindent elkövessen, és mások  
is elkövessenek a haza védelmére. Ennek érdekében még a sértettként visel-
kedő , a fбsereg élén álló alig harmincéves Görgeyvel is kerülte a konfliktust.  
Ennek a magatartásának is köszönhet ő , hogy — ahogyan Szabad György fo-
galmaz — „a kormányzati és a katonai vezet ők roppant erőfeszítéseinek ered-
ményeként — a kívánatos összehangoltság hiányai és számos nézetkülönbség  
áthidalhatatlansága ellenére — a honvédsereg képes volt támadó hadm űveletet  
indítani az ország felét megszállva tartó császáriak f őereje ellen". 106  Történ-
hetett ez már 1849. február közepe táján.  

Az 1849. február 26-27-én vívott kápolnai csatát a honvédség még nem  
tudta megnyerni, de az osztrákok győzelme korántsem volt olyan nagy, hogy  
az felhatalmazta volna Windisch-Grátzet arra a dölyfös jelentésre, miszerint  
teljesen szétverte a lázadókat. Ennek a jelentésnek a következménye lett az  
olmützi oktrojált alkotmány meghozatala, amellyel Magyarországot teljesen  
beolvasztották az osztrák birodalomba. Annál is inkább nem, mert az 1849.  
március végére a Tiszánál összevont mintegy 50 000 f бs honvédsereg Görgey  
vézetésével csatát csata után nyert, és el őbb megtisztította az ellenségt бl  a 
Duna—Tisza közét, majd a Felvidéket, végül a Dunántúlt és Budát is felsza-
badította. Talán Komárom felszabadítása bírt stratégiailag a legnagyobb je-
lentőséggel. Erdélyben pedig Bem tábornok vívta gy őztes csatáit. Buda bevé-
telére május 21-én került sor, ennek viszont a politikai jelent ősége volt  
rendkívül nagy. Megszülethetett az utólag sokat által bírált trónfosztás és  a 
Függetlenségi Nyilatkozata debreceni református nagytemplomban megtar-
tott ünnepélyes küls őségek között megtartott képvisel őházi ülésen.  
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A DETRONIZÁCIÓ ÉS A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT 

Sokan úgy vélik, hogy а  Іаbѕbuгg—Lо thагіngіаі-hz detronizációjára és a  
Függetlenségi Nyilatkozat meghozatalára Kossuth akaratából került sor. Ez  

nem így történt. A döntést komoly vita el đzte meg. A javaslatot Kossuth tette,  

de vele szemben Nyári Pál azt javasolta, hogy az országgy űlés forduljon Ferenc  
Józsefhez azzal a követeléssel, hogy ismerje el az V. Ferdinánd által szentesített  

törvényeket, írja alá a koronázási hitlevelet, és tegyen esküt az ország törvé-
nyeire. Kossuth javasolta a vitát és a szavazást. Csak azt kérte, hogy a többség  

álláspontját a kisebbség is fogadja el, hogy másnap egyhangú legyen az állás-
foglalás. Ez meg is történt. 1 o7  

Kossuth joggal úgy hitte, hogy Görgey és a hadtestparancsnokok is támo-
gatják a detronizációt és a Függetlenségi Nyilatkozatot, mert amikor meglá-
togatta đket Gödöllőn, senkinek sem volt ellenvetése. B бdiné Beliznai Kinga  
szerint is sikerült Kossuthnak meggyőznie a főtiszteket, ezért ezen a téren  

nem is volt baj. Maga a nyilatkozat — szerinte — „diplomáciai szempontból  
nem volt jól átgondolt", többek között azért sem, mert „a nemzetiségek felé  

nem gyakorolt gesztust, ami pedig elemi érdeke lett volna a szabadság ügyé-
nek." 1 o8  

Amellett a Függetlenségi Nyilatkozattal új közjogi helyzet állt el ő  — állapítja  
meg Szabó István — majd kifejti: El đször létezett a független magyar minisz-
térium, majd az Országos Honvédelmi Bizottmány gyakorolta a végrehajtó  

hatalmat, de V. Ferdinánd, majd Ferenc József maradt az uralkodó, amin  

lényegileg az a tény sem változtatott, hogy a magyar fél elvitatta a személyi  

változás törvényes voltát. A Függetlenségi Nyilatkozattal trónfosztottá vált  

Habsburg-ház helyét az országban Kossuth Lajos mint kormányzóelnök töl-
tötte be, anélkül, hogy ennek a változásnak kidolgozták volna az alkotmányjogi  

rendelkezéseit. Az államberendezésr ő l szóló döntést is későbbre halasztották.  
Végérvényesen az sem d ő lt el, hogy Magyarország államformája királyság-e  

vagy köztársaság.io 9  
Szemere Bertalan vezetésével viszont megalakult az új kormány, amelyben 

a belügyi tárcát is Szemere kapta, a hadügyit Görgey Artúr, a külügyit és 
ideiglenesen a kereskedelmit Batthyány Kázmér gróf, a vallási és oktatási 
tárcát Horváth Mihály Csanádi püspök, történész, a közmunka- és közlekedés-
ügyit Csány László, az igazságügyit Vukovics Seb đ , a pénzügyit pedig Duschek 
Ferenc. „E jeles társaságnak azonban — állapítja meg Csorba László — már 
nem sok alkotnivalót hagyott a hadiszerencse gonosz forgandósága." 110  Kos-
suthnak pedig mint kormányzóelnöknek kisebb volta hatalma, mint amíg az 
OHB élén állt. Ennek is lettek következményei. Szóhoz jutotta békepárt. 
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A szabadságharc végkimenetelét mégsem ez döntötte el, hanem a nagyha-
talmak önzб  magatartása. Akkor, amikor már ellenség úgyszolván nem is volt  

az ország területén, hisz a honvédség a Délvidéken is egymás után vívta a  

győztes csatákat, Ferenc József segítséget kért I. Miklós orosz cártól, aki 200 000  

fős orosz hadsereget küldött segítségül a magyar szabadságharc leverésére.  

Angliának és Franciaországnak pedig semmi kifogása sem volt ez ellen. Ma-
gatartásuk csak abban az esetben változott volna meg, ha Ausztria és Török-
ország között háborúra kerül sor, mert abban az esetben Oroszország Ausztria  

segítségére siet, hogy megvalósíthassa Balkán-politikáját. Havasalföldi jelen-
létét orosz—török diplomáciai egyezmény biztosította. Erre tehát nem lehetett  

hivatkozni, még akkor sem, amikor Bem Erdélyb ől kiűzte az oda betört kisebb  
orosz erбket. Amikor viszont a Bem által megvert osztrák er ők is Havasalföldre  
menekültek, majd onnan betörtek a Bánságba, már nemzetközi jogi alapot  

adtak Magyarországnak, hogy követelje Törökországtól az osztrák csapatok  

lefegyverzését, miután Bem ismét ki űzte éket Orsovánál az országból. Ugyan-
akkor Magyarország szövetséget ajánlott fel Törökországnak, amit Törökor-
szág nem fogadott el. Még az osztrák egységeket sem volt hajlandó lefegyve-
rezni, mert nem akart háborúba keveredni. Ezért ez a reménysugár is semmivé  

vált. 111  A többi diplomáciai próbálkozás sem hozta meg a kívánt eredményt.  

A Szárd Királyság hadereje ismét vereséget szenvedett Radetzky tábornagytól,  

így a legtermészetesebb sz бvetségesétбl is elesett Magyarország, mert a Szárd  
Királyság 1849 márciusában kénytelen volt békét kötni Ausztriával. A kisebb  

itáliai városállamok meg Svájc hajlandósága a diplomáciai együttm űködésre  
nem jelentett sokat, mert nem volt haderejük. IV. Frigyes Vilmos porosz király  

pedig most nem látta elérkezettnek az id бt a támadásra Ausztria ellen, mert  

számíthatott nemcsak Oroszország, hanem Anglia és Franciaország ellenzé-
sére is. Így a diplomáciai próbálkozások eredménytelenek maradtak. Most  

már csak a katonai megoldás maradt hátra. Ezúttal nemcsak a délszlávokkal  

és az osztrákokkal szemben kellett harcolni, hanem a hatalmas orosz hader ő  
ellen is.  

A SZABADSÁGHARC VERESÉGE  

Kossuth tartott az orosz intervenciótól, és még idejében igyekezett mindent  

megtenni annak elhárítására. Ezért ösztönözte a diplomáciai lépéseket, és  

kezdeményezte számos esetben a tiltakozó felhívások megfogalmazását. Teleki  

László párizsi leveleinek hatására lépéseket tett, hogy megállapodjon a dél-
szlávokkal meg a románokkal is. Ezek is hajlottak a megegyezésre, mert egyre  

jobban belátták, hogy csak veszíthetnek az osztrák abszolutizmus gy бzelme  
esetében. Július 28-án az országgy űlés jóváhagyta a Kossuth—B đlcescu-megál- 
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tapodást. Bđlcescu volt az 1848-as havasalföldi román forradalmi megmozdulás 
egyik vezetője. Kossuth kísérletet tett, hogy követei által felvegye a kapcsolatot 
a Szerb Fejedelemség kormányának legkimagaslóbb miniszterével, Garašanin-
nal is, aki igyekezett egy időben két vasat is tartani a t űzben, majd mindjobban 
belátta, hogy aHabsburg-önkényuralomtól nem várhatja majd el azt, amit 
1848-ban remélt. Miloš Obrenović  volt és jövendő  szerb fejedelem is figyel-
meztette fajtestvéreit, hogy nagy hibát követtek el azáltal, hogy felkeltek a 
magyarok ellen, mert ezzel csak aHabsburg-érdekeket szolgálják. Szegeden 
pedig 1849. július 28-án végre meghozza az országgy űlés a nemzetiségi tör-
vényt, amely „párját ritkította, és viszonylag részletes szabályaival a maga 
nemében első  volt Európában." 11 г  

Viszont azzal is tisztában volt Kossuth, hogy legfontosabb jól megszervezni 
a katonai ellenállást. Már május 12-én értesült arról, hogy nagy cári er őket 
összpontosítottak a magyar határ közelében. Levélben figyelmeztette a sereg-
testek parancsnokait erre, és sürgette óket, hogy üldözzék és semmisítsék meg 
a császári erőket. Vécseynél Délvidék teljes felszabadítását sürgette és felszó-
lította, mihelyt ezt megtette, vonuljon a Dunántúlra, és csatlakozzon a f őse-
reghez. Kihangsúlyozta annak szükségességét, hogy a seregtestek parancsnokai 
között a lehető  legnagyobb legyen az egyetértés és együttm űködés, mert 
széthúzás esetén „elveszünk okvetetlenül", ha viszont egy egységes koncepció 
szerint és koncentráltan cselekszenek „meg vagyunk mentve búonyosan". Gör-
geyt mint hadügyminisztert arra kérte, hogy önállóan irányítsa a hadügyeket, 
önállóbban, mint elődje, Mészáros tette. Kihangsúlyozta: „Önnek kell lenni 
az egész ármád[i]a valóságos fejének. 113  

Hiába voltak ezek a figyelmeztetések, kérések, felhívások, a seregtestek 
parancsnokai között nem volt meg a kell ő  megértés és együttműködési szán-
dék. Ezért nem sikerült keresztülvinni a Klapka által kidolgozott és Görgey 
által támogatott haditervet, aminek az volt a lényege, hogy az orosz intervenció 
bekövetkezte után sürgđsen vonják össze az erőket Komárom térségében, és 
ott mérjenek dönt ő  csapást az újjászervezett és Haynau által vezetett ismét 
támadólag fellépб  császári erőkre, az orosz előrenyomulást pedig addig a 
lehetđ  legnagyobb mértékben gátolják. Miel бtt az erők összpontosítása meg-
történt volna, a fđsereg június 20-21-én Perednél vereséget szenvedett, és még 
Győrt is fel kellett adni. 

Győr elestérő l szóló hír vétele után Kossuth mint kormányzó-elnök, Sze-
mere pedig miniszterelnökként Európa népeihez és kormányaihoz intézett 
szózatban kérik, ne engedjék meg, hogy a magyar szabadságharcot a szövet-
kezett zsarnokok vérbe fojtsák.114 
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Ezt követően június 29-én ült össze Kossuth elnökletével a minisztertanács, 
amelyen távolléte miatt Görgey nem vett részt, de részt vettek Kiss Ern ő , 
Aulich Lajos, Dembinszky Henryk, Mészáros Lázár, Lahner György, Perezel 
Mбr, Schweidel József és Török Ignác tábornokok, amelyen megmásították a 
korábbi haditervet. Az új szerint a hadseregnek Szeged körzetében kellett 
összpontosulnia, és a kormány is áttette székhelyét Szegedre. Az új haditervet 
a balesetet szenvedett Damjanich is elfogadta. Err ő l a döntésrő l értesítették 
Görgeyt, aki tiltakozásul azonnal lemondott hadügyminiszteri és f ővezéri 
kinevezésérбl. Kossuth elfogadta a fővezérségrő l szóló lemondását, ugyanak-
kor felszólította, hogy továbbra is végezze hadügyminiszteri megbízatását. 11 s  

A honvédség állománya ebben az időben 150 000 főből, 464 tábori és 393 
várlövegből állt. A császári erők 165 000 fő t és 770 löveget számláltak. Az 
orosz intervenciós erők pedig 193 000 főbő l és 584 lövegből álltak. Tehát 
összesen 358 000 ellenséges katonával és 1354 löveggel szemben mindössze 
150 000 honvéd és 857 lбveg állt. Amellett Galíciában 60 000, Havasalföldön 
pedig 15 000 orosz állt még tartalékban. 116  

Görgey és Klapka terve eredménnyel kecsegtetett, mert Komárom térsé-
gében a bevehetetlennek min ősített komáromi várra támaszkodva, vereséget 
lehetett volna mérni a Haynau vezette erőkre, még mielő tt megérkeznek az 
oroszok. Ennek nemzetközi hatása olyan kedvezően befolyásolhatta volna a 
nagyhatalmakat, hogy diplomáciai beavatkozásra készteti őket. 

