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tiszatáj

Jegyzet
Bodor Péter (1788-1849): székely ezermester. 63 méter hosszú, 8 méter széles,
vasszeg nélküli fahidat készített a Maros fölé. Marosvásárhelyi zenél6 kútjának (182022) mását a budapesti Margitszigeten építették föl (1935-36). Akadémiai Kislexikon,
Bp., 1989.
Joggal kérdezheti tehát a néz6 vagy drámám olvas6ja: miként kerül Bodor Péter
az 1851-54 között szervezett Habsburg-ellenes mozgalomba, a Székelyföldön is leleplezett, véresen megtorolt összeesküvéstagjai közé?
Csakis feltámadás útján.
J6magam ugyanis nem történelmi életrajzot Írtam Bodor Péterr61, hanem olyan
drámát, amelynek cselekménye 1849-55 között zajlik, s amelynek f6Mséül a székely
ezermester folklorizál6dott alakját választottam. Bodor Péter, akár egy R6zsa Sándor,
legendás alakká vált az emlékezésben. Életének ellen6rizhet6 tényei elkeveredtek a költött elemekkel. nyenformán jutottam ahhoz a szabadsághoz, amely lehet6vé tette történelmi Msöm életénekképzeletbeli meghosszabbítását néhány esztend6vel.
Eljárásom mentségére szolgál az is, hogy a szabadságharc leverése után sokan
kényszerültek bujdosásra, nevük megváltoztatására. Ne feledjük: az a korszak ez,
amelyben szinte naponként támadtak tanúk, akik Pet6fi Sándort látták hol itt, hol
amott fölbukkanni. A remény s a bizonytalanság folyamatos hullámverésében az is
el6fordulhatott tehát, hogy él6 embert soroltak a csatatéren elesettek közé. Erre a lehet6ségre támaszkodva éltem magam is a képzelet jogával: liTalán nem is igaz, hogy
Kolozsvárott meghalt Bodor Péter." Fölösleges hangoztatnom, hogy ilyet csak szépír6
tehet. Ha történész követi el: a mítoszteremtés útjára téved; félrevezeti olvas6it.
A drámaír6 szabadsága nagyobb a historikusénál.
Az é16embernek házában elrettentésül szállított kopors6 nem J6kai képzeletének
m{ívej akit a 48-asszabadságharc után árulásért, besúgásért erkölcsi halottnak nyilvánítottak, arra egy-egy kopors6val is ráijesztettek a honfiak.
Orbán Balázs emlékiratáb61 idézzük a következ6ket: .Tapferner major-auditor
vérbére soproni törvényszéki elnökség volt, hol, míg közmegvetéssel fordult el mindenki t6le, lelkiismeretének kimaradhatatlan furdalásai üldözték s rabolták el álmait.
1860 egyik sötét éjjelén Sopron utcáján egy gyászos férfiak által képezett menet fáklyák
közt kopors6t emelve vonult Tapferner szállására, hol a gazdát hon nem találva, hál6szobájába, ágya helyére tették le a körülrakott gyertyákkal megvilágított kopors6t, s
azután sz6tlanul távoztak. Tapferner, ki lelkiismeretének szemrehányásait a bor mámorába igyekezett már rég6ta fojtani, hevült f6vellépett szobájába, hol megpillantván
a végzetes kopors6t, iszonyatos rémület fogta el, egész testében remegve s »kegyelmet«
kiáltva rogyott össze. Másnap az 6rület e16jeleivelfutott el Sopronb61, s nemsokára elhalt; sírjára egy könny sem hullott, csakis átok és szidalom.
A kopors6s mozzanat Orbán Balázsföljegyzése nyomán került a drámámba.

.

Süto András
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ELSO FELVONÁS

Míg a közönség begyllile, az 1848-49.es magyar szabadságharc dallamait, szózatait, éljenzéseit,
szónoklatok foszlányait, ágyúhangjait, lovas rohamok dobaját, gyalogos századok vonulását, ha.
rangok zúgását halljuk. Szavalat és ének: Talpra magyar! Kossuth híres beszédeinek rövid részletei.
A tragikus vég, az összeomlás zenéje.
Kürtszó több irányból, majdfOlmegy a függöny. Szín: a város. A levert szabadságharc utáni Marosvásárhely. Látványnak, játéktérnek egyik lehetséges változatát vázoljuk fOL
A Királyi Tábla tuzkárt szenvedett, emeletes épületének jobb és bal szárnya; ezeket a háttérben
sokab/akos börtön köti össze. A bejárat: kétszárnyú tölgy- vagy fklS!rApu, egyik végében kiskapuwL
A nagykapu homlokzatán fehér nyírfából készült, jól olvasható felirat: J. FRANZ DUX TRANS.
SYL VANIAE.
Játékterek: aj egész hosszában az utcaként jelzett rivalda, bJ középen, a kapu mögötti tér, amely
a cselekmény következményei szerint: bírósági tárgyalóterem, börtönudvar, vendégló, cJa fokapu jobb
oldalán börtön, bal oldalán Bodor Péter lakása, utca feMlí frontján kiskapuval, pihenópaJJal, lámpa.
oszloppal Az utcán, közvetlenül a börtön-kiskapu mellett orbódé.
A háttér, amelynek alakzatai az égre rajzolódnak, a városnak mintegy surített mása. Templom,
jól látható toronyórával, túzvésztol kormosan. A börtön kófala~ orbóáival, ágyúivaL A Postarét
Golgota-hegye három fekete akasztófával Kormos falon fehér futórózsa.
A háttéren túli háttér, a hegyeken túli hegyek mintájára a szabadságharcban megszenvedett Er.
délynek is metaforikus képe lehet. Tuz- és ágyúgolyó károsította, fehér templomtornyok erdejét mutat.
hatná a horizontfüggöny.

Elso jelenet
Horváth Csongor, vagyis a Bolond rmg a há.
rom zenész: Prímás, Kontrás, Nagybógos. Az
orbódéban Székely Lajos, aki csak akkor lesz
látható, mikor eMsettenkedikonnan.
BOLOND (jobbróljön az úton, kollégiumi tanárhoz ulo öltözékben, énekelve" mögötte a
három zenész lelkesenm4ködveJ:Acsil Ti lá.
sértek engem vagy, én benneteket? Nahát
akkor! Da apol (Újból kezdi a dalt, a cigá.
nyok kfsérik.)
Vásárhelyi halast6, halast6,
Beleestem lovast61,kocsist61,
Jaj istenem, ki vesz ki, hej, de ki vesz ki?
Sajnál-emég engemet valaki?
Jaj istenem, ki vesz ki, hej, de ki vesz ki?
Sajnál-emég engemet valaki?
(Leinti a zenészeket, s kiáltva kérdi föl az
égre.) Sajnál-e még engemet valaki? Nem
sajnál senki. (Zsebébo'1lapos pálinkásüveget
húz elo, odanyújtja a Prímásnak.) Ez a tiétek. Köszönöm, hogy ellásértetek. Kérlek:
ugyanúgy a kopors6mat is!
(Prímás elsonek kortyol, azután a Kontrás és
Nagybógós.Közben - mintha személy szerint is
a tiszteletükre szólna - három irányból három

trombitaszó hallik. A cigányok zavara. Aztán
a város macskaköves utcáin vonuló csendoregy!égek bakancs. és csizmacsattogása.Orséguáitások, egyebek. Amiként az ertÚJ'benmadárdal:
városunkbanfegyveres emberek lábbelicsattogá.
sajelez hajnalt, delet, alkonyatot. A zaj fOlero.
södile,a zenészek riadtan iszkolnak odébb, ki
a színroL)
BOLOND (a zajtól ingerülten, körbefigyelve és
eros kiáltással): Rube! Rube, verfluchte
Hunde! (Csönd) Na! Hogy nyelne el a p0kol benneteket! (A padra roskadvafélig ma.
gának, félig képzelt hallgatóságnakszawlva.J
Mert hallottuk a sz6t.
A vész kitört. Vérfagylal6 keze
Emberfejekkellabdázott az égre,
Emberszívekben dúltak lábai.
Most tél van és csend és h6 és halál,
A föld meg6szült;
Nem haj57.,U..nkl.nt. mint a boldog ember,
Egyszerre cSszült az meg, mint az Isten,
(Egy piLlanatra

elakadva.)