Hermann Róbert szerint „Nem csupán utólagos okoskodásról van szó. 
Palmerston angol külügyminiszter augusztus 1-jén utasította Anglia bécsi 
nagykövetét, hozza Schwarzenberg miniszterelnök tudomására, hogy Anglia 
szívesen közvetítene az Ausztria és Magyarország közötti konfliktusban." 
Palmerston azonban elkésett, mert mire jegyzéke megérkezett, akkorra Bécs-
ben már tudták, hogy az osztrák er ők benyomultak a Temesközbe, az oroszok 
pedig már Debrecennél vannak. 117  

A helyzet még ekkor sem volt teljesen kilátástalan, mert Görgey július 
közepén harmincezres seregével elvonta a f őhadszínrő l az orosz fősereget, a 
Délvidéken július 14-én Vetter Antal és Guyon Richárd csapatai Kishegyesnél 
hatalmas vereséget mértek Jela čićra. Hermann Rбbert szerint olyan nagyot, 
„hogy az jobbnak látta a Duna (valószín űleg Tiszát akart írni — Cs. K. meg-
jegyzése) jobb partjára visszavonulni, s egészen augusztus közepéig nem merte 
kidugni az orrát a titeli fennsíkról". 118  Közben magyar kézre került Arad, 
Vécsey Károly tábornok pedig szoros ostromzár alá vonta Temesvárt, Erdély-
ben Bem tábornok tartóztatta fel az osztrák és orosz er őket. Dembinszky 
viszont, miután átvette a fővezérséget, egy rossz man őverrel mindent elrontott. 
Arad helyett Temesvár felé vonult, ezért mire Görgey Aradhoz ért, ott csak 
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elenyésző  honvéderőket talált, Dembinszky pedig 50 000 katonájával Temes-
várnál súlyos vereséget szenvedett. 119  

Ezek után Görgey nem tehetett mást, mint igyekezett menteni a menthet ő t. 
Tárgyalásokat ajánlott fel Paszkevicsnek, aki viszont nem folytathatott poli-
tikai jellegű  tárgyalásokat, mert a cár ezt a legszigorúbban megtiltotta neki. 
Ezért felszólította Görgeyt a feltétel nélküli megadásra, vagy a csata vállalására. 
Görgey, akit Kossuth augusztus 11-én teljhatalommal ruházott fel, menthe-
tetlennek látta a helyzetet, és hogy elkerülje a felesleges vérontást, honvédeivel 
együtt augusztus 13-án Világosnál az oroszok el őtt letette a fegyvert. Azért 
az oroszok elő tt, hogy ne szolgáltassa ki őket és magát is Haynau bosszújának. 

Ehhez a végkifejlethez nagymértékben hozzájárult Anglia és külügyminisz-
tere. Palmerston ugyanis nagyon sokat késett. Azt, amit megtett 1849. júliu-
sában, legkés őbb 1848 decemberében meg kellett volna tennie. Akkor, 
amikor nem fogadta Szalag Lászlót, Kossuth követét. Ezt kétszer is a szemére 
vetette Blackwell, aki angol ügynökként sokat tartózkodott Magyarországon, 
és valósághűen tájékoztatta az angol külügyminisztert. Igaz, ezt nem tehette 
meg közvetlenül, hanem csak Ponsonby, London bécsi nagykövete közvetíté-
sével, aki ismert volt magyarellenességér ő l. Blackwell ezt először 1849 máju-
sában tette meg, amikor ő t jelölte ki Palmerston egy esetleges angol közvetí-
tésre az osztrákok és a magyarok között. Ekkor ezt ezekkel a szavakkal tette: 
„Ha Szalag oly szerencsés lett volna, hogy Lordságoddal beszélhet, mikor 
Angliában volt, úgy hiszem, hasonló indítványt tett volna, és ugyanakkor 
megnyugtathatta volna, hogy Magyarország helyzete nem olyan reménytelen, 
mint amilyennek akkor tűnt. " 120  Másodszor pedig 1850 nyarán, amikor kije-
lentette, hogy Palmerstonnak több magyar miniszter is lelkes híve volt, de 
amikor látták, hogy semmit sem remélhetnek Angliától, forradalmi lépések 
megtételére szánták el magukat. 121  

Szalag, mielőtt elhagyta Londont, tájékoztatta Kossuthot, hogy a nyugati 
közvélemény teljesen tájékozatlan Magyarország ügyeir ő1. 122  

Kosáry Domokos így sommázza a magyar—angol viszony alakulását 1848-
1849-ben: „Az utókor pedig tanulsággal elemezheti ezt a sajátos helyzetet, 
amelyben Bécs nem alap nélkül számíthatott London hallgatólagos támoga-
tására, miközben Schwarzenberg, az új osztrák miniszterelnök, valósággal 
gyűlölte Palmerstont, mint Ausztria ellenfelét, aki viszont a herceg politikáját 
tartotta erőszakosnak és oktalannak. S amelyben a magyarok viszont, akik 
annyi elismeréssel és várakozással fordultak Anglia felé, a legmerevebb eluta-
sításba ütköztek a brit kormánynál e dönt őnek ígérkező  pillanatban!" 123  

A krimi háború a legjobb bizonyíték arra, hogy amit Kossuth a világtól 
eléggé elvágva is előre látott, sőt figyelmeztetett is annak bekövetkezésére 
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már 1848 elő tt, majd nagyon sokszor 1848-1849-ben, azt az eléggé öntelt 
Palmerston még Blackwell többszöri figyelmeztetése ellenére sem látott meg 
és látott be még 1849-ben sem. Hanem csak 1853-ban, amikor Oroszország 
Törökország legyőzésével akarta megszerezni magának a Balkánt és a Közel-
Keletet. És ezt a veszélyt a Magyarországgal szemben ellenséges és ezért gyenge 
Ausztria nem tudta volna megakadályozni. Magyarországgal egyetemben igen, 
s talán akkor nem is került volna sor a krimi háborúra. 

KOSSUTH AZ EMIGRÁCIÓBAN 

Kossuth Lajos 1849. augusztus 11-én mondott le kormányzó-elnöki tiszt-
jéről, majd 17-én Orsovánál elhagyta az országot, és török földre lépett. Az 
osztrákok bérgyilkosokat küldtek utána, majd kiadatását követelték Törökor-
szágtól, mindhiába. Kossuth ideiglenesen a kis-ázsiai Kütahyában kapott me-
nedéket, ahol szám űzöttként majd két évet töltött. Ottani szám űzetése alatt 
sem volt teljesen elzárva a világtól. Teleki László segítségével még Mazzinivel 
is kapcsolatba lépett, miután 1850. június 15-én tanulmányba foglalta elkép-
zeléseit, hogyan lehetne szövetségbe, konföderációba tömöríteni a kis népeket, 
hogy összefogva megvédhessék magukat a nagyhatalmak zsarnokságával szem-
ben. E kérdésben így fogalmazott: a „kis nemzetek csak egymás közti szoros 
foederatio [föderáció] által biztosíthatják politikai létüket, a nemzeti önálló-
ságukat és függetlenségüket". A konföderációba tömörült országok mindegyi-
ke, szerinte, meg kell hogy ő rizze belső  ügyeinek teljesen önálló intézését, a 
védelemrő l és a diplomáciáról viszont közösen kell gondoskodniuk. Az alkot-
mánnyal pedig biztosítaniuk kell a demokráciát és mindegyik ország számára 
a szövetségb ő l való kilépés jogát. 

Továbbra is kiállt Magyarország területi egysége mellett, mert, vallotta, ez 
az ország történelme folyamán egységbe forrt, ezért nem soknemzetiség ű , 
hanem kevert nemzetiség ű  ország, amelyben megyei és községi szinten bizto-
sítani kell a nemzetiségi, nyelvi, kulturális és más jogokat. 

1851 tavaszán még Kütahyából megküldte Mazzininek munkáját, melynek 
ezt a címet adta: „Javaslat Magyar Ország jöv đ  politicai szervezetét illetőleg, 
tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására", amely, Szabad György szerint 
„a 19. század — eddig megismert — legkonkrétabb tervezete volt Magyarország 
államberendezésének polgári demokratikus átalakítására. "124  Ebben kidolgoz-
ta a „népfelség elvét", amelyet az általános választójoggal akarta biztosítani. 
„Népen" pedig „a honpolgárok egyetemét [összességét]" érti „faj, nyelv és 
valláskülönbség nélkül", ami, alapjában véve azt jelenti, hogy ez alatt állam-
polgárságot ért. De a nem magyar népeknek a személyi és kulturális autonómia 
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mellett megyei szintű  autonómiát is elismer, s azt a jogot is számukra, hogy  

„nemzeti főnököt" is válasszanak maguknak. 125  
1851 októberében végre Angliába mehetett, ahol angol nyelven el őadás-

sorozatot tart, amelyben ismerteti hallgatóságával a valós magyarországi hely-
zetet a forradalom és szabadságharc el őtt, alatt és után, és arra kéri a közvé-
leményt és a kormányt, hogy ne adjon szabad kezet Európa zsarnokainak.  

Majd 1851 decemberében az Amerikai Egyesült Államokba utazhat, hogy ott  

is 1852 folyamán megtartsa el őadás-sorozatát, amelyben azt kéri a hallgató-
ságtól és az újságíróktól, hogy támogassák Magyarország ügyét, hogy szabad  

országként létezhessen. Sikere mindenütt óriási. Az emberek és a közvélemény  

megtudja, hogy ő  a sajtószabadság és a népek szabadságának igazi harcosa.  
Míg Angliában csak a közvélemény alakítására van nagy hatással, az angol  

uralkodó körökre, különösen a kormányra nincs (talán a kormány és különösen  

Palmerston röstelli is saját korábbi hibáit), addig Amerikában a hivatalos  

állami vezetés is alkalmat ad neki a kapcsolatteremtésre, és még jobban felfigyel  

mint korábban a magyar kérdésre. Abraham Lincoln — a kés őbbi elnök —1852.  
január 9-én elmondott beszédében kijelentette, hogy „Kossuthot tartja a  

polgári és a vallásszabadság legkiválóbb és legméltóbb európai képvisel őjé-
nek". Az Egyesült Államok addigi történetében Kossuth Lajos volt a második  

külföldi, akit fogadtak a képvisel őház nyílt ülésén, és lehetővé tették számára,  
hogy ott beszédet mondjon. 126  Amellett Amerikában ismét hírlapíróvá válha-
tott, mert számos lap vezércikkben közli írásait, s ő t azok könyv alakjában is  
megjelennek.  

Kossuth a krimi háború adta lehet бséget is szerette volna kihasználni  
Magyarország szabadságának a kivívására, de erre két fő  okból kifolyólag nem  
kerülhetett sor. Ausztria „elkápráztatta" a világot semlegességével — ezzel  

hálálva meg Oroszországnak a segítséget Magyarország leigázásában 1849-ben  

—, másrészt Magyarországon a vesztett szabadságharc és az osztrák rémuralom  

miatt hatalmas volt az apátia. A nép, a nemzet csak passzív rezisztenciára volt  

képes. Aktív fellépésre, újabb szabadságharcra nem. Esetleg egy komolyabb  

külföldi segítség tudta volna kilendíteni ebből az állapotából. Erre pedig nem  

lehetett számítani a krimi háború majd négy éve alatt (1853-1856), de kés őbb  
sem, amikor III. Napóleon Franciaországi segítséget nyújtott Piemontnak  

Olaszország egyesítéséhez. III. Napóleon Kossuth er őfeszítései ellenére sem  
volt hajlandó közvetlen segítséget nyújtani Magyarországnak, majd megkötötte  

a békét Ausztriával.  
A vesztett háborúk után (Olaszország és Poroszország ellen) Ausztria  

belátta, hogy a birodalom érdekei azt kívánják, hogy kiegyezzen Magyaror-
szággal. Először felszámolta a Bach nevével fémjelzett abszolutizmust, visz- 
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szaállította az alkotmányosságot, az ország területi egységét, a vármegyerend-
szert, majd Deák Ferenc, „a haza bölcse" és a köréje tömörül ő  politikai erđvel  
együtt megtalálta 1867-ig az osztrák—magyar kiegyezéshez vezet ő  utat. Ezzel  
létrejött a két központú dualista Osztrák—Magyar Monarchia, amely biztosí-
totta Magyarország számára a teljes bels ő  önállóságot, ami jótékonyan hatott  

az ország gazdasági, társadalmi és kulturális fejl ődésére. Kossuth élete végéig  
nem tudta elfogadnia kiegyezést. A Kassandra-levelekben óva intette Deákot  

ettő l a lépéstб l.  
Angliában és az Egyesült Államokban nem lanyhulta népszerűsége, Olasz-

országban még kevésbé. Ott töltötte élete hátralev ő  részét, egészen 1894-ben  

Torinóban bekövetkezett haláláig. Hiába hívták haza. Ferenc J бzseftб l nem  
volt hajlandó elfogadnia kegyelmet, mert maga haláláig nem kegyelmezett  

meg a magyar szabadság eltiprójának. Csak halála után tér meg hazájába, hogy  

magyar földben lelje meg örOk nyugodalmát.  
Kossuth Lajosa sajtószabadságért folytatott küzdelemmel kezdte politikai  

pályafutását, hírlapíróként folytatta, s ekkor már egy egész ország, majd a világ  

figyelmét vonta magára. Különösen akkor, amikor alkotmányt követelt nem  
csupán Magyarország, hanem a Habsburg Monarchia minden országa számára.  

Neki köszönhető  a legnagyobb mértékben, hogy 1848 márciusában megala-
kulhatott az els ő  független magyar kormány, amelyben neki csak melléksze-
repet szántak, mégis a polgári forradalom lelkévé, a liberális polgári eszmék  

legfőbb megteremtőjévé vált hazájában, majd a szabadságharc els ő  emberévé.  
Élete végéig Magyarország teljes szabadságáért és önállóságáért küzdött. Ezzel  

nemcsak saját népe, hanem a világ tartós megbecsülését érdemelte ki magának.  

Törökországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában,  

Olaszországban és mindenütt másutt, de különösen Magyarországon és min-
denütt, ahol magyarok élnek a Kárpát-medencében, Európában és a világban  

szétszórtan, születésének bicentenáriumának éve a róla és a magyar polgári  

forradalom és szabadságharcról való megemlékezés jegyében telik. Érdemes  

emlékezni rá, megismerni életm űvét, mert sokat lehet még napjainkban is  
tanulni tő le, és belб le.  
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KRITIKAI SZEMLE  

KÖNYVEK  

EGY REGÉNYTÍPUS KÖRBEJÁRÁSA  

Harkai Vass Éva: A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Forum 
Könyvkiadó, Újvidék, 2001 

A művészregénynek mint regénytípusnak formális követelménye a művész-
főhős szerepeltetése, míg a „világhoz diszharmonikusan köt ődő  hőssel történ-
teket" (Poszler György) műalkotássá szervezđ  más epikus műfajoktól, minde-
nekelő tt más regénytípusoktól az az elkülönítő  sajátosság határolja el, hogy 
e diszharmóniát egy-egy m űvészfőhősön keresztül, m űvész(tt) és élet diszharmo-
nikus viszonyában jeleníti meg — lényegében ez Harkai Vass Éva tanulmánya 
tárgyának fogalmi meghatározása. A m űvészregény lényegjegyei azonban — a 
reá vonatkozó korábbi kutatások parciális jellege folytán — leghatásosabban 
ellentéteinek tükrében láthatók, ezért kutatása elején Harkai Vass ezeket az 
elkülönítő  eljárásokat végzi el. Elkülöníti az általa vizsgált regénytípust azoktól 
az epikus alkotásoktól, amelyek megkerülve annak legfontosabb szervez б  
elvét, az ellentétet, a főhőst „a mindennapok fölé emelt, esztétizált életforma 
hordozójaként, a szépség furcsa embereként jelenítik meg", mint ahogy az 
„alkalmazott művészeti irodalom" (Szerdahelyi István meghatározása) azon 
alkotásaitól is elhatárolja, amelyek szórakoztató formában jelenítik meg nagy 
művészek, sztárok életét. Sokkal nehezebb a m űvészregény egyéni és eredeti 
vonzatkörének megállapítása — az el őbbiekben említett „epigonregények"-kel 
ellentétben — azokkal a más típusba sorolható alkotásokkal szemben, amelyek 
a művészileg értékes irodalom kategóriájába tartoznak. Ilyen értelemben a 
művészregények azon regénytípusokkal állnak kapcsolatban, „amelyekben 
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szintén a főhős tölt be központi szerepet: a fejl бdésregénnyel, a kulcsregénnyel,  
a memoárregénnyel, az életrajzi és önéletrajzi regénnyel, a napló- és vallo-
másregénnyel". A tanulmányíró a művészregény típusát ezekt ő l a fikcioпalitás  
karakterjegye, a „kitaláltság" mértéke alapján határolja el. Míg a felsorolt  

típusokba sorolható műveknek dokumentatív jelent őségük, referenciális vo-
natkozásaik vannak, „a művészregény lényegi jegye a valóság illúzióját keltő  
fckció". Különböző  poétikai-tipológiai koncepciókat (Milivoj Solar, Wolfgang  
Kayser, Aleksandar Flaker etc.) figyelembe véve, a rendszerezésekben kike-
rülhetetlen „maradék" jelenségét szem el őtt tartva („egy tipológia értéke nem  
attól függ, hogy kizárólagosan és maradék nélkül rendszerezi-e a meglev б  
műveket” — Milivoj Solar), lemond a határozott tipológiai kontúrok érvénye-
sítésérő l, s a „regényformálás egyes alapelveinek megértését" (Solar) lehet бvé  
tevő  jelenségek feltárására koncentrál. A kutatás folyamata iránti elvárásunk  

tehát az, rajzolódjék ki elő ttünk az a poétikai háló, mely a típusba sorolható  

műveket jellemzi, vagyis arra vagyunk kíváncsiak, a m űvészregény hogyan  
„írja", milyen eljárások által „legitimizálja önmagát".  

A magyar művészregény alakulástörténetének elemz ő  vizsgálata előtt azon-
ban a tanulmányírónak meg kell határoznia a rendszerezés kulcsfogalmait.  

Minthogy a művészregény a jellemregények vagy más néven hősközpontú regé-
nyek (Wolfgang Kayser) csoportjába tartozik (kompozíciós elemeinek közép-
pontja a hős), Harkai Vass — a vonatkozó elméletek (Poszler György, Gajo  

Peles, Henryk Markiewicz etc.) figyelembevételével — a h őstípusok referen-
ciális és fiktív jellemző it tárgyalja következő  lépésként, megállapítva, hogy a  
„művészregények túlnyomó többségének főhősei fiktív alakok", vagy — Mar-
kiewicz meghatározása szerint — pszeudo-valóságos hősök, amennyiben a tu-
domány vagy a m űvészet világából kiemelt személyek regényh бssé formálásáról  
van szó. A szerzi külön kategóriaként tartja számon a kulcsregények — egyéb-
ként eléggé problematikus, hiszen az id ő  múlásával kevésbé felismerhető  —
főhőseit és az ún. alteregó-h ősöket (pl. Esti Kornél mint a szerzi-elbeszél ő  
alakmása, vagy Szindbád-Krúdy Márai regényében).  

Az alapfogalmak tisztázását kutatástörténeti összefoglaló és a m űvészregény  
fejlődéstörténeti áttekintése követi. A müvészregények recepciótörténete sa-
játos kettességet mutat. Egyrészt a világirodalom korszakain átível ő  fejlődése  
létrehozta a maga befogadói tapasztalatokon alapuló „megegyezéses" kánon-
ját, behatárolhatóvá vált m űfajilag, másrészt nemigen létezik vonatkozó iro-
dalma. Ez — véleményünk szerint — a művészregény alfműfaj-jellegébő l követ-
kezik, abból a tényből, miszerint nincsenek egyértelm ű  kritériumai a más  
regénytípusoktól való elhatárolásának és megkülönböztetésének. Ez Harkai  

Vass Eva kutatása iránt támasztott egyik legfontosabb elvárásunk lehet. „A  

művészregényre irányuló vizsgálódásaim eredményeként arra az álláspontra  
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jutottam, hogy e regénytípusa m űvészlét tematizálása révén (akár a történelmi, 
a fej lődés- vagy a lélektani regény a maga nemében) körülírható, behatárolható 
— megkülönböztethet ő  — önálló regénytípusként, s hogy más regénytípusokhoz 
viszonyított alá- és fölérendelések helyett helyesebb e regénytípus és más 
alfajok átfedési felületeiről, érintkezési pontjairól beszélni" — állapítja meg. A 
vizsgált regénytípusra vonatkozó irodalomelméleti és -történeti kutatások 
elemzését követően — a különböző  résztanulmányok és parciális jellegű  vizs-
gálódásoktól eltekintve — egyetlen értékelhet ő  művészregény-történetet talál: 
a német Herbert Marcuse m űvét. Marcuse másfél évszázad német irodalmát 
viszgálva írja meg a maga művészregény-történetét 1922-ben: a regénytípus 
fejlődéstörténetén belül két f ő  vonulutot jelöl ki, az objektív-realista és a 
romantikus vonulatot, míg ezeket a fejl ődésirányokat történeti szempontok 
alapján osztja fel, egyfajta történeti tipológiát állítva fel ezzel. Goethe, Keller 
és Thomas Mann művei jelentik rendszerezésének „kristályosodási pontjait", 
miközben behatóan vizsgálja a m űvészregénynek más regénytípusokkal való 
kapcsolatát. Szintézise Harkai Vass Éva kutatására leginkább e „határmezs-
gye"- és „átfedés"-vizsgálatok szempontjából volt hatással, míg tipológiájának 
— lévén jelentős eltérés az összefoglalásoknak nemcsak a keletkezési idejét és 
módszereit tekintve, de a befogott id őszelet is mintegy évszázadnyi eltolódást 
jelent: Marcuse a 18. század második felét ő l a 20. század második évtizedéig 
vizsgálja a német m űvészregény történetét, míg Harkai Vass a 20. századi 
magyar művészregényeket vizsgálja — csak részjelenségeit veszi át. 

A regénytípus (világirodalmi) történeti változatainak (a Sturm und Drang-
tól az ún. polihisztorikus regényig) áttekintését követ ően — a világirodalmi 
kapcsolódásokat figyelembe véve — Harkai Vass Éva felállítja a magyar iro-
dalom alakulástörténetére is alkalmazható m űvészregény-tipológiáját. Ezek 
szerint a művészregények a következ ő  típuscsoportokat alkot(hat)ják: a fej-
lődésregény-elven alapuló m űvészregények (egyetlen „tiszta" példájaként Füst 
Milán A Parnasszus felé című  alkotását sorolja ide), az epizód és portré 
vonatkörébe tartozó m űvek (pl. Bródy Sándor Rembrandt, Kosztolányi Dezs ő  
Néro, a véres költő, Esti Kornél, Márai Sándor Szindbád hazamegy), a különböző  
stílusok vonzásában létrejövő  szellemi mozgalmakat tematizáló alkotások (pl. 
Justh Zsigmond Művészszerelem, Kaffka Margit Állomások, Kassák Lajos Egy 
lélek keresi magát, Tersánszky Józsi Jenő  A félbolond), a műalkotást közép-
pontba helyező  alkotások, az „ördögregények" és acirkusz-karnevál világát 
megjelenítő  regények (pl. Füst Milán A sanda bohóc, Goldnágel Efráim) 
csoportját különbözteti meg. 

Tanulmányának második részében Harkai Vass Éva az elvtisztázó els ő  rész 
kijelölte történeti ív mentén elhelyezked ő , típusokba rendezhető  művészre- 
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gényeknek a műfajtípust legitimizáló elvek és eljárások szerinti interpretáció-
ját, elemzését végzi el.  

. а  a magyar irodalom történetében az európaihoz viszonyított megkésett-
ség a művészregény műfajtípusára is kivetül (...), a magyar m űvészregény (s 
ez az előbbi körülménytő l sem független) jellegzetesen 20. századi regénytípus, 
hiszen legjobb századvégi megvalósulásaiban (a század eleji modernségbe 
vezető  stílusirányzatok vonásai révén) a 20. századi modernitás jegyeit ismer-
hetjük fel" — szögezi le A magyar m űvészregény néhány sajátos történeti voná-
sáról című  fejezetben. Természetesen magunknak is behatóbb vizsgálatokat 
kellene végeznünk ahhoz, hogy a szerző  megállapításaihoz érdemlegesen hoz-
zászólhassunk, ugyanakkor néhány kérdés vet ődhet fel bennünk. P1. miért nem 
sorolhatóa magyar m űvészregény korai előzményeihez Kármán József Fanni 
hagyományai cím ű  műve, hiszen az íróként való kifejezetten tudatos megszó-
lalás hiányától eltekintve Fanni magatartásában, írásra (a valóság kifejezés-
re/megragadására) irányuló életvezetésében a m űvészlét aspektusai ismerhet ők 
fel, a világgal való szembenállástól a meg nem értettség m űvészsors-variációjáig? 

A magyar művészregény történeti vonásainak felvázolását követ ően — a 
megállapított fejlődéselv jegyében — Harkai Vass el őször a művészregény-
előzményeket/kezdeményeket veszi górcs ő  alá: első  nyomait Jósika Miklós és 
Kemény Zsigmond regényírásában fedezve fel. Jókai Mór 1772-ben íródott 
Eppur si muove című  regényét mint a „művészregény közelében" alakuló 
regényteret jelöli meg, mint ahogy az író több más kései m űvében is felfedezi 
ezeket a kezdeményeket (pl. A tengerszem ű  hölgy, 1890). Az első  magyar 
művészregénynek Just Zsigmond Művészszerelem (1888) című  regényét tartja: 
„A Művészszerelem irodalomtörténeti jelent őségét abban kell látnunk, hogy I 
regénytípust — a m űvészregényt — indította útjára a magyar irodalomban, 
amelyet majd a századfordulón — szinte programszer űen — többen is követnek." 
Ambrus Zoltán életm űvében három olyan jelent ős regényt azonosít, amely a 
vizsgált regénytípus körébe tartozik: a Mulás királyt, a Giroflé és Girofla és a  
Solus eris című  alkotásokat. 

A századvég és a századforduló magyar regényirodalmában az „esztétista 
törekvések" jegyében válik gyakorivá és kedveltté a m űvésztéma, „mind na-
gyobb teret kér magának a m űvészregény műfajtípusa". E törekvések szelle-
mében íródnak Bródy Sándor m űvészlétet középpontba helyez ő  regényei is 
(Don Quixote kisasszony, Színészvér, Az ezüst kecske), amelyek a naturalizmus 
és a szecesszió stílusirányzatain át az ezek meghaladását is jelent ő  valódi 
művészregény (Rembrandt. Egy arckép fényben és árnyban, 1925) létrejöttéig 
variálják/jelenítik meg a regényforma lényegjegyeit. 

A magyar művészregény történetének külön szakaszát teljesítik ki a szá-
zadelő  esztétizmusa, lélektanisága és individualizmusélménye jegyében fogant 
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alkotások. E folyamatok és jelenségek határozzák meg Krúdy Gyula, Kaffka 
Margit, Babits Mihály és Harsányi Kálmán regényírását is az adott korszakban. 
A szerző  Harsányi Kálmán A kristálynézők (1914), Kaffka Margit Állomások 
(1914; 1917), Krúdy Gyula Hét Bagoly (1922) és A költ ő  és a leányzó (1925) 
című  műveit elemzi: az utóbbi alkotásokban mára század eleji regény para-
digmaváltását figyelve meg. Tehát Krúdy prózája már átvezet ahhoz a m űvész-
regény-típushoz, amelyet Kosztolányi Dezső  képvisel a magyar irodalomban. 
Tanulmányának utolsó fejezetében (Nérótól a Parnasszusig) Harkai Vass mint-
egy negyven év nagyepikai alkotásai között kutatja és vizsgálja a m űvészregény 
megvalósulási formáit és alakulástendenciáit. A kijelölt időszak regénytermése 
természetszerűleg már nem mutat olyan egységes fejl ődésképet, mint pl. a 
századelő  hasonló folyamatai. Keletkezési és megjelenési évét tekintve akár 
Brбdy Rembrandtja is ide sorolható, ugyanakkor Kosztolányi, Márai Sándor, 
Móricz Zsgmond, Kassák Lajos, Szenthkuthy Miklós, Füst Milán és Tersánszky 
Józsi Jenó is megalkotta a maga m űvészlét-interpretációját. A vizsgált alko-
tások között legtöbb az „individuális m űvészportré": Kosztolányi alteregó-h ő -
se és Nérója, Márai Sándor Szindbád-Krúdyja, Tersánszky fiktív és pszeudo-
valóságos festőhбsei Nagybányán tartoznak e csoportba. Kassák Lajos Egy 
lélek keresi magát (1941) című  művét a lélektani és művészregény együttható 
megnyilvánulásaként értékeli az elemz ő , míg Füst öregkori regényében, 
A Parnasszus felé (1961) olyan művészregényt ismer fel, amelyben „a m űvész-
magány feloldhatatlanságának felismerése és vállalása s a m űvészi teljesség 
megszerzésével szembehelyezett rezignáció egyszerre idézi fel a kés őromanti-
kus európai művészregények problémafelvetését, s harmonizál az individuum 
gyđzelmének diadalát relativizáló kés őmodern individuumszemléletével." 

Ugy vélem, jelentősen megnövelné és kevésbé átláthatóvá válna a m űvész-
regény kutatási területe, ha Harkai Vass Éva a m űvész és a mű  fogalmának 
értelmezésekor nemcsak annak anyagelv ű  aspektusait venné figyelembe, ha-
nem a különböző  létforma-variációkat, létértelmezés-megnyilvánulásokat is 
kiegyenlítené a m űalkotás fogalmával. Egy ilyen megközelítésmód többek 
között Márai Vendégjáték Bolzanóban című  regényét is művészregénnyé „avat-
ná", ugyanakkora szubsztancialista m űértelmezés meghaladása a m űvészre-
gény-olvasás stratégiáit is újszer űbb vonásokkal bővítené. 

„A világirodalom és a magyar irodalom szemléltetett m űvészregényei kap-
csán levonhatóa következtetés, hogy e regénytípusnak a világirodalomban is, 
a magyar irodalomban is kialakult egyféle műfaji kánonja. E kánonon belül 
felismerhetők e regénytípusnak a formálásmód hasonlóságain alapuló válto-
zatai" — hangzik Harkai Vass Evának a kutatás eredményeit legitimizáló 
megállapítása. 

BENCE Erika 
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A GALAMB ALAKÚ MÉHRAJ TITKA  

Závada Pál: Milota. Magvető , Budapest, 2002 

Az évek múlásával az ember egyre gyakrabban merül gyermek- és ifjúkori 
emlékeibe. A kitérők után visszatér élete kiindulópontjához, gyökereihez. 
Átértékeli cselekedeteit, és visszatekint életútjára. Závada Pál nagyregényének 
főszereplđje, Milota György (67) is mérleget von életér ől. Ebben a folyamatban 
az egykori jelentéktelen epizódesemények fokozatosan új megvilágításba ke-
rülnek. Olyan jelent ős eseményekké lépnek el ő , melyek egész addigi életére 
kihatnak. 