mint az Isten... az isten, aki elborzadott
És bánatában 6sz len és öreg.
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SZÉKELY (aki mindezt az Grbódéból
hallgatta, csípGjénhosszú csövu stukkerrel ésfenyegetGlegjGve):Mit csinált az öreg, tanár úr?
Lenne szíves megismételni?
BOLOND: Ismédés a tudás anyja. Megoszült.
SZÉKELY: Az isten.
BOLOND: A fennval6. Bánatában osz len, s
én azt kérdem tole éjjel és nappal: hová teVé
boldogtalan fiait? Nem a boldogokat persze, amilyen magad is vagy, Székely Lajos.
SZÉKELY (kissé röstelkedve):Már hogy lennék!
BOLOND: Székdy létedre, dupla székdyként, originaliter is, neved szerint is, azzal a
stukkerrel... Magyar rabokat orizni...
SZÉKELY: Tanár úr, én már megkértem
önt...
BOLOND: Hová tevé boldogtalan fiait az isten?
SZÉKELY: Megkértem önt... szépen kértem... Ne tessék annyit pofázni. Tessék
megérteni: a szabadságharcot elvesztettük.
BOLOND: De te azért ne jártasd a szádat,
stukkeres foglár! Véred nem hullott, csak az
orrod folyt a szabadságért.
SZÉKELY: Hektikás voltam...
BOLOND: És már nem vagy az!
SZÉKELY: Istennek hála. De kérem önt, tanár úr, tessék már a helyzetet, a helyzetünket figyelembe venni.
BOLOND: Melyiket, te töksi? Minden helyzetben egy másik hdyzet is benne foglaltatik.
SZÉKELY: Mondom. Ezek ötvenegyben jöttek be, tehát már két esztendeje, hogy Erdélyben állomásoznak a következo osztrák
gyalogezredek...
BOLOND: Tudom.
SZÉKELY: Nem tetszik tudni, mert államtitok.
BOLOND: És te kifecseged.
SZÉKELY: Csak önnek mondom el, tanár
úr! A huszonnégyes Párma stájerországa, a
negyvenegyes Sivkovich bukovinai, meg aztán: negyvenhatos Jellasics, ötvenegyes Károly Ferdinánd, ötvenötös Bianchi galiciai...

tiszatáj
BOLOND (fejét az égfelé emelve, homlokán
kopogva): És betéve tudja!
SZÉKELY: Továbbá: nyakunkon a dzsidások, a tüzérezred (az ágyú felé mutat), meg
a nyolcas csendorezred.
BOLOND (legyint):Potomság!
SZÉKELY: Potomság! Ezt mondta Petofi is
Fejéregyházán! Potomság.
,
BOLOND (erGsdühvel): Rube! Nyomorult
hektikás! Petofi nevét ne vedd a szádra!
SZÉKELY: Ne tessék rám kiabálni. Én eltUröm önnek, tanár úr, ám a parancsnokom...
BOLOND: Kérdezd meg Ujfalussy Ferenc,
pardon, Franz úrt61: mitol oszült meg az isten?
SZÉKELY: Ne tessék haragudni...
BOLOND: Att61 oszült meg, fiam, hogy
~des öcsémet, Károlyt is börtönbe vetették.
Es fel fogják akasztani. (Ordítva.) Tudod te
ezt? Tudjátok, ti, hitvány janicsárok?
SZÉKELY (megszeppenten,könyörgGhangon):
Janicsárok, de halkabban. Tessék innen
odébb állni (léptek zaja), jönne~ is már!
Tessék elvonulni. (Bizalmasan.) Es máskor
tessék meggondolni, mit muzsiká!tat ön a
cigányokkal. Jaj, Istenem, ki húz ki... azt
mondják: politikai kérdés.
BOLOND: Hitvány janicsárok! Hitvány janicsárok!
tA szín nagyon rövid idGre elsötétül. Katonazenekar hangja~ majd kiáltások a háttérben.
.Antreten zum Appel! Achtung, achtung!Antreten zum Appell" Láthatatlan katonai egységek
csizma-bakancscsattogása.Aztán újból kigyúl
fokozatosan afény.)
Második jdenet
Nagyzenekari kísérettel vegyes kórus hangján,
német nyelven az ún. Néphymnus harsog.
tA szöveg szerzGjeJohann Gabriel Seidel, a zenét komponálta:JosephHaydn.) A börtönudvar
bal oldalán bírósági emelvény, jobb oldalán
padok, rabokkal tömötten. Háttérben a börtön
nyitott ablakainak mindenikében egy-egyrab.
FegyGrök, élükön Zimmermann és Székely.
Ujfalussy Ferenc börtönparancsnok a nyitott
kapu sarkában várja magas vendégeit. A Néphymnus: Tartsa Isten, Övja Isten / Császá-
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runk s a közhazátl" A kirendelt rabok patisorainak szemközti végében vasketrec, benne Bo.
dor Péter ugyancsak rabruhában. Elmélyülten
sakkozik önmagával. A himmlsz hangjairajön.
nek majd be párosával: Gemyeszegi Németh
János és Pé Venczel, Dózsa István és Neumann
Sámuel, s egymagában:Mikes Mihály. Prímás,
Kontrás, Nagyb6gós,majd KomÍSS%ár.
PÉ VENCZEL (miután Németh Jánossal
együtt megáll Ujfalussy elótt): Megkezdjük,
Ferikém?
UJFALUSSY: Kezdjük, ha te is j6nak látod.
PÉ VENCZEL: 16nak látom.
UJFALUSSY: Achtung! (Csönd. Pé Venczei és
Németh elótt tisztelegve.) Kegyelmes f6bh-6
uram, excellenciás elnök úr! Tartsa Isten
Császárunk s a közhazát!
NÉMETH: Tartsa is, 6vja is!
UJFALUSSY: Orség! Rabság! T~legj!
(Ónig, rabok gyülekezete: "Heil/ Heil! Heil/"
Németh és Pé Venczel elfóglalja helyét a Urói
emelvényen. A himnusz hangja, miközben Dó.
zsa István és Neumann Sámuel jön, megállás,
csönd.)
UJF ALUSSY (tiszteleg):Ítélé)mester és ülnök
úr! Ujfalussy börtönparancsnok...
DÓZSA: Tudjuk.
UJFALUSSY: Tartsa Isten! Óvja Isten Csá...
NEUMANN: ...szárunk s a közhazát! Szervusz!
UJFALUSSY: Orség, rabság!Tisztdegj!
(6rök, rabok: .Heil, heil, heil/" Dózsa és Neu.
mann elfoglaljahelyét a bírói emelvényen. Új.
ból a himnusz refrénje,miközben Mikesjön.)
UJF ALUSSY (tiszteleg, majd miután beállt a
csönd): F6ügyész úrnak alázatosan jelentem...
MIKES: Fölösleges. (Bizalmasan Ujfalussyhoz.)
Csapolt sört ittunk. Most nekem is csapolni
kellene. Direkci6t mondjál.
UJFALUSSY: Az akaszt6fát61 jobbra, húsz
méterre. A meszelt árnyékszék. Orség, rabság! Tiszte-Iegj!
(6rök, rabok együtt: "HeW Heil! Heil/" Mikes el.
siet a megjelölt irányba, ahonnan késobb tér meg
sfoglalja el helyét a hivatali férfiak sorában. Ujfalussy &dor Péter ketrece mellett áll meg, hogy
végighallgassa a közleményeket. Csönd.)
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NEUMANN (ünnepélyesenfOlállva): Uraim!
Vádlottak és eUtéltek! Azok számára, akiknek újdonság vagyok. engedtessék meg bemutatkoznom. Doktor Neumann Sámuel
elmeorvos ~ok,
és egyben a királyi tábla ülnöke. Ulnöki mivoltomban az elnöknek. Gemyeszegi Németh János prezidens
urunknak adom át a sz6t. A szavakat, amelyek az örömnek sugarait lövdlik javul6
sorsunk egére.
SZENTGYÖRGYI ÁBEL (arabok közül, rabként): Halljuk, halljuk a sugarak lövdlését!
(Egy szál kacagó fegyenc, akinek
ségtól hirtelen szakAd meg.)