A szerző  sorsfordító történelmi események mentén rendkívül összetett 
emberi kapcsolatokat mutat be. A regény középpontjába klasszikus motívu-
mot, a nő  és férfi közötti viszonyt állítja. A történet egy sajátságos dél-alföldi 
kisvárosban játszódik, mely az olvasók számára már ismerős Závada Pál elsó 
regényéből, a Jadviga párnájából (1997). A település nevét nem említi köny-
vében, de a tipikus alföldi táj, a toponimák, a reáliák, a családnevek segítenek 
a tájékozódásban, és egyértelm űvé teszik, hogy Tótkomlósról van szó. Az 
olvasó ebben a környezetben otthonosan érzi magát, hiszen a Jadviga párnája  

kedvelt szerepl ő i egy-egy villanásnyira újból felt űnnek. Gyurka bácsi emlegeti 
őket családja története kapcsán. Hétéves gyermekként még találkozott Apov-
kával, és hallott korai halálának körülményeir ől is. Apró momentumokkal 
egészíti ki Jadviga és Ondris alakját. Szól unokájukról, Jancsiról, és eszébe 
jut fiuk, Manci, aki hozzá hasonlóan mindennél jobban szerette a mákos tésztát,. 
és még halála órájában is az otthont juttatta eszébe. Gyurka bácsi párhuzamot 
von kettőjük között, 6 is, a halálra készülve, a j б  mézes mákos tésztára gondol. 
Földes doktorról (Irmus férje) elárul egy régi, etikai jelleg ű  intim titkot. 
Ezekkel a visszautalásokkal nemcsak az olvasói kíváncsiságot elégíti ki, hanem 
a két regény közötti kontinuitás érzetét is me teremti. A Milotában több, a 
Jadvigából ismerős motívummal találkozunk. I~gy p1.: szenvedélyes, beteljesü-
letlen szerelem, szerelmi háromszög, az apaság körüli bizonytalanság, a vér-
fertőzés lehetősége, apa-fiú közötti versengés, fiatal lány id ősebb férfihoz való 
vonzódása, a férfi főszereplők menekülése az utazásba vagy a tanyára a nyo-
masztó otthoni hangulat elől, boldogtalan házasságok, lelkileg sérült n ői 
szereplők, a szlovákságtudat és az anyanyelv problémája. új motívumként 
bukkan fel a méhészkedés, a máktermesztés, a drogfogyasztás, a lakosságcsere 
okozta lelki traumák, a kisember szociális és erkölcsi kiszolgáltatottsága a 
totalitás korszakában. 

Mindkét műre jellemző  a posztmodern próza jelentésbeli sokrét űsége és 
alternativitása. Mára könyv borítójának m űvészi kivitelezése is találóan ra- 
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gadja meg és szignalizálja a szöveg gazdag értelmezési lehet őségeit és a belő le  
következő  rejtelmességet. A múlt homályából felsejl ő  titokzatos női arc el-
mosódott vonásai régi fényképre emlékeztetnek. A regény címét adó sz б  
köznévként ismert, és használatosa szlovák nyelvben (milota — kedvesség).  
Az író a pozitív tartalmú tulajdonságot jelent ő  kifejezést tulajdonnév szintjére  
emeli. A férfi főszereplő t egyik legjellemzőbb diszpozíciója kapcsán Milota  
vezetéknévvel jelöli. AMilota mint cím, három férfit takar. Mindhárman fontos  
szerepet játszanak a n ő  életében, akinek sejtelmes tekintetéb ől e három  
férfihoz fúzбdб  kiszámíthatatlan, szövevényes vérségi és érzelmi köt ődései  
olvashatók ki.  

A történet egy hónap keretében, májusban bontakozik ki, a két főszereplő  
közvetett kommunikációja alapján. Roszkos Erka (34) számítógépe memóri-
ájából előhívja régi feljegyzéseit, el nem küldött leveleit, és eljuttatja őket  
Milota Györgynek. A férfi Erka írásai kapcsán mérleget von életér ő l, és reagál  
a lány kérdéseire is. Érdekes történetekben, anekdotákban foglalja össze az  
alföldi szlovákság történetéről, családja és környezete múltjáról és jelenér ő l  
felhalmozódott tudását. Önvallomásuk és a kölcsönösen feltett kérdésekre  
adott válaszaik nyomán fokozatosan tárul fel életútjuk. Az emléktöredékekb đ l,  
a régi találkozások apró szilánkjaiból, csak kontúrjaiban meg őrzött arcvoná-
sokból, szemek formájából és színéb ő l, jellegzetes mozdulatokból és gesztu-
sokból rekonstruálják életük metszéspontjait és eddig nem sejtett, sokkoló  
összefüggésekre világítanak rá.  

A szerző i idб , mely a narráció alapja, 1999 májusa, a pünkösdvárás id őszaka.  
A szerzői idő  pozíciójából mindkét főszereplő  a közeli és távolabbi múltra  
tekint vissza. Jelenbeli tudásuk és tapasztalataik alapján kommentálják és  
értékelik a múlt eseményeit. Ezzel összhangban a regényben több id đsík  
váltakozik. A történések lineáris vonalát remineszcenciáik szakítják meg és  
törik szét. Erka emlékeiben a legtávolabbi Pont 1962, fogantatásának éve.  A 
többi dátum az utolsó húsz évhez köt ődik, és szerelmi életének különböz ő  
fázisait őrzi (1980 — Kohut Miska, 1981-86 — Milota János, 1986-89 — Kohut  
Miska, 1993-96 Milota János). Gyurka bácsi emlékezete több évszázadot ölel  
fel. A meghatározó történelmi események árnyékában (1746, 1918, 1945, 1947,  
1956-97) családi históriák, s bennük egyéni sorsok elevenednek meg. A két  
nézбpontú történetmesélés és az idősíkok folyamatos váltakozása aktív rész-
vételt kíván az olvasótól. A felbontott id đt és a mozaikokra tördelt esemé-
nyeket chronologikus sorrendbe kell állítania, hogy megfejthesse a regény  
fabuláját. Közrem űködése folytán saját maga fedezheti fel a rejtélyes össze-
függéseket. Mondhatjuk, hogy ezáltal a szerz ő  partnerévé lép elő. Az olvasó  
tájékozódását a m ű  bonyolult szerkezetében a főszereplők szubjektív időér-
zékelése segíti. Erka tudatában az id б  múlása Milota János személyével függ  
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össze. A jelenbál visszatekintve, életének legboldogabb évének 1981-et tartja, 
melyet „Milota évemnek" nevez, míg azt a korszakot, mikor útjaik szétváltak, 
„Milotanincs" időszakként tartja számon. Az id ő  folyását a férfi érkezésével 
és távozásával méri, p1.: „Tegnap eljött hozzám Milota — másfél év után. " 1  
„Tavaly áprilisban szakított velem —azóta nem is írtam naplót. "2, „Milotával 
pontosan nyolc hónapja nem beszélünk. "3  Gyurka bácsi idđszámításában a 
kalendáriumi jeles napok, a hozzájuk köt ődő  szokások és az egyházi ünnepek 
a mértékadók: pl. ,Ezen a ver őfényes reggelen először is avval kezdem, hogy 
virágzik az akác." , „Mihály napja van, és szinte zeng a magas ég a sokféle 
madarak dalától. "5 , „Május nyolcadikát írjuk, az idén ez a Mennybemenetel 
napja, tótul úgy mondjuk: Sztúpenyja. "6  A váltakozó idősíkok felett a pünkösd 
reménye ível át. 

A mű  szerteágazó tartalmi rétegeib ől több tematikus egység különíthet ő  
el, melyeket az író négy fejezetbe sorol: I. Kaptár és áfium, II. Maradék 
szabadságok láza, III. Háza piactéren, IV. Kezdetét veszi végül. A fejezetek 
egymással szoros kapcsolatban állnak, mindegyik egy központi epikus tengely 
köré szerveződik. 

Az első  fejezetben a hangsúlya méhészet világtörténelmének, valamint a 
helyi méhészettel való kapcsolódási pontjainak a felvázolásán van. Ez a téma 
alkalom arra is, hogy az elbeszél ő  elgondolkozzon a kelet-közép-európai régió 
emberének tipikus dilemmáján: Ki vagyok én? A méhészkedés mellett szó van 
a helyi máktermesztésről és a mák főzetéről, az ópiumról, valamint a velük 
kapcsolatos családi legendákról. 

A második fejezet tárgya a dél-alföldi szlovákság történetének áttekintése 
jelenlegi lakóhelyére való letelepedését ől kezdve napjainkig. Ezen belül az 
egyéni szabadság, alkotóvágy, tehetség kibontakoztatásának lehet őségei kü-
lönböző  korszakokban, beleértve a jelent is. A történelem az egyén gondola-
tainak, tetteinek, döntéseinek szabadságát oly mértékig korlátozta, hogy a 
regény szereplőinek évszázadokon keresztül nem volt esélyük kitörni bel őle. 
Ezzel az akadállyal találják szemben magukat a mai generációk is. Az ember 
tevékenységének korlátot szabó, különböz ő  ideológiák praktikái sem akadá-
lyozhatták meg, hogy az alföldi szlovákság találékonyságával és felel ősségér-
zetével bebizonyítsa életrevalóságát. A fekete, zsíros komlósi puszta földjébe 
gyökeret eresztett és élte mindannapjait, ahogy tudta, ahogy engedték a kö-
rülmények. Az élet megpróbáltatásai azonban mély nyomokat hagytak lelké-
ben, melyek közül némelyeket a mai napig nem tudott feldolgozni. Ilyen 
esemény pl. az 1947-es lakosságcsere. 

Ezt a roblémát boncolja a harmadik fejezet. A II. világháború utáni lakos-
ságcsere , mely a nagyhatalmak politikai ambícióinak eszköze volt, mélyen 
beavatkozott a magyarországi szlovákok és a csehszlovákiai magyarok életébe. 
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Az érintettek az események valódi hátterér бl nem rendelkeztek hiteles infor-
mációkkal. Tény, hogy az ellentmondó hírek sodrásában a „menni vagy ma-
radni" dilemmája lelkileg megviselte бket. Ebben a feszült és bizonytalan 
atmoszférában családok hullottak szét, barátságok szakadtak meg, családi 
kötelékek lazultak fel. A korszak okozta traumákból sokan még ma sem 
eszméltek. Ezt a problémát ugyanis a politika egészen a rendszerváltozásig 
(1989) tudatosan elhallgatta. Závada Pál azzal, hogy a lakosságcserét irodalmi 
témává emeli, adásságot törleszt a magyarországi szlováksággal szemben. A 
drámai műfaj eszközeivel, amat бr színházi előadás keretei között, részben az 
egykori események tanúival és elszenvedőivel, eredeti helyszínen játszatja el 
egy „talált napló" történetét. A próbák folyamán a szerepl ők felidézik és 
intenzíven újraélik régi emlékeiket. A múlttal való szembesülés drámai felis-
merésekhez vezet, melyek egyéni tragédiába torkollanak. 

A negyedik részt a történet kiindulópontjának is tekinthetjük. Az olvasó 
előtt feltárulnak azok a körülmények, melyek a megszakadt kapcsolat újra-
élesztésére ösztönzik Erkát és Gyurka bácsit. Mindketten kritikus lelkiálla-
potba kerülnek, és a feszültségek oldását a másik el ő tt feltárt önvallomásukban 
és gondolataik, sejtéseik ütköztetésében remélik. Erka munkahelyi és magán-
életi kudarcai miatt pánikszer űen ismeretlen helyre menekül. Elbújik a világ  
elб l és olyan önpusztító eszközökkel ámítja magát, mint a drog és az alkohol. 
Magányában egyetlen társa a számítógépe, melynek memóriájából el őkeresi 
régen elmentett jegyzeteit, amiket újraértelmez, töröl, betold, újraír. A szö-
vegek újraszerkesztése bizonyos fajta védekezési mechanizmust jelent számára. 
„Kiírja" magából fájdalmát. Gyurka bácsit közelg ő  halálának tudata bántja. 
A búcsúzásra készülve tisztázni akarja régi cselekedeteit és azok következmé-
nyeit. „Kibeszéli" magából nyomasztó gondolatait. A bizonyosság közös fel-
tárására való kezdeményezés (levél, magnókazetta) egyszerre szólítja meg 
mindkettőjüket. A hiányos adatokból és hipotézisekb б l azonban csak néhány, 
eddig ismeretlen, személyes köt бdés lehetбségére világítanak rá. A bizonyta-
lanság továbbra is fennáll, s đ t fokozódik. A szerző  nyitva hagyja a sorsdöntő  
kérdéseket. A megoldást rábízza az olvasóra. A feszültség növekedése, valamint 
az egyént és a szlovákság mikro- és makrotársadalmát fenyeget ő  negatív 
hatások ijesztő  vízióban kulminálódnak. A pünkösdi galambot üldöző  galamb 
formájú méhraj a várható kedvez őtlen történéseket vetíti el б . Ez a vízió 
Erkához kapcsolódik. Benne testesülnek meg a lány ambivalens érzései. A 
gyermekkori méhcsípés okozta halálfélelme villámfény-effektusként hasít belé 
a jelenben valamiféle küls ő  inger hatására. A galamb által szimbolizált Szent-
lélek pozitív töltését a szigonyokkal támadó méhek hatástalanítják. A jóság 
és a remény álarcába bújt képmutatás megfosztja a f őszereplőket a pünkösdi 
megvilágosodás, a tisztánlátás reményét ől. 
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A jelentésbeli pluralitásnak megfelel бen Závada Pál különböző  stílusokat  
és műfajokat ötvöz regényében. Átvesz, átír, beépít saját textusába pl. részle-
teket Gajdács Pál Tót—Komlós története (1896) című  monográfiájából, Apáczai  
Csere János g  írásaiból, a Bibliából, ismeretlen méhész rigmusaiból, hivatkozik  
a Tranosciusra9, a Funebrálra Io stb. Kiváló érzéke van a nyelvi nüanszok iránt.  
Az ismeretlen méhész költ ő  bájos rigmusait pl. a fiatal Milota György szájába  
adja, aki a nők hódításában sikerrel alkalmazza бket. Ezek a versikék a férfi  
szerelmi életében identifikációs tényezбvé is válnak. A komlósi kevert, szlo-
vák—magyar nyelvet közelr ő l ismeri. Hozzáértéssel és élvezettel alkalmazza a  
szituációs humor megteremtésében, ugyanakkor a paródia eszközeként is él  
vele.  

Már a Jadviga párnájában is érzékelhetб  a destrukció. A Milotában még  
hangsúlyosabban jelenik meg. A szereplбk érzelmi életének elsivárosodása  
mellett ez a trend a legszembet űnбbb a szlovák vonal ábrázolásában. Míg a  
Jadviga párnájában az olvasó tanúja lehet a családon belüli egynyelv ű  szlovák  
kommunikációnak, végigkísérheti a fбszereplб  kétnyelvűsödésének folyama-
tát, és ízelítőt kaphat a kevert lakosság részér б l egymás iránt megnyilvánuló  
nyelvi toleranciából, addig az új regényben mára nyelvváltást, mint befejezett  
folyamatot érzékeli.  

Závada Pál új regényében a szlovákságtudat hordozója a nyugdíjas korosz-
tály, melynek reprezentánsa Milota György. Azok közé az utolsó tanúk közé  
tartozik, akiket még megérintett a szlovák múlt szelleme. Még nagyapjától,  
Janko apovkától (1898) hallott a fels б -magyarországi бshazárб l, az Alföldre  
való levándorlás okairól és körülményeir б l. Janko apovka pedig a saját nagy-
apjától (1829) — akinek emlékezete visszanyúlhatott egészen az 1746-os lete-
lepedésig — hallott történeteket mesélt unokájának. A tradíció átörökít őinek  
láncolatába sorolható Gyurka bácsi is, aki összeköt б  kapcsot képvisel a múlt-
jelen-jövő  között, s így a történelem kontinuitásának a letéteményesévé válik.  
A Gregorll  és Havran bácsi 12  típusú, szertartásokat ismer б  és végrehajtó,  
mindentudó mamovkák és apovkák családfájába tartozik. Őseihez hasonlóan  
6 is át akarja adni utódainak a szellemi örökséget. Látja azonban, hogy a mai  
fiatalok már kevésbé befogadók a nagyapák öröksége iránt. A történelem  
következményeként fogadja el ezt az állapotot. Nem agitálja, zsarolja a fiata-
lokat, nem kelt bennük lelkiismeret-furdalást, nem akarja rájuk er бszakolni  
a szlovákságot. Ebben a kérdésben életbölcsessége az irányadó. Amit átadásra  
alkalmas értéknek tart, érdekes és izgalmas történetekbe foglalja, és kazettára  
mondja. Teszi ezt azzal a szándékkal és reménnyel, hogy a fiatalok id бvel  
felismerik jelentбségét, és visszatalálnak gyökereikhez.  

A mű  különböző  jelentésrétegeiben kifejezésre jutnak azok az értékhiányok  
és értékek, melyek a bonyolult szerkezet és összetett jellemek nyomán felszínre  
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kerülnek, és a regény világképét alkotják. Az értékhiányok a szubjektum síkján, 
valamint társadalmi és értékítéleti kontextusban jelennek meg. A regényen 
végigvonuló destrukciós elemeket mint az összeomlás (Erka), a széthullás  
(idősek otthona), az elmúlás (halál, halálra való készülés), a kihalás (a min-
dentudó apovkák és mamovkák magukkal viszik a sírba az ősök szellemi 
örökségét) a Gyurka bácsi által képviselt pozitív tartalmak ellensúlyozzák. Az 
értékhiányok els ősorban Erkához kötődnek. A gyökértelenség, bizonytalan én-
kép, szeretethiány, kiegyensúlyozatlanság, medd őség, reménytelen szerelem, drog,  

alkohol a személyiség összeomlásához vezet. Ezt a folyamatot átmenetileg 
késlelteti a Gyurka bácsihoz fűződő , énerősítő  szeretetteljes kapcsolat. Az 
értékek felvonultatásával Gyurka bácsi révén kialakul a destruktív és konst-
ruktív elemek közötti egyensúly. A férfi f őszereplő  legfőbb értéknek tartja az 
ősök által teremtett szellemi örökséget. A hagyományok tisztelete és birtoklása 
az a pozitív erő , mely képes összefogni hordozóit, esetünkben a nyugdíjas 
korosztályt. A nyelv, a vallás, a szokások, a Tranoscius, a Funebrál, a kapcsos 
zsoltároskönyv, a nagyapa öreg dik бja a méhesben, a méhek, a nagymama által 
szđtt abrosz jelentik a biztos pontot, a közös nevez ő t, átadandó értéket a 
regényben. 

A könyv előrevetíti a hagyományos értékrend megszakadásának veszélyét, 
ugyanakkor nyitva hagyja a megőrzés lehetőségének kérdését a XXI. század-
ban. A szlovákságtudatot a tradíciók konzerválása tartja életben. Csakhogy 
ezek a tradíciók mára nagyon megkoptak. Ismeretük már az id ősek körében 
is pontatlan, hézagos, gyakran téves. Ezt példázza Kuhajda Samu, Gyurka 
bácsi barátja, aki különböz ő  szokáselemeket összekever, összemos. A fiatalok 
vonakodnak a hagyományok befogadásától. Szlovákságukhoz való köt ődésük 
mára nosztalgia szintjén is alig érezhet ő . Roszkos Erka elmagyarosodott szívét 
nem az a tény dobogtatja meg, hogy szlovák lakta településen helyezkedhet 
11, hanem az, hogy szerelme idevalósi. Kohut Miska a mai nemzetiségi ren-
dezvények meghívott szónokainak jellegzetes frázisával: „... mellesleg apai 
ágon magam is szlovák származású" (vagyok) 13  akar szimpátiát kelteni a 
feltételezett közönségben. A látszat ellenére azonban pozitívumként lehet 
értelmezni, hogy a fiatalok nemcsak hogy érdekl ődést mutatnak a „talált napló" 
iránt, hanem színdarabot írnak belőle, színpadra viszik, és szenvedélyesen 
próbálják. 

A regényben felsorakoztatott értékek és értékdeficitek kifejez őjeként az 
egész történetet átszövi a méh-méz-mák metaforasor, mely túlnyomórészt 
pozitív tartalmakat hordoz. A méh által szimbolizált dolgosság, szervezettség, 
szorgalom, kitartás, szívósság, az alföldi szlovákság sorstörténetének metafo-
rikus képeként értelmezhet ő . A méh, minta női princípium szimbóluma, a 
szexualitást, érzékiséget, termékenységet, az anyaságot, az utódokról való 
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gondoskodást jelenti. A mák ugyancsak a termékenységet jelképezi. A könyv-
ben mindezeknek az értékeknek megvan a maguk ellenpólusa is. Az ellentétek  
között az összetartó, kiegyenlít đ  erđ  a méhek szorgos munkájának az ered-
ménye, a méz, mely a szerelmi szimbolikában játszott szerepe mellett a böl-
csesség és ékesszólás szimbóluma is. A regényben ezeket az értékeket Milota  

György képviseli. Modernizált népi szónokként az đsök évszázadokon át  
gyűjtött tapasztalatait saját élettapasztalataival ötvözve, bölcsességgé érlelve,  

a regényben hangsúlyosan jelen lévđ  destruktív folyamatok és az általa kép-
viselt értékrend között egyensúlyt teremt.  
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SZÍNHÁZ  

KI VAGYOK? - VAGYOK? 

Az alaptétel az, hogy a pácban mindenki benne van.  
Hamvas Béla  

Regényforgatag — írta egyik méltatója Hamvas Béla harmincöt évvel meg-
írása után, 1985-ben, tetszhalott állapotából feltámasztott/kiadott Karnevál  
című  regényérő l, elsősorban a hét, egyenként is könyvnyi terjedelm ű , összes-
ségében mintegy 1200 oldalnyi m ű  olykor „gubancosság"-nak érzett id ő-, tér-
és történetbeli labirintusjellegére gondolva, de utalva arra is, hogy „összemo-
sódnak — benne — a határok történet és értelmezés, valóság és elképzelt,  
lehetséges és lehetetlen között" (Szigethy Gábor, Jelenkor, 1985. 6.). Vagyis  a 
címmel összhangban: karnevál, de nem a féktelen dévaj vigasság tobzódása,  
hanem a létezést értelmezni kívánó, az id ő  és a logika korlátait figyelmen  
kívül hagyó szellem maszkjátéka; regénybe bújtatott történelem és filozófia,  
létesszé. Ahogy Baránszky J бb László írja a Karneválról szóló tanulmányában:  
„Összevissza kapkodó, futkosó hangyák könyve (...). Hangyáké, akik hiába  
igyekeznek elfutni el őle, a sors talpát el nem kerülhetik. Pokoli könyv (...).  
Az emberi lét, az emberi sors, a társtalan társadalmi ember, az emberi világ,  
amint azt valaki felülrő l, kívülrő l látja. (...) Egy értelmét vesztett, amorf világ  
(...). Olyan farsang ez, amely hamuszürke, minta rákövetkez ő  hamvazószer-
da ..." (Az esszéíró regénye. Uj Írás, 1985. 9.). Maga az élet és benne általában  
az emberi s a megannyi változatában látható egyes ember drámája. Dráma,  
amit azonban színpadra vinni istenkísértés, gondolhattuk, ha a regényt olvasva  
egyáltalán eszünkbe jutott ilyesmi. Ám kiderült: a lehetetlen sem lehetetlen,  
ha tudják, mit akarnak s ezt hogyan akarják megvalósítani, amire kiváló példa  
az Újvidéki Színház előadása, mely — ahogy a színlapról megtudhatjuk — nem  
a Hamvas-regény színpadi változata, hanem ennek „motívumai alapján készült  
színpadi adaptáció" (a rendez ő  Mezei Kinga és a dramaturg Gyarmati Kata  
céltudatos, pontos, kiváló munkája). Erre a m űfaji, s ezzel együtt — óhatatlanul  
— tartalmi változásra a címcsere is utal: Karnevál helyett Pác.  

Hamvas Béla „filozófiai, metafizikai kérdések, misztikus tanok" szövevé-
nyéből álló, különféle prózaformákat („novellák, anekdoták, álomelbeszélé-
sek, látomások, mondák, mítoszok, portrék, groteszk rövidtörténetek” —  

Thomka Beáta: Az egzisztenciális rn faj. Életünk, 1986. 11.) —, de említhetnénk  
a filozófiai esszét, a regénypoétikattraktátust is — merészen kever ő , a lét/létezés  
történetének egy vízióját bemutató regénykarneválja a színpadon a pácba  
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került egyes ember történetévé/drámájává redukálódik, a közösségi „mi"-r ő l  
az egyes emberi „én"-re egyszer űsödik.  

Regénybő l dráma: folyamatból helyzet.  
A regényben az író kívülr ől szemléli, írja le az emberiség történetének  

alakulását, a drámában az önmagát keres б  embert látjuk. Azzal, hogy a regény  
adaptálói lemondtak a történelmi és mitológiai konkrétumokról, nem másik  
történetet kapunk, csak a történet dimenziói lettek mások. A regény olvasói  
előtt feltárul el őbb a múlt egészen a nagy háborúnak nevezett els ő  világégésig,  
majd az emberi gyötrelem bugyrait ismerjük meg, ezt követ ően a túlvilágot  
járjuk, innen jutunk vissza a második világháborúba s végül a hetedik könyv  

mára regény megírásának idején játszódik, 1950-ben, amikor is el őkerül a  
főszereplő , Bormester Mihály emlékirata, melyet egy könyvtáros (=Hamvas?)  
próbál értelmezni, megfejteni.  

Ahhoz, hogy egy m ű  — legyen hamvasi regénydzsungel vagy csak egy novella  
— motívumai alapján elkészüljön ennek színpadi változata, közös kiinduló-
pontot kell találni, mely az alapm űhöz köti az adaptációt. A Karnevál és a  
Pác esetében ezt a regény els ő  két könyvének néhány mozzanatában ismer-
hetjük fel: amikor a főhős szembesül a kérdéssel — ki vagyok?, illetve amikor  
erre nem tudván válaszolni, elhatározza, hogy ezt kideríti. Err ő l az önkeresési  
szándékról/útról szól a regény, serr ő l szól a regény színpadi adaptációja —  
mindkettб  saját eszközeivel. Az el őbbi a gondolatok, események, látomások  
karneváljával, az utóbbi pedig drámai helyzetek sorával.  

Annak ellenére, hogy a Pácban nincs könnyen felismerhet ő, hagyományos  
történet, cselekményvezetés (ahogy többnyire megszokott párbeszéd sincs),  
van azonban dramaturgiai íve: az arctalan, egyszerre lép ő , mozduló, ugyan-
azokat a mondatokat kórusszer űen ismétlő  embersorból kiváló egyén, miután  
végigjárja — „Nem kell-e útnak indulni, minta régi bölcsek tanították, és addig  
nem nyugodni, míg az ember önmagát megtalálja?" — az énkeresés stációit, s  
megtapasztalja az id ő , a tér, a tudás, a nyelv, a szerelem, a logika, az igazság  
viszonylagosságát vagy inkább bizonytalanságát, önmagát ugyan nem találja  
meg, de rátalálva énje másik felére, felismeri: „csak ketten vagyunk egész  
ember" — együtt a szent és a bolond, a naiv és a bölcs, az ártatlan és a  
szerepjátszó. Kezd ődhet az élet, indulhat az új kör, mintAz ember tragédiájában  
összeér a vég és a kezdet, folytatódhat a végenincs út, Arany János örök  

zsidójának űzöttsége („Tovább .! Tovább!") vagy Madách Imre Ádámjának  

küzdelemsora. Csak előbb ki kell nyílnia a (talán) magzatburkot jelképez ő  —  
az előadás kezdetét ő l előforduló, s ily módon a mózeskosárhoz, a kőhöz, a  
kenyérhez, vízhez és a homokhoz hasonlóan emblematikusnak, toposzérték ű -
nek tekinthet бΡ — zsáknak, ahová az előadás zárójelenetében a főszereplő  két  
énje zárja magát, vállalva a körülöttük levő  számos „zsákkal" való azonosulást.  
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Ahogy az előadás keleti mesék városképét idéz б , titokzatosságot sugalló és 
váratlanul nyíló s csukódó megszámlálhatatlan ajtóval, ablakkal egyszerre 
zártság és teljes nyitottság képzetét nyújtó, a szerepl ők számára változatos ki-, 
át- és bejárást biztosító díszlete (Mezei Kinga tervezése) precíz elgondolásról 
tanúskodik, ugyanúgy az epizódok megválogatása, megszerkesztése és a re-
génybeli részletek módosítása is végiggondoltságot példáz. A rendez ő  és szí-
nészei, annak ellenére, hogy a világ megismerésér ől szóló tudásregénybő l 
formált tudatdrámát mutatnak be, nem akarnak bölcsek, megfontoltan okosak 
lenni, ellenkezőleg: minden jelenetet groteszk gesztus- vagy hangeffektusokkal 
ellenpontoznak, egyszerre keltve így komoly és humoros hatást. 

Ellenállhatatlanul és leleplez бen komikus, amikor Barnabás Maximus 
(Csernik Árpád), az бskortudomány egyetemi magántanára komikusra zsugo-
rított törpeként és kellemetlenül rikácsoló hangon adja el ő  „az összes termé-
szettudományokat, történelmet, matematikát, logikát, lélektant, s đ t a gyakor-
lati tudományokat is" magába ölel ő  „korszakosnak" vélt tudományos tanait, 
melyek nem máson, minta ri szótagot tartalmazó szavakon alapulnak. Ahogy 
Hoppy Lőrinc (Nagypál Gábor) szerencsétlenségét nem szemlélhetjük őszinte 
részvéttel, mert kullancsra emlékeztet ő  ragadványként tapad, mászik a fősze-
replőre, ugyanúgy a Kleopátrát idéz б  Aiпyu (Szoresik Kriszta) szépségének 
sem lehetünk feltétel nélkülicsodálói, mert amikor sipító fejhangon megszólal, 
eloszlik a varázs. Azoka jelenetek viszont, amelyek, mint az au! — t б !/autó 
félreértésen alapuló szójátékból konstruált fergeteges epizód (Puskás Zoltán= 
Szoresik Kriszta) vagy Ionesco abszurdjának, A kopasz énekesn ő  Smith és 
Martin házaspárjának nyelvi-logikai ficamait megel бző/megelбlegező  epizód 
az önmagával levelez ő  Schnoen Alajosról, aki olykor Bajnád Edelény, ki 
levelezésben áll Turesika Szelenáddal, aki ugyancsak ő  maga, melyeket kizá-
rólag komikusra vettek, illetve azoka jelenetek, amelyek, mintacsodálatos 
egyszerűségű , erotikától szikrázó furulya(bot)-szeretkezést bemutató részlet 
vagy az elégikusra hangszerelt zsákos zárójelenet az el őadás egészébe épülve 
egészítik ki, ellenpontozzák egymást. 