hangja az ijedt-

UJFALUSSY: Rube! Szentgyörgyi Ábd szerkeszto urat fölkérem. súveskedjék a lövdlés dolgában...
SZENTGYÖRGYI
ÁBEL (fölemelkedve):
Meá kulpá! Meá kulpá!
NÉMETIi (hangjátünnepélyesenrt!Zegtetve,az
immár talpra emelkedett társasághoz):Nos,
Josephus Franz Dei gratiae imperator Austriae. rex Hungariae, dux Transsylvaniae etc.
az Umak 1853-ikesztendejében mai napon
dhatároztuk: a felségárul6. szökött Kossuth
Lajos külföldi ügynökei által létrehozott
összeesküvésnek utols6 erdélyi fészkeit is
mib2m2rabb meg kell semmisíteni. Mindazok, akik a császári országlásnak Magyarországon és Erdélyben tervezett megbuktatásával és ezen koronaországoknak a Monarchia kötelékétóli dszaggatásával egy Kossuth Lajos alatt m-.1ködendóuralkodást kívántak megvaI6sftani, mélt6 büntetésben
fognak részesülni. Világos?
SZENTGYÖRGYI ÁBEL: Nagyon is Világos!
PÉ VENCZEL (ingerülten): Szentgyörgyi
Ábd rabtársunkat, bocsánat (kacagás),honfitársunkat fölsz6Jítom a tisztdetteljes visdkedésre.
SZENTGYÖRGYI ÁBEL: Meá kulpá!
PÉ VENCZEL: Mikes Mihály f6ügyész urat
hallgassák meg kell6 tisztdettd. Misikém,
gyere már.
MIKES (az árnyékszék jelol érkezve, hatás.
növeló körültekintéssel):Kegydmi rendelet!
(Hatalmas éljenezis, vivátozás. a himnusz végakkordja, majd csönd,amelyet Mikes szavai törnek meg. Bodor sakkozik)
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MIKES: Nos, Josephus Franz, Dei gratiae legmagasabb kegyosztb hatalmunk szerint elhatározzuk. Törvényes bizonyítékok híján
az összeesküvés vádja albI fölmentetik Zeyk
Lászlb és nyolcszázhetven társa Marosvásárhelyt, Csíkszeredában, Kolozsvárott et cetera. Így tehát a jelenlévlSkmindahányan szabad madarakká lettek. Minekünk pedig,
akik városunk ügyeit rendezzük, nem kicsiny szerepünk volt a kegyelmi rendelet
kieszközölésében. Nem érdem ez! Kötelességünket teljesítettük!
(Éljenzés, wvátozás, a himnusz végakkardja,
majd csönd.)
SZENTGYÖRGYI ÁBEL (a rabok közül kiváltan, harsányan): Tisztelt flSbírb úr, fl)..
ügyész úr, elnök úr és ülnök urald Szabadulásom és szabadulásunk örömére, a császár
lSfelségetiszteletére, kérem tisztelettel, hallgattassék meg rövid versezetem, amely
hangzik ekképpen...
(Hangok: .Halljuk! HalljukJ;
NÉMETH: Örömmel, örömmel!
SZENTGYÖRGYI ÁBEL: Az igazi poéta
tömlöcben is népének lángoszlopa marad,
így a szent fát félre nem teheti, szögre nem
akaszthatja, hanem elharsogja kelettlSl nyugatig:
Vidulj, vidulj nemzetünk!
Jobbra fordul életünk, mert:
Ferencünk és Jbzsefünk
A tátongb szakadékbbi,
Halálnak torkábbl
Mentett ki bennünket,
Megszédítetteket.. .
(Csönd)
BODOR PÉTER (jól hallható sakkfigura-koppantással a ketrecben): Matt! LegylSztem
magamat!
UJF ALUSSY: Csönd legyen ott, Bodor úr!
(Csönd)
SZENTGYÖRGYI ÁBEL: Hála-gálamworunk címe: Ferencünk és Jbzsefünk vivát,
crescat, floreat! Éljen a magyar szabadság!
(Rabok viharos tánca, éneke, amelynek refrénje:
.Ferencünk ésjózsejünk. stb. Primás, Kontrás,
NagyMgGs m4ködik; nincsenek rabruhában.
Csattanós, ám mukedvelG szintu finálé után
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a hivatalos testület elismerG tapsa, éljenezése,
melyet Ujfalusryerélyeshangjaszakit félbe.)
UJFALUSSY: Orség, rabság, sorakozb! Eskütétel és újabb kegyelmi rendelet következik!
PRÍMÁs (Zimmermannhoz): Nagyságos ezredes úr!
ZIMMERMANN: Ezredes az apád fajankb
fia, te vaksi!
KONTRÁS: Nekünk is vége van a háromnapos áristomnak?
NAGYBÓGÓS: Nekünk is megkegyelmezett a császár?
SZÉKELY: Nektek is, de ha még egyszer azt
húzzátok, hogy Vásárhelyi halastb, jaj istenem, ki húz ki...
ZIMMERMANN: Kossuth Lajos, ugyebár!
PRÍMÁS: Soha többet, amíg élünk! Becsületszavamra, mert úgy szép a magyar, ha becsületszavát is adja...
ZIMMERMANN (az akasztófára mutatva):
ott lesztek szépek, ott fenn az akaszt6fán!
ZENÉSZEK (mind): Jajistenem, ne hagyj el
bennünket! Halállal fenyegetnek a muzsikálásért! Hallod, Jézus? Mivel fenyegetnek?
SZÉKELY: Ácsi!
PRÍMÁS: Nagyságos tábornok úr, vakuljak
meg mind a négyen mind a nyolc szemünkre, ha még egyszer efféléket muzsikálunk
annak a bolondikus tanár úrnak. Essünk
belé vásárhelyi halastbba, gödörbe, szakadékba vagy akár a budiba is nyakig, tekintetes uram! Úgy fogunk hallgatni, mint szar
a ffibe, süket disznb a búzába, mert némaságban, hallgatásban szép a magyar, hát akkor a cigányprímás, kontrás, nagyblSglSs,ezredes jburam?!
ZIMMERMANN: Abtreten! Lelépni!
?4 zenészekelhordják magukat.)
DÓZSA ISTVÁN: Kérem Bodor Péter eMvezetését.
UJFALUSSY: Székely, Zimmermann!
?4 két börtönGrfutva jön, ésparancsot vár.)
UJFALUSSY (némán inti, hogy a rabot vezessék ki ketrecéMl).
ZIMMERMANN (a ketrechez lépve): Tizenhetes! Kilépni!
BODOR (a sakktáblafölé hajolva rá sem hederít afölszólítóra).
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SZÉKELY (aki szabály szerint a ketrec ajtajának másik oldalán állt megj: Bodor úr!
A kegyelmi rendeletek napján bár tessék
ide figyelni.
BODOR: Mit akartok?
ZIMMERMANN: Önt eMvezetni!
BODOR: Nem óhajtom.
ZIMMERMANN:
Parancsot teljesítünk,
nem az ön óhaját.
SZÉKELY: Várja önt az egész atyaistenség,
Bodor úr.
ZIMMERMANN: Mi az, hogy Bodor úr? Tizenhetes! Vigyázz! Stillstand!
BODOR: Ezen a nyelven az agaraddal beszélj. Mert én nem értem.
ZIMMERMANN: Három éven át megértette.
BODOR: Mostantól kezdve nem értem.
SZÉKELY: Akkor magyarul mondom. Tessék már kijönni abból a ketrecb51!
UJF ALUSSY (türelmetlenül a bíróságiasztaltól):Mi lesz ott már?
ZIMMERMANN: Jelentem a1ássan, nem
akar kijönni!
BODOR: Az én ketrecem az én váram.
UJF ALUSSY (a ketrec felé jove): Megbolondult? EMször nem akart bemenni. Most
meg nem akar kijönni. Heraus! (Int a két
ornek, hogy tdnjön eL Azok elhúzódnak. Bi.
zalmas, baráti hangon.) Péter, ne szamárkodj. Gyere ki. Szabadlábra helyeztetel.
BODOR: Miért nem ezzel kezdtétek?
UJFALUSSY: Mert e pillanatban ez még államtitok. No, gyere már!
BODOR: Nem kell a szabadláb.
UJFALUSSY: Az istenre kérlek, Péter!
MIKES: Mi az? Nem kezdjük még?
UJFALUSSY (újból hivatalosan): Tizenhetes
fegyenc! Kivonulni!
BODOR: Se ki, se be! A magam részér6l befejeztem a vonulásokat. Befejeztem az ugrándozást a nyelvtan grádicsain: én, te, 6,
mi, ti, 6k, de f51eg Ti - nem érdekeltek.
Egyedül csak Én maradtam, solo solissimo.
UJFALUSSY: Urak! Segítsetek! Azt hiszem,
megzavarodott.

MIKES (igyekszik elsoként a ketrechez):Bodor
úr, az istenre kérlek!
BODOR: Tizenhetes! Így szólítsatokI
MIKES: Akkor legyél tizenhetes, de könyörgök, ne marháskodj!
(Neumann, Dózsa ésPé Venczel iseléjön.Körülállják a ketrecet.Könyörgo istentiszteleta rácsokon átal Németh a helyén marad)
DÓZSA: Ha nem érdekel a sorsod: a te bajod, Péter. De kötelességed meghallgatni a
biróság végzését.
NEUMANN: Olvassátok be neki a rácsokon
keresztül.
PÉ VENCZEL: Lehetetlenség.
NEUMANN: Nem hallja meg?
PÉ VENCZEL: Tiltott eljárás. Az elítéltnek
a hadbirósági döntést tiszteletteljes álló
helyzetben és szabadon kell meghallgatnia.
BODOR: Szabadon! Az itélethallgatás a szabadság legszebb állapota!
DÓZSA: Nem akarsz hát a rácsokon kivül
kerülni?
BODOR: Honnan tudod, hogy én vagyok
belül?
NEUMANN: Mert a kint és bent fogalma
egy papagájnak is evidencia.
BODOR: Én úgy látom innen, hogy ti vagytok a rácsok mögött. Be akartok engem csalogatni magatok közé. Rosszat sejtek, sehova se megyek!
MIKES: Ez becsavarodott!
DÓZSA: Megháborodott!
PÉ VENCZEL: Rács mögött képzeli magát
szabadnak!
BODOR: Szabadnak - hozzátok képest.
NEUMANN: Hozzánk viszonyitod.
BODOR: Nu1lát nu1lához!
NEUMANN: Vigyázz, Péter! Ez nem matematika, hanem politikaI
MIKES: Szépen kérlek, Péter...
BODOR: Tizenhetes!
MIKES: Tizenhetes, de ha megkutyálod magad, leszel te még tizennyolcas is. (Enyhülten, rábeszélohangon.)Péter, jer oda már
elibénk, hallgasd meg a fölmentésedet. Mi
könyörögtük ki neked, jóember!
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DÓZSA: Jó az, amit csinálsz? Itt és most és
nekünk jó lesz ez?
PÉ VENCZEL: A szabadság dupla nulla?
Miként fogják ezt Bécsben értelmezni?
BODOR: Ha nem hülyék, úgy, ahogy én is...
NÉMETH (az asztalról orditva): Ne könY,örögjetek neki! Vesszen a maga dögibe! En
ezt a kutyakomédiát mindjárt berekesztem!
Ne élj vissza az elnök urak türelmével!
TÖBBEN (könyörgo és ijedt hangon): Péter!
Szánd meg magad és szabadságodat! Ne élj
vissza az elnök urak türelmével!
BODOR: Hat ökörrel se húztok ki!
PÉ VENCZEL: Mi ütött beléd? Csúfot uzöl
a bíróságból? A feljebbvalóságból?
BODOR: Álmot láttam.
PÉ VENCZEL: Álmot!
BODOR: Üzent a Fennvaló.
PÉ VENCZEL: Mit üzent?
BODOR: Hogy el ne mozdulj ak innen. Értem küld valakit.
PÉ VENCZEL (a többihez): Valóban megháborodott!
UJF ALUSSY: Székely! Zimmermann! Orség!
?4 szólítottak mind berohannak ésparancsot
várnak.) Vigyétek innen ezt a ketrecet!
ZIMMERMANN: Rabostul, kapitány úr?
UJFALUSSY: A ketrec megy, a rab helyben
marad.
ZIMMERMANN (parancsként a többihez):
A ketrec megy, a rab marad. ?4z orök "leemelik" Bodor feje jölül a ketrecet. Hátraviszik. Székely Bodor lábairólleoldja a láncos
vasgolyót, kiszedi alóla a széket, s egy visszatéro társával elcipelia sakkasztalkát is.)
DÓZSA: Isten hozott, barátom, közibénk!
Ki van most a rácson belül? Ki a rácson kívül? He?
UJFALUSSY: Zimmermann!
(Zimmermann futva jön Székellyel. Közreveszik Bodort, miközben az urak elfoglaljáka
helyüket az emelvényen. Ujfalussya rab mögött
áll. Csönd.)
NÉMETH: Mi volt ez, doktor?
NEUMANN: Extrovertált állapotából a fogoly átcsapott introvertált letargiába, mib61
kifolyólag ellentétébe fordult át a korábban
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tapasztalt Minderwertigkeistgefühl érzete,
amelynek ugyanis...
NÉMETH: Magyarul, doktor, a kutya mindenségit, mert ha el is veszett Magyarország, magyarok maradtunk!
NEUMANN:
Magyarul a fogoly azt
mondta, hogy mindannyian megcsókolhatjuk az északi fertályát.
NÉMETH: Ezért huszonöt botütés járna,
nem a jóindulatú szolidaritás részünkr61.
Hát ezért könyörögtük ki neki a kegyelmet
a szebeni katonai bíróságnál? Hát megérdemelte? (Mikeshez.) F6ügyész úr, fegyelmezze meg a rakoncádan foglyot! Tétesse le
vele a fogadalmi esküt! Mert ára is van a
szabadulásnak, nem csak haszna és öröme!
MIKES: Tizenhetes fogoly! Térdre! ?4ztán,
hogy az nem mozdul.) Ismédem a törvényes
szabályt: térdre!
BODOR: Ó, mily föleme16 és csodálatos a
térden kivívott szabadság! (Sapkáját levéve
féltérdre ereszkedik.)
MIKES: Mondja utánam: én, Bodor Péter,
esküszöm az é16 istenre, az Atyára, a Fiúra
és a Szendélekre, Isten dics6séges szül6anyjára, Szúzmáriára és Isten minden szentjeire
és kiválasztottaira...
BODOR: Én, Bodor Péter, esküszöm az él6
Istenre, az Atyára, a Fiúra és a Szendélekre,
Isten dics6séges szül6anyjára, Szúzmáriára
és Isten minden szentjeire és kiválasztottaira...
MIKES: ...hogy mindazt, amit csak megtudtam az ellenem indított pömek tárgyát képez6 tényekr6L..
BODOR: ...hogy mindazt, amit csak megtudtam az ellenem indított pömek tárgyát képez6 tényekré>L..
MIKES: ...a velem szemben tanúsított börtönbeli...
BODOR: ...bánásmódot szigorúan titokban
fogom tartani, soha senkinek azt föl nem
fedem.
(Ettol kezdve, hogy Bodor kiszedte Mikes szájából a szót, és emlékezetébolmondja a szöveget,
a foügyész elképedten hallgatja, kezébol szinte
kiejti a börtönbeli szabályok könyvét, s az eskünek egy-egyfordulatánál ajka némán remegi
a szót.)
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BODOR (afentiek magabiztosfolytatásaként):
Istennek, királynak, hazának, bár ut6bbi
ken6vel nem nagyon dicsekszünk, megjegyzés t6lem, B. P., töreden hitet, h11séget
fogadok, minden fdségsért6 szándékot magamban megsemmisítek. Kötdezem magamat, hogy eskümnél fogva kész vagyok
s leszek fölfedni és megd6zni, sz6ban és
írásban följelenteni minden szándékot és veszedelmet, amely az államot... (Pillanatnyi
kihagyás.)
MIKES (úgy véli, megint szerepébekerül): A
királyt!
BODOR: Ne-ne! A tr6nt és a királyt fenyegetné, mivel a királynak nemcsak arra van
szüksége, ahová maga is egyedül jár, hanem
emellen a tr6njára is, kiegészítés újb61 t6lem, B. P., Isten engem úgy segéljen!
MIKES: Tizenhetes fogoly! Mi volt ez?
BODOR: Fölmondtam a lojalitás-leckét.
Annyit tanították in már, hogy a könyökömön j6 ki, meg másutt is, tisztesség ne
essék sz6lván.
MIKES: Tessék fölemelkedni! (Bodor nem
mozdu!.) A szebeni törvényszék fölmentéJ
ítéletét tisztdeneljes vigy~zállásban kell
meghallgatni. (BodorfOláll.) Ugy! Fölment6
végzés! Bodor Péter marosvásárhdyi építész-miíszerész-geométra és tüzér 6magy...
(Mikes szavait a rabok harsány éljenezéseza.
varja meg. Ének: HAzIsten tartsa meg, az Isten
áldja meg!Éljen, éljensokár Trombitaszó.)
UJF ALUSSY Oön, mögötte Komisszár): AchtUng! Orség! Vigyázz! Rabság! Abtreten!
Lelépés! In-dulj! ?4 rabok kivonulnak.
Csönd.)
KOMISSZÁR: F6bír6 úr! Tisztelt bír6ság!
Bár6 Heyerle ezredes, a Mozg6 Büntet6 Bizonmány elnökének személyes megbízásáb61 hozom átadás végett 6császári felségének saját kez\íleg jegyzett j6váhagyását
azon ítélet ügyében, amely a szebeni törvényszék Bodor Pétert fölment6 végzéseként nullifikáltatva a büntet6 eljárás ötödik
haditörvénycikke alapján módosult.
PÉ VENCZEL: M6dosult!
KOMISSZÁR: M6dosult! ?4z iratokat leteszi
az asztalra. Senki nem nyúl érte. Csönd. Ko.
misszár távozik. Az urak kézrol kézre adják