A regényben, számolta meg az el őadás rendezбje, háromszáznál több, a 
színpadi változatban alig harminc szerepl ő  van, akiket mindössze kilenc színész 
formál meg, köztük csak Balázs Áronnak (Bormester) és Nagypál Gábornak 
(Hoppy Lбrinc) van egy szerepe, a többiek kett бtбl hét szerepet váltanak, 
nem számítva azokat a pillanatokat, amikor például csapatfeladatot teljesíte-
nek. Mindenki számára adott a kollektív és az egyéni teljesítmény lehet бsége. 
Az előbbinek kivétel nélkül kell ő  alázattal és nagy fegyelemmel tesznek eleget, 
a hosszabb, de inkább rövidebb epizódfeladatokat pedig ügyesen egyénítik, 
kivétel nélkül mindenkinek van egy-két emlékezetes alakítása. 



KRITIKAI SZEMLE 	 1301  

Talán a leghálátlanabb feladata főszerepet alakító Balázs Aronnak jutott, 
mert annak ellenére, hogy szinte végiga színen van, többnyire szemlél ődésre, 
passzivitásra ítélt, ett ő l függetlenül azonban jelenléte állandó, játékmesterként 
kezében tartja az el őadás szálait, s talál rá módot, hogy egy gesztussal, egy 
hanggal érzékeltesse Bormester hangulatának változását, hogy reakcióival 
egyénítse a figurát. Lényegesen hálásabb szerep Nagypát Gáboré, aki a bogáncs 
Hoppy Lőrincben ellenállhatatlan er ővel mutatja meg a szerencsétlen és a  
visszataszító, a kétségbeesett és tenyérbemászó, félszeg és gátlástalan kisem-
bert. Cserisik Árpád a „tudós" Barnabás Maximusként, K бrбsi István f. h.  a 
maga is kezelésre szoruló Toporján Antal pszichológusként, Puskás Zoltán  a 
félreértésen alapuló, komikus au! — t б !/autó-jelenetben, Kovács Nemes Andor  
f. h. a mindenre rögeszmésen kíváncsi Episztemonként, Német Attila a ki  
kinek is ír levelet kabarészer űre formált énvesztés/szerepcsere-jelenetben,  
Szőke Attila f. h. pedig a Kбrösivel duettben szerepl ő  nyomozóként nyújt  
emlékezeteset, illetve kelt figyelmet.  

Szoresik Kriszta hét női szerepben fordul elő. Mindegyikben más-más,  
mindegyikben egyéni, a feladattól függ ően tud komikus, lágy, gonosz, szerelmes  
lenni. Nem véletlenül idézi fel bennünk Madách Éváját, az örök, a mindig  
más nő t, akinek sokarcúságát egy — kivételes teherbírású s átváltozásra képes  
— színésznő  tudja valóban, s jobban megmutatni, mintha a hét nő  szerepét hét  
színésznőre osztották volna ki. Szoresik Kriszta n őalakjai vörös fonálként  
kötik össze az epizódokat, mint az oboát megszólaltató Antunovics Veronika  
előadásba simuló (zeneszerző  Mezei Szilárd) dallamvariációi.  

GEROLD László  

(TANYA)SZÍNHAZBAN FÜLESBAGOLLYAL  

Jubilál a negyedszázados Tanyaszínház — a János vitézzel, ami elvben nagyon 
is rendben van, de gyakorlatban — sajnos — már kevésbé. 

Lássuk előbb az elvet! 
Csoda, hogy a Petőfi nevével fémjelzett, bár Pet őfi népies elbeszélб  költe-

ményétő l jócskán függetlenített daljátékot, amely Király Színház-beli bemu-
tatóját (1904) követ ően szédületes közönségsikert aratott (165 estén megsza-
kítás nélkül, másfél év alatt háromszázszor játszották, öt hónap alatt 
kétszázezren látták, rövid id ő  alatt 29 vidéki színház vette meg az el őadás 
jogát), eddig nem fedezte fel az els ősorban nyári szórakoztatást nyújtó Tanya-
színház. Holott látványt igényl бΡ naiv meséjével, táncot/éneket vegyít ő  és bo-
hózatra vehet бΡ közönségvonzó adottságaival eleve önmagát kínáló m űsorda-
rab, amelynek egyfelő l errefelé (is) van némi hagyománya — el őbb a királyi 
Jugoszláviában számos városi/falusi amat őrtársulat adta el ő  futballpályákon 
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tartott magyar szó/dal melletti demonstrációként, majd a titói éra kezdetén 
ötven este a népfi mindent legy őző  diadalát hirdetve a szabadkai Népszínház-
ban volt műsoron — , másfelő l pedig a magyar színjátszásban mostanság (Ka-
posvár, Bozsik Yvette táncszínháza) felt űnt színpadi átiratok alapján is várható 
volt a János vitéz tanyaszínházi felfedezése. M űfaji s elđadói szándék szerint 
beleillik az immár hagyományossá lett vajdasági színházi nyárba. 

Következzen a gyakorlat! 
Amint jeleztem: a baj az idei tanyaszínházi bemutatóval itt kezd ődik. 

Mindenekelő tt azért, mert a dinamikus, gyakran komikus táncszámokat (ko-
reográfus Gyenes Ildikó) leszámítva az el őadás nélkülözi a játékot, mert 
ötlettelen, holott mind a m űfaját, mind pedig zenéjét tekintve „impozáns 
zagyvalék"-nak (Koltai Tamás) nevezett, felvonásonként népszínm űvet, ope-
rettet, melodrámát váltó m ű  előadása, épp az eklektikusságból adódóan, 
kifejezetten igényli a játékos, szellemes megoldásokat, s őt gegeket. László 
Sándor rendezб  azonban mintha túl megillet ődött volna. Vagy annak tudata, 
hogy jubileumi előadást rendez, következésképpen az elvárások is nagyobbak, 
vagy az a tény, hogy szinte kizárólag f бiskolásokkal dolgozik, köztük több 
elsőévessel, akikre Jobban oda kell figyelnie, kötötte gúzsba játékfantáziáját, 
nem tudom, de olykor az élvezhetetlenségig eseménytelen az el őadás. Amit a 
kishegyese bemutatón még fokozott, hogy nem sikerült kell ő  módon megoldani 
a hangosítást (csak az énekszámokhoz használtak mikrofonokat), s a hatalmas 
térben elveszett a hang (talán másutt, kisebb térben ez nem történik meg). A 
hangosítás legért őbb kritikusa a játéktér felett id őnként fel-feltűnt fülesbagoly 
volt: a zeneszámokra elfoglalta a helyét két fa között a tér fölé magasodó 
löszfalon és feszülten figyelt, a prózai részeknél viszont elröpült, nyilván ő  
sem hallotta a színészeket. Ebb ő l gondolom, hogy fülesbagoly volt. 

Hogy gyakran hallhatatlan volta bemutató, abból adódóan nem sikerült 
bizonyossággal megállapítani, milyen mértékű  és jellegű  dramaturgiai beavat-
kozás történt. De néhány, szövegbe emelt Pet đfi-versrészletből arra lehet 
következtetni, hogy a szövegen változtattak. Ezzel szemben a zenei anyag 
szinte teljes mértékben új. Az eredeti daljátékból csupán a három legismertebb 
szám (János vitéz belép ője, az Egy rózsaszál és a Kék tó, tiszta tó kezdet ű  dal) 
hangzik el. Mezei Kinga (nép)dal-válogatása önmagában nem rossz elképzelés, 
de a számok inkábba népszínműszerű  első  felvonáshoz illenek, minta francia 
udvarban játszódó operett jelleg ű  második vagy a melodrámát idéz ő  harmadik 
felvonáshoz. Ha az alapm ű  felvonásonként más-más jelleg ű, akkor felesleges, 
ső t értelmetlen is zenével leplezni a m űfaji eklektikusságot. Kivált, ha a játék 
stílusa ezt nem követeli meg. Tény, hogy a rendezés azzal, hogy kerülni 
igyekszik mind az operett, mind pedig a melodráma stílusjegyeit, a történet 
meseszerűségét szeretné hangsúlyozni, de ebben nem következetes s nem 
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eléggé radikális. Kár, mert így talán visszavezethette volna Pet őfihez a tđle  
jócskán eltérített zenés váltoratot. Nem a kritika dolga tanácsokat osztogatni,  

de két alkalmi ötletet mégis megemlítek. A huszárokat lóra kellett volna  

„ültetni" (huszár ló nélkül?), például olyanokra, amilyeneken gyerekkorunk-
ban mindannyian „lovagoltunk" (ahogy éppen Pet őfi írja a Szülőföldemen című  
versében: „szilaj nádparipán"). Vagy ha mára játékteret hátulról záró, föld-
golyóbist idéző  félgömbön a huszárok végigmasíroznak, akkor Pet őfi szöve-
gének X. énekében lvő  bosszúra való utalás („Azt mondják, a hányszor egy  

csillag leszalad, / A földön egy ember élete megszakad. // Ezer szerencséd, te 
gonosz mostoha, /Hogy nem tudom, mellyik kinek a csillaga ...") megjele-
nítésére is gondolhattak volna. A nádparipa a költ ő  kedvesen naiv világát/köl-
tészetét idézte volna, a mostoha csillagának levétele az égr ől pedig éppen a 
meseszerűségre utalt volna, amit — ha jól láttam — a rendezés vezérelwé kívánt 
tenni. De ebben nem volt következetes. Következetességr ől talán csak a francia 
udvarban játszódó jelenet esetében beszélhetünk, csakhogy ezt olyan mérték-
ben bohózatira veszik (ezt hangsúlyozzák Janovics Erika jelmezei is), hogy 
ripacskodásnak is nevezhetnénk. Az egész el őadás legszebb jelenete a zárókép, 
melyben Iluska Tündérkirályn őként hatalmas, hullámzó fehér ruhaköltemény-
ben emelkedik a magasba, uralja a teret, és szimbolizálja a tisztaságot s az 
elérhetetlen utáni vágyat is. 

A zömmel fő iskolás színészekre els ősorban tánc- és énekkari feladatok 
hárultak, amit igyekezettel teljesítettek. A két szerelmes szép, de hálátlan 
szerepét Kőrбsi István harmad- és Ferenc Ágota els đéves hallgató kapta. 
Kđrösi igazolta eddigi fellépéseinek sikerét, míg Ferenc Ágota jelezte: lehet 
rá számítani. A bemutató két legemlékezetesebb alakítása Pálfi Ervin Bagója, 
akinek komikus magántánca fergeteges volt, és Kovács Nemes Andor, kinek 
Francia királyában a mókázás jellemábrázolási szándékkal párosult. Teljesen 
félreértelmezett volt viszont Pesitz Mónika ripacs Mostohája. 

GEROLD László  
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IN MEMORIAM  
GION NÁNDOR — 2002. augusztus  

27-én Szegeden elhunyt Gion Nándor író,  
a jelenkori magyar regényirodalom egyik  
jeles képviselője. Több éven át az Újvidéki  
Rádió magyar műsorainak főszerkesztője,  
három évig az Újvidéki Színház igazgatója  
és a Vajdasági Íróegyesület elnöke volt.  
Alkotóként a Híd Irodalmi Díj, a Déry  
Tibor-díj, a József Attila-díj és a Mórai  
Sándor-díj kitüntetettje. Fontosabb m űvei  
a világhálón is olvashatók.  

DÍJAK 
ANDRIĆ-DÍ.I — A 2001. évi Andri ć-dí-

jat Milorad Pavić  kapta Priče sa savske  
padine cím ű  elbeszélésciklusáért, amely a  
Szörnyű  szerelmi történetek cím ű  könyvé-
ben jelent meg a belgrádi Plato kiadásában.  

ARACS-DÍJ — A 2002. évi a M űvelt  
faluért Aracs-díjat az Aracs Társadalmi  
Szervezet Illés Sándor írónak és Matuska  
Márton közírónak ítélte oda, az Aracs-ér-
met pedig Hernyók György f бΡrendezбnek,  
Kovács Frigyes színművésznek, színház-
igazgatónak, Tietze Jenő  római katolikus  
prelátusnak, a Máltai Szeretetszolgálat  

bánsági vezetőjének és Vajda János tordai  
tanárnak, az Aracs Pusztatemplom M űem-
lékvédő  Társaság elnökének ítélte oda.  

MEGJELENT 
Tomán László: A legtökéletesebb zár tit-

ka, dokumentumversek, Atlantis Könyvki-
adó, Újvidék, 2002  

Pekár Tibor: Szabadka zenei élete 1900-
1918. Adalékok a város zenei múltjának  
történetéhez, tanulmány, Életjel, Szabad-
ka, 2002 (Életjel Könyvek 93)  

Aracsi Vajda János: A „mese-titkú" ara-
csi Pusztatemplom, árva magyarságunk  
zászlóhordozója, helytörténet, Torda, 2002  

Eržebet Ber ček (Bőrcsök Erzsébet): Es-
ter (Eszter). Fordította: Lidija Dmitrijev.  
Újvidék, 2002  

Karácsonyi Petra: Csantavéri Orlandó  
(Közreadó: Bozsik Péter), Pufi Pressz,  
Veszprém, 2002  

RENDEZVÉNY  
BÉLA DURÁNCI KÖNYVBEMU-

TATÓJA — Július 5-én a szabadkai Kép-
zбművészeti Találkozóban bemutatták Be- 
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la Duranci Yajdaság, a sokféleség gazdag-
sága című  könyvét. Ez a szerző  1986 és  
2002 között, a PCESA gyűjteményes kiad-
ványaiban megjelent írásait tartalmazza. A  

könyvet Raša Popov író, Sava Stepanov  
képzőművészeti kritikus és Veselin Lazi č ,  
a kiadvány szerkeszt ője méltatta. Az isten  
kđzreműködött az Ethnocor együttes.  

CD-BEMUTATÓ —Július 11-én mu-
tatták be a Képzőművészeti Találkozó Ga-
lériájában az Ethnocor együttes Nap és 
Hold közt című  CD jét. A kiadványt mél-
tatta Hбzsa Éva egyetemi tanár, Bela Du-
ranci művészettörténész, Siflis Zoltán film-
rendezd, Smiljan Njagul újságíró és  
Verebes Ernő  zeneszerzđ .  

14. ETNOCAMP —Július 2-a és 12-e  
között zajlott le a palicsi erd őben a 14.  
Etnocamp, melynek keretein belül a fiata-
lok megismerkedhettek az agyagmegmun-
kálás fortélyaival, a csont- és fafaragás, sz đ-
vés, nemezelés, gyöngyfűzés technikájával,  
valamint népdalokat és néptáncokat tanul-
hattak. A 160-as létszámú tábor elfSad б i  
voltak Ózsvár Péter, Cservenák Berta, Ta-
kács Tibor, Bozsik Ferenc, Scsekity Szonya,  
Szabó Rapcsák Lotti, Görög Imre, Cser-
vénák Ágota, Laczkó Csongor és Bálint,  
Horváth Lehel. A rendezvény vendége volt  
még a Juhász banda Lajk б  Félixszel. Az  
Etnocamp vezetdje Vass Géza volt.  