az (téletet, de senki nem tekint bele. Végül
Mikeshezkerül.)
MIKES: Nos, Josephus Franz, Dei gratiae
imperator Austriae, Dux Transsylvaniae
etc. dhatároztuk: minekutána Bodor Péter
marosvásárhdyi építész-mwzerész-geométra és tüzér 6magy fegyveres részvétele
1849-ben a császári ország1ás ellen törvényes bizonyítást nyert, a szebeni haditörvényszék végzését, amelynek alapján kötél
általi halálra ítéltetik: j6váhagyjuk. Kelt
Bécsben, anno Domini... Vádlott megértene?
BODOR: Értene a nagy nyavalya, hogy
mindnyájatokat kitöme! Ezért tettem le a
pofabefogási esküt? Hát nem j61 sugallta
nekem az Isten, hogy maradjak ott a rácsok
mögön? Hogy jobb odabent a rabság biztonsága, mint idekint a szabadság veszedelme? Kutyára bízott szalonna len a szabadságunkb61, kuvaszok!
MIKES: Szívemb61 sajnálom, Bodor Péter,
hogy minden segít6 szándékunk dugába
d6lt. (Csönd,csizmakopogás.)
Harmadik jelenet
?4 Komisszár hiján az elobbiek, majd Rhédey
Claudia.)
CLAUDIA (be, majd megáll Bodor elott): Lajos! Mi történik itten?
BODOR: TéJlükkérdezd. Ok tudják.
PÉ VENCZEL: Kérem jegyzéJkönyvbe venni: Rhédey Claudiát61 el6ször nekem kell
megkérdeznem: kinek az engedélyével teszi
föl kérdését a kegydmes gr6fn6?
CLAUDIA: A belügyminisztérium engedélyével jöttem ide megkérdezni: mi történik
itten?
PÉ VENCZEL: Az történik, mélt6ságos
gr6fn6, hogy ez az ember nem Lajos, hanem Péter. Bodor Péter.
CLAUDIA: Bodor, de nem Péter, hanem
ahogy mondom: Lajos. Te miért nem figyelmeztened 6ket? Miért nem mondtad,
hogy Bodor Lajos vagy?
BODOR: Bosszantott volna, hogy bolondnak néznek.
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CLAUDIA: Annyira nem bírják az igazat elviselni?

PÉ VENCZEL: Nyugtassa, de akkor ki ez az
ember?

BODOR (aki csak most kezd a gró/nlfvel egy
húron pendülni): Talán elviselték volna, de
nélküled nem tudtam azt bizonyítani. Nélküled én itt Bodor Péter vagyok, akit most
föl fognak akasztani.
CLAUDIA: Megbolondultak az urak?
(Berzenkedésa magisztrátus tagjaiközött)
MIKES: Kegyelmes grófntí! Méltóságodnak,
családjának és fejedelmi tísének tiszteltíjeként mondom: nem bolondultunk meg.
Minekünk, a nemes város magyar vezettíjének nem öröm magyart akasztatni. Mi a felséges császár és a király döntését vagyunk
kötelesek végrehajtani, miután Bodor Péter szebeni fölmentését Ofelsége nem fogadta el.

BODOR: Hát éppen ez az!
CLAUDIA: Egyszer\í, kérem! Bodor Péternek az ikertestvére, Lajos.
NÉMETH: Lajos! Hát ilyet én még... Lajos!
(Dózsacsitítja.)
CLAUDIA: Mindketttínek az iratai, melyek
a halott halotti mivoltát, az éltínek eleven
mivoltát törvénY,esen igazolják, íme, itt
vannak, uraim! (AtadjaMikesnek.)
MIKES: Megvizsgáljuk, méltóságos grófntí.
De nem lesz kissé hihetetlen... odafönt?

CLAUDIA: De tudják önök, hogy akit elítéltek: nem létezik?
MIKES: Mi lennénk a legboldogabbak...
PÉ VENCZEL: Minekünk nem öröm magyart akasztatni!
NEUMANN: Nemzeti gond és lojalitás malomkövei között tírMdünk, méltóságos
grófntí!
CLAUDIA: De tudniok kellene, hogy Bodor
Péter, a híres-nevezetes székely ezermester,
aki hadi tudományokban Gábor Áront is
meghaladta, immár nincsen az é15k sorában!
BODOR: Nincs!
MIKES: Honnan tudtuk volna, mikor...?
CLAUDIA: Az a Bodor Péter tehát, aki Bem
József altábornagy tüzéreinek orgonaágyút,
láncos golyót gyártott, és gyutacsüzemet létesített... az a csodálatos férfiú...
BODOR: Na-na!
CLAUDIA: ...akinek templomi orgonái
szólnak Erdély-szerte... a m\ívészi és tudós
képzeletnek ez a hatszárnyú angyala...
BODOR: A csipogóját!
CLAUDIA: ...ez a ritka képességekkel megáldott ember 1849. augusztus hatodikán
Kolozsvárott Bem Józsefre várván, annak
hivatali eltíszobájában meghalt.
BODOR: Isten nyugtassa meg!

CLAUDIA: Onnan jövök... odaföntrtíl, nem
idelentrtíl, a Tyúkszer utcából.
NEUMANN: Engem ez megnyugtat,. és
minden kételyt el kell majd oszlatnunk...
Ha van rá bizonyíték! Ha vágyaink a kegyelmes grófntí bizonyítékaival kiegészíttetnek...
CLAUDIA: Ebben az országban !Ila minden
hihettí és minden hihetetlen. El-e Pettífi?
Meghalt-e Pettífi? Hinni szeretntík, hogy
köztünk bujdosik valahol, és rettegünk attól, hogy mégis elesett. De miért ne élne,
mikor a fejére vérdíjat t\íztek ki? Hol van
Kemény Zsigmond? Jókai! Élnek-e még a
Telekiek? Sándor és László! Élnek-e mind
a bujdosók, akik álnéven próbálják menteni magokat? Nos, uraim: ha nehezen hiszik
el önök is, hogy egyesek élnek még, miért
nem tudják elhinni, hogy Bodor Péter meghalt?
MIKES: Mi csak azt mondjuk, hogy esetleg...
odafönt... a kétely...
CLAUDIA: Odafönt boldogok, ha valaki,
akit ma halálra kellene ítélni, már korábban
meghalt.
BODOR (énekel):Megyek síromba, nyugodalomba...
CLAUDIA: Ne menj sehová! Az urakat pedig fölkérem, kísérjenek el engem Kolozsvárra, hogy megmutassam önöknek a Házsongárdban Bodor Péter sírját. Mikor indulunk?
NÉMETH: Az Úr csodásan m\íködik, és titkát csak az asszonyokkal osztotta meg. (Kalapácsütés.)Mindent berekesztek.
UJF ALUSSY (a!egyórökhöz):Abtreten!
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(Bodor mellSI a kétfoglár lelép, kilép.)
CLAUDIA (Bodor karjaiban): Te Péter! Majdnem elpatkoltál!
BODOR: Tavaly ISsz óta várlak. Csak álmaimban láttalak! Feltámadásom és gyehennám! (Nevetés.)
?4 fény fokozatosan kialszik, trombitaszó, majd
a vonuló fegySrök robaja-dobaja.)

Negyedik jdenet
Bolond. Talpiggyászban, újságáruskéntjön, ideoda bedobván a Székely Gyutacsnak egy-egy
példányát.
BOLOND: Megjdent, megjdent, bár a szomszéd följelent, megjelent a Székdy Gyutacs!
Szabadlábon szerkeszti lapját újból mártírfcSszerkesztcSnk,Szentgyörgyi Ábel! Báró
Heyerle katonai bírósági ezredes len az
erdélyi Mozgó BüntetcSBizottmány elnöke!
Éljen és mozogjon ellenünk báró Heyerle!
Halálos ítélet árnyékában a Székelyföld
Msei, Kossuth Lajos ldki gyermekei! Gálfi
Mihály unitárius ügyvéd, Török János református tanár, Horváth Károly... Horváth
Károly, édes öcsém, földbirtokos, életének
tavaszi virágzásában, huszonöt évesen...!
Megjelent a Székdy Gyutacs! Alulírott,
Horváth Csongor a császárhoz folyamodom! Horváth Károly helyett engem akaszszanak föl, hogy édes öcsém a gyermekeit
fölnevelhesse!
Éljen a magyar szabadság!Éljen a besúgó!
ErcStnem vehet rajtunk idegen önkény!
Magyar nem vész el csak magyar által!
(Leül a padra és maga-magánakszaval.)
Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk, búsan, szótlanul;
Van, aki felkél és sírván megyen
Új hont keresni túl a tengeren.
Új hont keresni túl a tengeren.
Ötödik jelenet
Bolond, Komisszár, Káplár.
BOLOND: PeteSfiSándort láttam álmomban.
Halljátok, emberek? Éjszakára hagyjatok
nyitva ajtót, ablakot! Sándor kérhet mene-
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déket minden magyartól, minden pillanatban.
KOMISSZÁR (háta mögött Káplárral megáll
Bodor eltftt): Milyen Sándor jöhet? Mdyik
Sándor?
BOLOND: Bach Sándor belügyminiszter úr,
kiváló barátom.
KOMISSZÁR: Akkor most velünk jössz,
domine!
BOLOND: Hozzá tetszett lódítani, mert én
már nemigen.
KOMISSZÁR: Nemigen? Mi ez az öszvérszó?
BOLOND: Se nem szamár, se nem ló.
KOMISSZÁR: Káplár! Pofátlankodásért elcSszó gyanánt ülepen rúgni!
BOLOND (miközben a káplár nekihuzakodik
a rúgásnak):Az istenért, jóemberek! Ne veszítsétek el a fejeteket! Nem elég, hogy elvesztettük a szabadságharcot? (Egy rúgás
után.) Jaj! Jaj, ne! Ne! A második rúgás maradjon nehezebb idcSkre,mert itt az igazolványom. (Káplárfelé nyújtja, ám az csak inti,
hogy a komisszár urat illeti.) Komisszár úr...
tessék ezt gyorsan megnézni, még mielcStt
az ön vadszamara tovább rugdosódna!
KOMISSZÁR: Hogy mersz így beszélni?
Börtönbe csukatlak.
BOLOND: ott Magyarországtól már nincs
több hely.
KOMISSZÁR (a papírját átveszi): Akasztás
után a nyelvedet külön kell majd agyonverni. Ez tehát Neumann doktor hivatalos
igazolása.
BOLOND: Tudományosan számon tartott
hivatalos hülye vagyok. Így mondják - a
nálamnál hülyébbek.
KOMISSZÁR: Horváth Csongor volt magyartanár... labilis idegrendszeru, extrovertált hysteroid pszichopata... szülei satöbbi...
apa moráldebilitása következtében az anya
szenzitív schizoid, valamint adaptációs...
izé-mizé... doktor Neumann Sámuel. Szabályos és hivatalos diliflepni. Sajnos. llyenformán, kedves tanár úr, menjen a fenébe,
fogja be a száját, míg nem leszek magam is
labilis. Nekem ne politizáljon, ne PetcSfi
Sándorozzon itt, a schizoid csillagát, mert
én úgy rúgom seggbe, hogy extrovertáltan
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az édes anyukájának az ivartáskájába repül,
értem?
BOLOND: Ha meg tetszene ismételni...
KOMISSZÁR (magából kikelten): Elég! Lelépni!
BOLOND: Oly gyönyörií körmondat volt,
akár egy glória... csodás fénykoszorú a nemzeti bölcsesség tar feje fölött. (Szalutálva.)
Gratulálok! Tessék! Székdy Gyutacs.
KOMISSZÁR (haját tépve): Azt a hétfájdalmú, szentséges...
BOLOND (gyorsanel).
fA fény kialszik, közben Claudia kacagásameg
a Bodoréhallik)
Hatodik jdenet
Az újból kigyúló fénnyel együtt jön: Claudia,
Bodor, késobbZimmermann.
CLAUDIA (a börtönudvarról jövet, a börtönkapuban megállva, s a még mindig rabruhás
Bodort vizsgálgatva): Akkor tehát így hagyod el e fogvatartási helyet? píszmagyarban? No! Azért snájdig vagy! Igy is tetszel
nekem.
BODOR: Meglátod majd a kolozsvári díszegyenrohámat! Zimmermann hozza.
CLAUDIA: Te Péter... Azon a napon, mikor
Kolozsvárott (h,.amiskásan)meghaltál, mi
volt arangod? Ormester?
BODOR: Ornaszád!
CLAUDIA (hátba üti): Üresen jár a szád!
Hadiférfiú vagy te, de nem hadihajó. Szóval? (Leülnek apadra.)
BODOR: Ornagy, mint Pet6fi Sándor. De
ekkora csatát, mint te mostan: sohase nyertem. Mit61 lettél ilyen er6s? Dyen találékony?
CLAUDIA (kuncog): Emlékszel? Amikor
mireánk, fered6z6 lányokra leselkedtetek
fickó legények, a térdem láttán akkorát ugrottál, mint egy baknyúl a hajtásban! Mit61
szökkentél akkorát, Péter? (Mély hangon.)
SzerelemMl kifolyólag! Hát így.
BODOR: Hm. Akkor még nagyokat tudtam
ugrani!
CLAUDIA: Ó, szegény elaggult, kivénhedt
és megélemedett...