ERIT 02 — Július 5-e és 13-a kđzđtt  
harmadik alkalommal szervezték meg Új-
vidéken az ERIT nemzetk đzi kulturális és 
zenei fesztivált. A rendezvény a nagyszabá-
sú koncerteken kívül színpadi elđadásokat, 
ifjúsági vitafórumokat, flmvetftéseket is 
magába foglalt. Tđbb elбаdб  látogatott el 
Újvidékre külföldről is: Horvátországból, 
Ausztriából, Hollandiából, Angliából, az 
USA-ból. 

III. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK —
Július 18-a és 21-e kđzđtt szervezték meg 
a zentai Népkertben a III. Nyári Ifjúsági 
Játékokat. E vajdasági szintű  magyar kul-
turális rendezvény kereteiben szerepelt 
sport, színielőadás, vitafórumok, népzene, 
kđnnyűzene, vallás, film ,  politika. Vala-
mennyi program elsősorban a magyar fia-
talokat szólította meg, de a rendezvény 
népszerűségét bizonyította az idősebb kor-
osztály érdeklődése is. 

AZ ELSÓ NAIV MŰVÉSZETEK 
GALÉRIÁJA 50 ÉVE — A kovačicai Naiv 
Művészetek Galériája idén ünnepli meg-
alakulásának 50. évfordulóját. E jeles ün-
nep és a falu fennállásának 200. évfordu-
lóját május óta színes rendezvénysorozattal 
ünneplik. Ennek keretében került sor jú-
nius 10-e és 18-a kđzđtt a festőtábor meg-
tartására. 31 neves naiv festfS, köztük 12 
helybeli, alkotott a galériában. A galéria 
nagytermében Ján Gl бzik đnálló tárlatának 
kđrnyezetében Alžbeta Čižiková, Pavel 
Cicka, Ján Garat', Jozef Haviar, Eva Hu-
sáriková, Katarína Kožiková, Katarína Kar-
lečiková, Anna Knazovicová, Ján Strakú-
sek kovačicai festők mellett Ján Bačur, 
Martin Markov-Marci, Michai Povozny,  
Juraj Galamboš, Ján Chlapka, Markov Ro-
zália, Mészáros János, Eva Ras, Miloš 
Grgin Jure, Krsta Vasiljevi č, Dobrosav Mi-
lojevič, Desa Petrov Morar, Adam Mezin, 
Sofja Ionascu, Miroslav Živković, Dobri-
voj Stevanovič, Sava Stojkov és Drago Ter-
zič  állította ki alkotásait. 

AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM 
EMLÉKNAPJA —Július 27-én negyedszer 
szervezte meg a tordai Aracs Hagyomány-
ápoló Társasága Pusztatemplom emlék-
napját. Az ünnepség szentmisével kezdб-
dđtt, amelyet msgr. Huzsvár László 
nagybecskereki megyéspüsp đk mutatott be 
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Sót! János törökbecsei és Hajdú Sándor 
magyaresernyei esperesplébános részvéte-
lével. A műsor kulturális részében felléptek 
a tordai hagyományápoló társaság tagjai, a 
bihartordai Dalkör énekesei, a tiszaalpári 
Művelődési Egyesület ének- és zenekara, 
valamint a törökbecsei Katicabogár hagyo-
mányápolб  gyermekcsoport. Az ünnepség 
vendége volt Pethő  János magyar alkonzul, 
Józsa László, az Ideiglenes Vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke, Pбsa Kriszti-
án, а  На tѓгоn Túti Magyarok Hivatalának 
képviselője, Szabó Jбzsef bihartordai pol-
gármester; Tiszaalpárt, a másik testvérvá-
rost Barna Sándor és Martos Pál képvisel-
ték. Jelen volt még a református gyülekezet 
budapesti vezet ője, Kolozsváry Bálint, to-
vábbá Balla Lajos-Laci szövetségi képvise-
lő , Kanizsa polgármestere és Burány Béla, 
a tartományi parlament képvisel ője. 

DOMBOS NPST 2002—Július 4-e és 21-e 
között zajlott le Kishegyesen a Dombos 
Fest rendezvénysorozat, és ezzel egy id őben 
tartották meg az I. Vajdasági Szabadegye-
temet is. Az I. Vajdasági Szabadegyetem, 
mely július 5-étől 7-éig tartott, három mun-
kacsoportot ölelt fel: a közgazdaság, a jog-
tudomány és az Európa-tanulmányok id ő -
szerű  kérdéseit. A Dombos Fest 18 napos 
időtartama alatt 50 kulturális és szórakoz-
tató rendezvényt látogathattak az érdekl ő -
dők. A fesztivál m űsorában szerepelt a 25 
éves Tanyaszínház János vitéz cfm ű  bemu-
tatója; irodalmi est, melynek a vendége 
Bozsik Péter, Farkas Zsolt és Kukorelly 
Endre volt; humorest Fábri Sándorral; Bo-
ban Marković-koncert; Berecz András me-
semondó; kiállftások. A Dombos Fest fő-
szervezője ifj. Horváth László volt, az I. 
Vajdasági Szabadegyetemet pedig a Vaj-
dasági Ifjúsági Fórum szervezte. 

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG 
— Hetedik alkalommal tartottak Szent Ist-
ván-napi ünnepséget Szabadkán és Pali-
cson. Az ünnepség Szabadkán a Szent Te-
réz-székesegyházban ünnepi szentmisével 
kezdődött, melyet msgr. Pénzes János sza-
badkai megyéspüspök celebrált. Palicson 
az esti ünnepély előtt kézműveskiállítást 
és kirakodóvásárt tartottak a Vigadónál, 
valamint sor került az újkenyér szentelésé-
re. Az ünneplőkhöz Kasza Jбzsef, a VMSZ 
elnöke és Csoбri Sándor Iró, a Magyarok 
Világszövetsége volt elnöke szólt. A m ű -
sorban fellépett még a szabadkai Népkör 
Magyar Művelődési Központ táncegyütte-
se, a Martini együttes, majd a Csalóka 
együttes mutatkozott be Topolyáról, és az 
érdeklődők megismerkedhettek az együt-
tes Egyszer élünk cfm ű  lemezével is. A Pa-
licsi Nyári Szfnpadon Berényi Géza Hídem-
ber cfmű  filmjét vetítették le. 

Augusztus 18-án az újvidéki Petőfi Sán-
dor Magyar Művelődési Egyesület szakosz-
tályai Szent István-napi ünnepséget tartot-
tak a székházban. Felléptek: a Guzsalyas 
énekegyüttes, a vegyes kórus, az irodalmi 
szakkör, a cserkészek, Simon Zoltán, a Vaj-
dasági Magyar Diákszövetség versmond б -
ja, Ivánovics Tünde, a Népm űvészet Ifjú 
Mestere, valamint a hagyományápoló cso-
port tagjai. Harmath Károly Ferenc-rendi 
lelkiatya ismertette a Szent Jobb történetét, 
majd Béres Károly református lelkésszel 
felszentelte az újkenyeret. 

VAJDASÁGI FÚVÓSZENEKAROK 
V. TALÁLKOZÓJA — Augusztus 25-én 
Adán tartották meg a Vajdasági Fúvósze-
nekarok V. Találkozóját. Vendégegyüttes 
érkezett Szászhalombattáról. 

IX. VAJDASÁGI MAGYAR ÜNNE-
PI JÁTÉKOK — A IX. Vajdasági Magyar 
Ünnepi Játékok megnyitójának házigazdá- 
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ja az idén Versec volt. Augusztus 25-én 
utcai felvonulással kezd ődött a rendzvény-
sorozat a Vajdasági Magyar M űvelődési 
Szövetség szervezésében. A verseci Szent 
Gellért-templomban Szöllősy Vágó László, 

VMMS7, ffStitkára üdvözölte az egybe-
gyű lteket, majd felléptek az ómoravicai, az 
adai, a pancsovii, a székelykcvei, az ör-
ményházi, a hertelendyfalvi, a sándoregy-
házi, a szentmihályi, a debelyacsai, a becsei, 
a kutilji, a szabadkai és a helybeli m űve-
lбdési egyesületek énekegyüttesei, az adai 
Musica Humana Kamarakórus és az adai 
Bartók Béla Zeneiskola vonószenekara. 
Reménvik Sándor Ha nem lesz többé isko-
lánk című  versét Domány Zoltán szavalta. 
A hallgatósághoz Orosz Attila református 
Lelkész, Gyuris László katolikus plébános 
és Kartag Odry Ágnes szövetségi kisebbsé-
gi miniszterhelyettes, Pirityené Szabó Judit, 
a HTMH főosztályvezet ője szólt. Dudás 
Károly megnyitotta az Ünnepi Játékokat. 
Az ökumenikus istentisztelet utána Szent 
Kereszt hegyi kápolnában Kovács Birkás 
Tamara, Ivánovics Tünde és Tényi Edit 
istenes népénekeket adott el ő . A Zsig-
mond-várának lábánál fúvószenekari 
hangversenyt tartottak, ahol bemutatkoz-
tak a kugtilji román Eminescu M űvelődési 
Egyesület fúvósai, a debelyacsai Torontáli 
Szaxosok, a szentmihályi Rezesbanda, va-
lamint az ómoravicai Ifjúsági Zenekar. 

KANIZSAI JAZZFESZTIVÁL —
Szeptember 12-ét ől tartották meg a há-
romnapos Kanizsai Jazzfesztivált a Kani-
zsai Kör szervezésében. A m űsoron szere-
pelt nép-, komoly- és kortárs improvizatív 
zene, zenés szertartás, klasszikus és mo-
dern jazz. A fesztivál fellépő i voltak a JEL 
Színház, a Mezei vonóstrió, San Rivers —  
Frank Sinatra zongoristája Anthony 
Braxton társzenészei, az Occhipinti-duó, 
Tony Lakatos. Hazai el őadók is felléptek 
Belgrádból, Nišből és Valjevóról. 

HERCZEG FERENC-NAPOK — Szep-
tember 20-a és 22-e között szervezték meg 
Versecen az V. Herczeg Ferenc-napokat, 
melynek keretében Borbély Irén amat őr 
festfS tárlatára is sor került. A Herczeg 
Ferenc Tanácskozásra két szekcióban ke-
rült sor. Az irodalmi szekció el őadói Sava 
Babič, Csányi Erzsébet, Cseh Szabó Márta, 
Csány S. Piroska, Majtényi Markovics And-
rás, Árva ErnCS voltak. A m űvelődéstörté-
neti szekció előadói Káich Katalin, Molnár 
Csikós László, Bagi Ferenc voltak. Fellé-
pett A Prima Vista együttes. A verseci Pe-
tőfi Sándor Kultúregyesület Fenn és lenn 
címmel Körkép napjaink Bánságáról témá-
ra kiírt ifjúsági irodalmi pályázatának ered-
ménye: az els(S díjat a kúlai Cvetanovi ć  
Miomir kapta, második díjas a martonosi 
Bognár Boglárka lett. A rendezvény a to-
polyai Csalóka együttes lemezbemutatójá-
val zárult. 

II. VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMA-
ÍRÓ VERSENY — Szeptember 20-ától 
22-éig szervezték meg a II. Vajdasági Ma-
gyar Drámaíró Versenyt, s ezzel ünnepelte 
meg az Újvidéki Színháza magyar dráma 
világnapját. hadik Katalin, lobby Fehér 
Gyula és Balázs Attila vállalták a megmé-
rettetést, a meghívott rendez ők Olivera 
Đorđević, L'uboslav Majera és Hernyók 
György voltak, a zsű ri felállása a következő  
volt: Novák Eszter, Kovócs Frigyes, Szabó 
Palócz Attila. A versenydarabok előadásó-
ban az Újvidéki Színház, a szabadkai Nép-
színház színm űvészei és a Színm űvészeti 
Akadémia hallgatói vettek részt. A zs ű ri 
véleménye szerint Balázs Attila szövege bi-
zonyult a legjobbnak, a második helyet osz-
totta Ladik Katalin és lobby Fehér Gyula 
munkája. A legjobb rendezésért L'uboslav 
Majerát díjazták, a második rendez ői díjat 
Hernyók György, a harmadikat Olivera 
Đorđević  kapta. A Csipkerózsika cím ű  da- 
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rabból (Ladik Katalin) három epizódsze-
repl бΡ is díjat kapott: Szilágyi Nándor, G.  
Erdélyi Hermina és Banka Lívia. A hagyo-
mányokhoz híven a közönség szavazatai  
alapján megválasztották a tavalyi évad leg-
jobb színészeit is, amit Nagypát Gábor és  
Jankovics Andrea érdemelt ki.  

50. KANIZSAI ÍRÓTÁBOR — Szep-
tember 4-e és 8-a között zajlott le a fél  
évszázados Kanizsai Írótábor, mely míí-
helybeszélgetéseket, író-olvasó találkozó-
kat foglalt magába. A rendezvény kereté-
ben megkoszorúzták az írók emlékm űvét,  
majd leleplezték Koncz István költő  és Do- 

bd Tihamér képzбmífvész szobrát, amelyet  
Dudás Sándor készített. A városháza el ő -
csarnokában Dobd Tihamér-tárlatot nyi-
tottak meg. A csütörtökön kezdődött míi-
helymunkát Beszédes István vezette. Az  
írótábor vendége volt Ács Károly, Giacom-
mo Scotti Triesztből, továbbá Pap József,  
Végei László, Lovas Ildikó ,  Szabó Palócz  
Attila, Kukorelly Endre prózaíró, Pomo-
gáts Béla, a Magyar Írószövetség volt el-
nöke. Itt volt még Huzella Péter Budapest-
ről, aki Zalán Tibor megzenésített verseit  
adta elő . Megzenésített versekkel lépett fel  
az egyetemistákból álló Elhangolás nevű  
együttes is.  
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CSÉPÉ-EMLÉKNAP — Szeptember  
27-én tartották meg Kishegyesen a Csépe-
emléknapot. A megnyitón Cs. Simon István  
megkoszorúzta az emléktáblát, majd  a 
könyvtárban megnyflt az idén jubiláló írók  
könyveinek kiállítása. Az emlékbizottság  
ünnepi ülésén Csordás Mihály értekezett a  
30 éve elhunyt Csépe Imrér ől, Bence Erika  
pedig Dudás Kálmán költőről és míffordí-
tđ ról beszélt. Köszöntötték az idén jubiláló  
írókat: Majtényi Markovics Andrása 80  
éves Szimin Bosán Magdát, Fekete J. Jó-
zsef Burány Nándort és Beder Istvánt,  
Franyó Zsuzsa Ladik Katalint és Cs. Simon  
Istvánt. Felléptek az Aranyes ő  díjazottjai,  
majd este Vigh Rudolf megnyitotta Né-
meth László festményeinek kiállítását.  

SZÍNHÁZ  

A VII. CSEPŰRÁGÓ FESZTIVÁ-
LON A DIÁKSZÍNPAD — Az Újvidéki 
Színház Színes Szilánkok Diákszínpada a 
Miroslav Antič  Bábok lázadása című  da-
rabba! július 6-án nagy sikerrel szerepelt a 
VII. Csepű rágó Fesztiválon, Temesváron. 