BODOR: ...szenes csutak...
CLAUDIA: ...és göcsörtös, pókos lábú...
BODOR: ...öreg ló...
CLAUDIA: Öreg lóra könnyebb terhet rakni, márpedig én, tudhatja kend, jó kis terií
vagyok... édesanyám jánya v~ok... ~ogy
énekdtük ezt Bözödön? (Énekeli.) Edesanyám jánya vagyok, kerekdinnyefarú vagyok! Annak adok, akinek akarok, mégis
egészbe maradok!
BODOR: Halt! Osztozni, pontosabban: osztódni, mégis egészben maradni: matematikai lehetetlenség. Contradictio in adiecto.
CLAUDIA: Asszonyról szólván: tévedni tetszik, Maestro! Az ön matematikája tehát
megbukott, a dolog ugyanis: probatum est!
BODOR: Válaszát, kegydmes grófn6, csak
úgy fogadhatom d, ha kerekdinnyefarú
énekünkben

az a sok mindenki

-

egyedül

én vagyok.
CLAUDIA (kacagva):Egyedül ti!
BODOR: ~ert 6k én vagyok, én pedig 6k
voltunk. Igy kell az öreg legénynek belenyugodnia Isten akaratába.
CLAUDIA: Még szerencséd, hogy az örökzöldfélékhez tartozol.
BODOR: Kaktusz, amdy hetvenéves korában virágzik... De lesz aztán hadddhadd!
(fáték, kacagás.)
CLAUDIA: Azt is várom, te! Te puszpáng és
ébenfa, mely se meg nem vénül, se meg
nem pudvásodik.
ZIMMERMANN (jöna börtönudvaron át).
BODOR: Jön a hülye smasszer, hozza a díszegyenrohámat. Claudia! Azt tudjam legalább, hol vagyok dtemetve? Sokan fogják
ezt kérdezni.
CLAUDIA (suttogó hangon): Kolozsvár, Házsongárd, 849, srégvizavi Szenci Molnár
Albert. Nehogy dfelejtsed!
BODOR: Soha, míg élek! fA már megérkezett
Zimmermannhoz.) Üres kézzel, Zimmermann?
ZIMMERMANN: Tisztelettel jelentem, Bodor úr, az ön nevén beraktározott leltári
holmi tdjes egészében dúínt. Elúínt az
ugató madár is.
BODOR: Elúínt vagy ellopták?

1993.
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ZIMMERMANN: A raktárnok részércSItisztelenel fölajánlom az ut6bbi idcSbenkivégzettek vadonatúj vagy alig hordott ruhadarabjait, úgymint: fekete pantall6, sujtás
nélkül, de vitézkötéses búzakék atilla, sajnos, föveg nélkül... továbbá...
BODOR (Claudia nevetése közben): Mondd
meg a fölötteseidnek, hogy a nekem fölajánlott ruhadarabokat rájuk hagyakozom,
és Mleg a pantall6t. A fekete a sZÚlekkirályncSje.Mindenhez megy, de leginkább az
akaszt6fához.
ZIMMERMANN: Jelenteni fogom, jelentem
alássan!(E!.)
BODOR (utánanézve): A madaramat is ellopták.
CLAUDIA (mdulást jelezve): Antreten zum
Appel!
BODOR: Teljes létszámban in vagyok, parancsot várok!
CLAUDIA: Bodor Péter tüzér cSmagyot az
én Mozg6 BüntetcS Bizottmányom életfogytiglani szabadságra és szerelmi rabságra
ítélte. Fogvatartási helye: Marosvásárhely,
Claudia magánzárka!
BODOR (játékos-rémülten):Atyaságos Isten!
Állami közketrecb& asszonyi magánzárkába! CseberMl vederbe, vöderb& csebörbe,
escSel& t6ba, miután eben gubát cseréltem,
és ott vagyok, ahol a mádi zsid6, bevágok
az egy 16 közé, cú föl, lovam, Brass6ba!
CLAUDIA: Cú föl! N6ta!
(Énekelve lépnek beakiskapun. .Édesanyámjány" vagyok, kerekdinnyefaTÚ vagyok.. A fény
fokozatosan kialszik, távoli trombitaszó, majd
a karhatalmi egységek vonulásának csattogó
hangjai.)

.

Hetedik jelenet
A Székely Bömbökk, amit rajzosfeliratos cégtábla isjelez. A háttérben a horizontfüggönyön
élesenlátható a három akasztófa árnya, a 48-as
ágyú és az orbódé. A vendégloben hosszú, terített asztal; sorban mereven, ünnepélyesenülnek
az urak. Balról jobbra: Németh, Mikes, Szentgyörgyi, Pé Venczel. Utánuk két hely üresen

marad, majd folytatódik a vendégsor: Neumann, Dózsa, Bercsényi,Enyedi. Jobb odalt a
falon, pontosabban: a falba ép{tve szószékhez
hasonlatos, ám felso felében rácsokkal ellátott
tákolmány, benne a három zenész; létra van
nekitámasztva. Magyarázat: Erdélyben a SzékelyfOldön ismert eljárás ez: a viga/mi alkalmakra fllfogadott cigányzenészeket {gy védik
a részegnótarendelók és verekedók agresszivitásátó!. A ketrecnek elöl bejárata, hátul kijárata
van, afféle vészkijárat, az udvarra vezeto. A fokozatosan visszatéro fénnyel fortisszimóban
árad a zene is,valamilyen gyorsritmusú erdélyi
muzsika.
DÓZSA (helybol kelve a cigányok ketrecéhez
megy, elveszi a létrát, és lefekteti a fal mellé.
VISSZalép,s egy intéssel elhallgattatja a bandát).
PRÍMÁS (kihajolva ajulkébo'1):ÍtéMmester úr!
Ki a n6tagenerális?
DÓZSA: Nem látod? Én vagyok. Ide fülelni!
Mikor a kegyelmes gr6fncSés Bodor Péter...
Lajos megjelenik, abban a szent minutumban: Vásárhelyi halast6, halast6!
(Nyivákolás a zenészek között az ijedelemtolJ
DÓZSA: Világos?
PRÍMÁS: A dolognak az eleje világos.
DÓZSA: Mi nem világos?
PRÍMÁS: A n6tarendelémek a hátulja nem
világos, ítél6mester úr.
DÓZSA: Vagyis?
PRÍMÁS: Vagyis nekünk már az elején tudni
kell: Áristomot hány napot kapunk az
önök által betiltott és megrendelt n6táért?
PÉ VENCZEL (miután Dózsa orá vetett kérdo
pillantást):Azzal ti ne foglalkozzatok! Nem
lesz áristom. Ha, ne adj Isten, mégis el6fordulna... Meleg étel, húsétel, borocska.
EMre tehát ne 6bégassatok!
PRÍMÁS: Ez már tiszta beszéd! Mi is mdvészek vagyunk. A célt nekünk is látni kell!
DÓZSA: Most már elég legyen ott fenn!
Nem Kossuth Lajomak fogadtunk fel benneteket, hogy szüntelen sz6nokoljatok!
(Csönd. Dózsa a helyére megy. Kintrol kocsizörgés, lónyerítés, majd léptek hangja. Az urak
ünnepélyesenvámak.)
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Nyolcadik jelenet

Az elobbiek, majd Claudia, Bodor és Nyárádi.
Láth.tatlan jelMJásraaz urak felJJlnak, Dózsa
fölint a cigányoknak, azok rákezdik: .Vásárhelyi halastó, halastó... . Ezt mindannyian

éne-

kelik az elejétola végéig.Az utolsó két sorát refrénként ismételik. Kart k4rba öltve, Claudia és
&dor jön. Dózsa intJsérecsönd.
MIND: Vivat! Crescat! Floreat!
ENYEDI: Imára, testvéreim! Köszönjük néked, Atyánk, hogy a te oltalmadb~ s a nemzet gondjában együn lehetünk. AIdon legyen a te neved ama csodatételben, minek
folytán Bodor atyánkfia, kiszabadulván a
halál szakadékából, immáron boldog hitvestársként is körünkben lehet az CShitvesével. Áldd meg, Uronk, Rhédey Claudiát,
akit mentcSangyalként küldtél az CSszerelmes társának segítségére, hogy legyen élet
és fény a halálnak sötét hatalmával szemben, ámen!
MIND: Ámen!
(Enyedi kimegy a sz{nról. Zene. Dózsa intJsére
a szomszédos terembol virágcsokrokk4l megrakott szekér gördül az ifjú pár elé.)
DÓZSA: Mélt6ságos gr6fncSés kedves... ezek
után miként szólltsalak?
BODOR: Vitéz k6terfái, kis- és nagydutyilaki, lerben ht'ísölt, császári és királyi sines
vagyok, mindközönségesen Bodor Lajos,
alias tizenhetes, néhai akaszt6favirág-jelölt,
asszonyom oldalán pedig a közügymentes
magánboldogság kandidátusa, szolgálatjára!
DÓZSA: Hosszú név, (kobakjára ütögetve)
rövid ész, hadd mondjam inkább: kegyelmes gr6fncS,kegyelmes grM úr, gavaUériánk.
virágos szekerét fogadjátok szeretettel!
BODOR: Polgárként fölzüllönem ugyan az
arisztokráciába, s ncSmmel egymás terhét
hordozzuk immár, de fcSnemesirangokon
nem osztozkodtunk, nem tudjuk, melyikünké legyen a nagyobbik rész, mivelhogy
énnekem éppen semmim sincs, szolgálatjára.
CLAUDIA: Hé, barna hangászok! Vásárhelyi
halast6, ne búbánatosan, hanem táncolhat61ag!
(Gyorsabbritmusban rázend{tenek, Claudiajá.
tékos .fölkérésére. Bodor táncra perdül, és /egé-