FESZTIVÁL-DÍJ — Budapsten a Ma-
gyar Stúdiószínházi Műhelyek XIV. Fesz-
tiválján, amelyet a Bárka Színházban tar-
tottak meg szeptember 14-e és 22-e között, 
a ffSvárosi önkormányzat különdíjával ju-
talmazták az Újvidéki Színház Pác című  
előadását, melyet Mezei Kinga rendezett. 

KIÁLLÍTÁS  

AKVARELL + AKVARELL — Július  
4-én nyílt meg Nemes István Akvarell +  
akvarell című  kiállítása Baján, melyet Sze-
damán György festfSmíívész és író nyitott  
meg. A negyven festményt tartalmazó ki-
állítás a természet „lenyomatait" örökíti  
meg. A kiállítás augusztus 20-áig volt meg-
tekinthető  a bajai József Attila M űvelődési  
Központ és Ifjúság Házában.  

MAGYAR MŰEMLÉKEK FOTÓSA  
— Adán augusztus 12-én a Szarvas Gábor  
Könyvtár kiállítótermében a magyarországi  
Bagyinszki Zoltán „képíró" képeiből nyflt  
fotókiállítás, melyet Ivan Pan č ić  ismert  
muzslyai fotóm űvész nyitott meg. A szerz ő ,  
a mífemlékek fotósa, a megnyitó után dia-
vetítéssel egybekötött el őadást tartott.  

SZENT ISTVÁN-NAPI KIÁLLÍTÁS  
— Augusztus 20-án vajdasági képz őmíívé-
szek alkotásaiból nyílt kiállítása szabadkai  
városháza el őcsarnokában.  

EGY TEMPLOM ÉLETE —Újvidéken  
szeptember 12-én a belvárosi Mária Neve-
templomban kiállítást rendezett a plébánia  
és az Újvidéki Múzeuma katolikus közös-
ség 300 éves jubileuma alkalmából. A ki-
állításon archív dokumentumok, fényké-
pek, könyvek, festmények kerültek  
bemutatásra. A tárlat szerz ője Ozer Ágnes  
magiszter, az Újvidéki Múzeum fő  custosa.  

KÉPESLAP-KIÁLLÍTÁS — Szeptem-
ber 12-én az бbecsei Városi Múzeumban  
Becsei képeslapok címmel kiállítás nyflt  a 
néhai neves gyűjtő, Budai Tibor gyífjtemé-
nyéből. A kiállítás keretében több száz régi  
és újabb kelet ű  becsei képeslapról készült  
nagyítást tekinthettek meg az érdeklfSd ők.  

A VAJDASÁGI AVANTGÁRD KÖ-
ZÉP-EURÓPAI ASPEKTUSAI — A vaj-
dasági avantgárd aspektusai 1920-tól 2000-
ig címmel szeptember 17-én tárlatot  
nyitottak az újvidéki Modern Míivészetek  
Múzeumában. A kiállítás felhívja a figyel-
met a vajdasági expresszionisták és kubis-
ták, szabadkai dadaisták csoportja,  a šidi 
hármas jelensége (Sava Šumanovič , Ilija  
Bosilj és Dimitrije Bašičevič-Mangelos) ne-
oavantgárd textualizmus, a mai! art, a n ői  
performance (Bogdanka Poznanovič , La-
dik Katalin és Milica Mrda Kuzmanovič),  
a neoexpresszionizmus képvisel őire.  
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HANGVERSENY  
A BARTÓK VONÓSNÉGYES ÚJVI-

DÉKEN — Augusztus 21-én az Újvidéki 
Zenei Nyár elnevezés ű  rendezvénysorozat 
keretében a zsinagógában a budapesti Bar-
tók Vonósnégyes lépett fel Darko. Brlek  

szlovén szбlóklarinétos közrem űködésével.  
Az együttes tagjai: Komlós Péter, Hargitai 
Gćza. Németh Géza és Mez ő  László. Az 
eKSadбk eredeti, 18. századi hangszereken 
játsrottak.  

TŐLÜNK  

А lföld 

Bozsik Péter: Gramma Anna olvasónap-
16jából, vers — 2002. 10.  

Szű ts Zoltán: Dear Fried, novella —
2002. 10.  

kotó munkásságába, szakmai adataiba  
nyújt betekintést. Hat, részben még feltöl-
tés alatt álló rovata a kortárs események  
mellett érinti a közelmúlt, vagyis a múlt  
század kiemelkedő  művészeinek az alkotói  
hagyatékát, egyéb szándékai mellett pedig  
kritikai reflexiókat kíván közzétenni folyó  
kiállításokról, rendezvényekr ől (szakta-
nácskozások, szimpozionok, m űvésztelepi  
élet stb.). Emellett lehet ővé teszi közvetlen  
hozzászólások, levelek, javaslatok publiká-
lását, vitafórumok elektronikus lebonyolí-
tását. A rovatok csak akkor lesznek él őek  
és folyamatosan élénkek, ha az érintett m ű -
vészek rendszeresen jelentkeznek friss  
anyagaikkal, híreikkel, elképzeléseikkel.  
Ezért felkérünk mindenkit, hogy vegyen  
részt a közös munkában, a honlap arcula-
tának alakításában, úgy tekintve rá, mint  
egy közös műhelyre. A honlapon megjelen ő  
616 linkek által felkereshet ő  támogatónk,  a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma, a technikai szolgáltatást biztosító NeG-
RAL Kft., valamint a vajdasági magyar iro-
dalom témakörére épülfS Szabad Formák.  
www.lexikon.edition.hu  

SMIT Edit össгeállítása  

RÓLUNK  

BUKSI  

Hász-Fehér Katalin: Az ángoly kert és  
a kínai enciklopédia (Közköltészet. Mulat-
tatók. S. a. r. Küllős Imola. Régi Magyar  
Költök Tára XVIII. század; Mesterked ők.  
Antológia. (Szerk.: Kovács Sándor Iván),  
tanulmány — 2002. nyár  

Dunánál  

HANGVERSENY A FERENC-REN-
llILK TEMPLOMÁBAN — Augusztus 
20-án a Ferenc-rendiek templomában a ve-
gyes kar clCSadásában Szent István-napi 
hangversenyt tartottak, melynek m űsorán 
magyar zeneszerzfSk kórusm űvei szerepel-
tek, orgonán közrem űködött Kádár Sán-
dor, verényelt Dévity Zoltán. 

VAJDASÁGI MAGYAR KÉPZŐ - ÉS 
IPARMŰVÉSZEK HONLAPJA 2002. 
JÚNIUS 24-ÉTŐL AZ INTERNÉTEN —
Másfél havi előkészület után megjelent az 
elektronikus világhálбn a Vajdaságban éld  
magyar képző- és iparm űvészek honlapja, 
amely pillanatnyilag negyvenhat érintett al- 

TŐLÜNK -  

Bárka  
Gion Nándor: Véres patkányirtás ido- 

Oresik Roland: (M)eszkaláció. Tanka, mított görényekkel, regényrészlet — 2002.  
vers — 2002. 4. 	 okt. (9. sz.)  
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Élet és Irodalom  

drMáriás: © Spájz 2002. publicisztika -
2002. júl. 5. (27. szám) 

Szathmári István: Domesztikált élvezet, 
próza - 2002. júl. 12. (28. szám) 

drMáriás: Rally de merde, publicisztika  

- 2002. aug. 2. (31. szám)  

Csordás Mihály: Semmi sem biztos! 
(Ágota Kristóf: Nem fáj!, Szabadkai Nép-
színház), kritika - 2002. aug. 9. (32. szám) 

DrMáriás: Vidámsziget, publicisztika -
2002. aug. 16. (33. szám) 

Véget László: Levelek a státustoronyból, 
publicisztika - 2002. szept. 27. (39. szám) 

DrMáriás: Zárt osztály, publicisztika -
2002. szept. 27. (39. szám) 

EX Symposio П  

Radics Viktória: Napló-keresztmetszet, 
esszé - 2002. 38-39.  

Sebбk Zoltán: TPNU-archívum: Major 
János a Belgrádi Művészeti Akadémián, 
esszé - 2002. 38-39.  

Forrás  

Gion Nándor: Aranyat talált, folytatásos 
regény, XI., XII. rész - 2002. 9. 

Hitel  

Ágoston Mihály: Nyelvközösségünk 
többnyelvűsödésben, tanulmány - 2002.8. 

Tomán László: Kisebbség, irodalom, 
szolgálat (Herceg János: Összegy űjtött esz-
szék, tanulmányok I-II.), kritika - 2002.9. 

Szekér Endre: A kulcsszó: h űség (Németh 
István: Lélekvesztőn), kritika - 2002. 9. 

Holmi  

Bányai János: Gion Nándor, in memo-
riam - 2002. 9. 

Jelenkor  

Balázs Attila: Penelop, csarnokvízzel. 
Részlet A meztelen feny ő  c. regényből -
2002. 7-8.  

Tolnai Ottб: Ómama egy rotterdami 
gengszterfilmben, vers - 2002. 9. 

Utasi Csilla: Az elbeszél ői én: a kéz gya-
korlata (Solymosi Bálint: Detonáta), kriti-
ka - 2002. 9. 

Thomka Beáta: Kijegyzések, beragasz-
tások, törmelékek. (Mészöly Miklós napló-
noteszai), esszé - 2002. 10. 

Kafka  

Végel László: A szülőföld idegensége, 
esszé - 2002. 6.  

Kortárs  

Fekete J. József: Farce- és haláltánc. 
Szentkuthy Miklós regényszínháza, tanul-
mány - 2002. 9. 

Letopis Matice srpske  

Ištvan Nemet: Dve pri če (Zavičaj sve 
dalje. Balada o psu lutalici), próza, Firányi 
Mária fordítása - 2002.6. 

Magyar Lettre  

Véget László: Balkáni csendélet - hábo-
rús bűnözőkkel, publicisztika - 2002. nyár 
(45. szám) 

Magyar Napló  

Vajda Gábor: Távoli (és közeli) sorstár-
sak (Balla D. Károly: Kisebbségi áramszü-
net a schengeni fal tövében), kritika - 2002. 
július 
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Verebes Ernő : A menhely kertje, vers -
2002. július  

Mozgó Világ  

Majoros Sándor: A lyuk, novella - 2002.  
9.  

Műemlékvédelem  

Harkai Imre: Fennmaradt vajdasági  

szélmalmok, tanulmány - 2002. 3.  

Pannonhalmi Szemle  

Tolnai Ottó: Nem színezik (vérrel is),  

vers - 2002. 10.  

Tiszatáj  

Papp p Tibor: A kisebbségek szereple-
hetбségei az interkulturális (irodalomközi)  
közvetítés terén. (A probléma magvának  

[felvetése), tanulmány - 2002. 8.  

Pozsvai Györgyi: Az újra meg újra fel-
fedezett Petelei, tanulmány - 2002. 8.  

ÚjKöПyvPiac  

Fekete J. József: Dulce et utile (Radics  
Viktória: Danilo Kiš), kritika - 2002. 9.  

Radics Viktória: A régi jó Eliade (Mir-
cea Eliad: Okkultizmus, boszorkányság és  

kulturális divatok. Mircea Eliade: Az ere-
det bífvöletében), kritika - 2002. 9.  

Vigilia  

Gerold László: Biri Imre: Ember, táj,  

történelem, kritika - 2002. 10.  

RÓLUNK  

BALÁZS Attila 

Dérczy Péter: Legendák és valóságok 
(Balázs Attila: Ki tanyája ez a világ), kritika 
- Jelenkor, 2002. 7-8. 

BORI Imre 

Gerold László: Biri Imre: Ember, táj, 
történelem, kritika - Vigilia, 2002. 10. 

Bence Erika: A teremtó olvasás pillana-
tai (Biri Imre: Ember, táj, történelem) 
kritika - Forrás, 2002. 10. 

GION Nándor 

Bányai János: Gion Nándor, in memo-
riam - Holmi, 2002. 9.  

Varga Lajos Márton: Elhunyt Gion  

Nándor, in memoriam - Népszabadság, 
2002. augusztus 28. 

HERCEG János  

Tomán László: Kisebbség, irodalom, 
szolgálat (Herceg János: Összegy űjtött esz-
szék, tanulmányok I-II.), kritika - Hitel, 
2002. 9.  

RADICS Viktória 

Fekete J. József: Dulce et utile (Radics 
Viktória: Danilo Kiš), kritika - ÚjKönyv-
Piac, 2002. 9. 

A vajdasági magyarok néprajzi atlasza  

Voigt Vilmos: Hagyomány és moder-
nizáció az elsó modern magyar néprajzi 
atlaszban, kritika -Ház és Ember. A Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve, Szen-
tendre, 2002. 15. 

D. S. (Dala Sára?): Néprajzi atlasz a 
Vajdaságból, kritika - Krónikás. A 
NKÚM-ának lapja 2002. 2. 



NOVISAD  

! 

KRЛGUJEVAC 
PARA
i  

CCCCCC111IIINNNNNN  

KRA.ybJ EVO 	љ_  
KRUŠEVAC  

DELTA BANK  

HÍD — irodalmi, m űvészeti és társadalomtudományi folyóirat. — 2002. okt бbeг . Kiadja a Forum  
Könyvkiadб  Közvállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 21000 Novi Sad, Vojvoda Mišié u. 1., telefon:  

021/57-216. e-mail: forumkk@eunet.yu  — Szerkesztőségi fogadóóra csütörtökön 10-t ől 12 óráig.  
—Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — El đfizethetб  a 45700-603-6-2012617-es  
zsírószámlára; el бfizetéskor kérjük feltüntetni a Híd nevét. —El ő fizetési díj belföldön egy évre  
480 dinár. Egyes szám ára 40, kett ős szám ára 80 dinár. Külföldre és külföldön egy évre 60 EUR  

— Készült az Agapé nyomdájában Újvidék сn. — YU ISSN 0350-9079  



Színház 

Gerold László: .Ki-vagyok? Vagyok? (Az Újvidéki Színház Pác című  
előadásáról) 1298 

Gerold László: (Tanya)színházban fülesbagollyal (János vitéz) 1301 

KRÓNIKA 

Smit Edit összeállítása 1304 

HIBAJAVÍTÓ 

A Híd 2002. júniusi számának 761. oldalán Nagy Zsuzsa Semmit öltve című  verse  
sajnálatos figyelmetlenségünk k đvetkeztében Milan Jesih szlovén kđltő  verseként jelent  
meg Nagy Zsuzsa fordításában. A kđltőnő től és az olvasбktбl elnézését kéri a  

Szerkeszt őség  

NEMZETI KULTURÁLIS ОRđKSEC  

MiNISZTЕRiUMA  

о~ 
.líз t.t м4Су  

4 	 ~~Ј  

4 	 p~'  

I I,I,YЁS KÖZAI;APÍTVÁNY  

E számunk megjelenését a Tartományi Oktatási és M űvelődésügyi 
Titkárság, a Nyílt Társadalomért Alap, Jugoszlávia, valamint a Magyar 
Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Kulturális 

Alapprogramja és az Illyés Közalapítvány támogatta 