nyesenforgatja asszonyát. Az urak a szekérrol
levett virágcsokrokluJáJIjJkkörül, s énekelnek,
rikkantanak is. Aztán kb. mJsfél perc múlva,
a cigányok .behúzzJk ~ Claudia Bodor 'Vállára
hajtjaafejét)
BODOR: Köszönjük a fogadtatást! Mi következik?
NÉMETII: A n~
létének sine qua non-ja
az individuális közbátorléti cselekvések permanenciája!
CLAUDIA (nevet):püff neki, Lajos!
~ zenészek tust húzna!e.)
DÓZSA: PüHre, paffra nem tusolunk, cs6kák, azt a hétszentségit!
NÉMETII: E fényes igazság alapján és annak következtében, hogy sajnálatos akasztás folytán elnöki hely üreseden, fölkérem
Bodor Lajost, legyen CSmostant61 a Közbátorléti Nemzeti Védegylet örökös elnöke. Vivat!
MIND: Vivat! Crescat! Floreatl
NÉMETII: Boroskancs6ink fülének megragadására fölsz6lithatom-e honfitársaimat?
(Isznak.)Elnökünk leszel hát?
BODOR: Az ajánlat megtisztelcS. Claudia
kedves: j61 meggondoltuk magadat? (Leül.).
CLAUDIA: Ó, de mennyire, drága férjemuram és kalaphord6 felenesem, gyémánnal,
zaf1rral kirakon koronája a teremten világnak.
BODOR: NM~
CLAUDIA: Észbeli gyarapodás jde nála, ha
már oldalbordára, csontra biz valamit szép
szerénységgel. Én pedig azt mondom,
uraim! Arr61 van legenda, hogy a kis Jézussal együn ncSna szent gyermek ruhácskája,
köntöse, kis köpönyege - azt ellenben sose
tapasztaltam, hogy az örökös álmokat kergetcSkicsi Bodomak a meggondoltsága, önérdekének felismerése, magamegcSrzcSkészsége együtt ncSn volna az esze tokjával...
Szegénykém.
NEUMANN: Mindig csak mások, az elesettek érdekeit nézte!
BODOR: Úgy van! Vivát! (Tus, éljenzés.)
CLAUDIA: Minden baja abb61 támad, hogy
nem az eszével, hanem a szivével gondolkozik. Még ez is hagyján, ha a szíve belül
nyiló ajtó lenne, hogy CSválogassa meg, kit

t 993. november
ereszt azon be, és kinek mondja: odakint tágasabb! De mivel erre képtelen, kopogtatás
nélkül nyit rá és szakad a nyakába minden
népámító futóbolond, minden hazafisággal
házaló hitvány kucséber... uraim! Akkor tehát azt mondja most Bodor Lajos: akasztás
folytán megüresedett közbátorléti tisztségbe azt dobják fel önök, akinek mindegy,
hogy vivát után még visszaesik-e,vagy fennmarad a nemes város népi motÍvumokkal
díszített bitófáj án!
PÉ VENCZEL: Méltóságos grófno! Oly szépen és találóan mondta ezt kegyelmed,
hogy meg is sértett minket! (Helyeslés.)De
meg ám! Mert sajnálatos, hogy volt elnökünket, Váradi Józsefet kivégezték Háromszéken, csakhogy nevezett atyánkfia összeesküvoként nyerte el méltó büntetését. Titkos ténykedésérol sajnos nem tudhattunk,
különben másra ruháztuk volna közbátorléti bizodalmunkat. Egyletünk ugyanis
a magyar nemzetre jellemzo királyhiiség,
a Kossuth által megtagadott monarchia védelmének jegyében miiködik.
BODOR: Azanyját!
(Tus.)
DÓZSA: Miazisten ott már megint?! (Csönd.)
Ezek úgy politizálnak ott a ketrecben, mint
valami kabinetirodában.
SZENTGYÖRGYI (Claudia elé penderülve):
Kegyelmes grófno! Egressy Béni barátommal és Petofi Sándorkával tudnám csak állapotunkat lefösteni: (énekli) "Ereszkedik le
a felho, hull a fára oszi eso..." Kész! Nem
sírunk. Ne ereszkedjék felho: az ég szakadjon ránk, akkor sem sírunk. Börtöntitkokat
fogok elárulni.
TÖBBEN: TIyen IÚ!1cs,hogy börtön! Fogvatartási hely van. Allamtitok. A börtönélet:
államtitok.
SZENTGYÖRGYI: Párdon! Én nem tettem
le a titoktartási esküt.
NEUMANN: Bírósági ülnök, mint magam
is, nem piszkoihat a saját ülnöki fészkébe,
kegyelmes asszonyom, de ilyen abszurdumot! a törvényesített paranoiának egy ilyen
rettegéssel hizlalt kacsacsorii emlosét látni hihetedenség! Tessék elképzelni: az elítélt
megfogadja... (kacag)fölesküszik a szentháromságra... Atyára, Fiúra satöbbi... hogy az
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égadta világon senkinek el nem árulja, el
nem fecsegi... (kacagás) hétpecsétes lakat
alatt fogja tartani a titkot, miszerint...
(kacag)miszerint ot... ot magát felakasztották... (kacag)szitává lotték... (kacag)kerékbe
törték... felnégyelték... És ezt titkolni kell
neki. (Kacagéstikog.)
CLAUDIA: Jöjjön, doktor, ne tikogjon!
(Hátba üti. Csönd.)
SZENTGYÖRGYI: Én láttam és hallgattam
a hajnali derengésben Bodor testvérünk
ugató madarát.
PÉ VENCZEL: Milyen volt?
SZENTGYÖRGYI: Madárformája volt! De
nem! Hanem inkább... Mint egy deszkaládikó, aminek nyaka nott... (Kuncogás.)De
mégsem! Hanem inkább koporsó kürtovel... (Nevetés.) Bár ez is hozzávetoleges!
Hoppá! Heuréka! Tudjátok, milyen volt?
Olyan volt, mint amikor tüsszenteni akar
az ember, és nem sikerül neki. TIyenvolt!
MIKES: És mit tüsszentett...? Azaz, mit énekelt?
BODOR: Nem énekelt. Ugatott.
DÓZSA: Mit ugatott?
BODOR: Van kutyád?
DÓZSA: Magyar vizsla.
BODOR: Mit ugat?
DÓZSA: Engem például, örömében, amikor
meglát.
BODOR: Az egy oligofrén kutya. Az én madaram ilyet nem csinálna. Már ha nem lopták volna el a smasszerek.
NÉMETH: Ugató madár! Éneklo kutya! Kacsacsorii emlos! Mi történik egy normális
agyban, amikor efféléket koncipiál?
(Nevetés.)
NEUMANN: Komplexus! Egy bizonyos alkotási komplexus, ne firtassuk. (Nevetés.)
DÓZSA (látván Bodpringerültségét):Gádzsók!
A nyomomba! (Enekel, a zenészek kísérik.)
"Ugat a kutyám, a Rajna, / Jön a szeretom,
a barna, / Ha barna is..."
BODOR (öklével az asztalra csap):De firtassuk csak! Mert alkotási komplexus a keresztanyátok kecskebukás ördögiizése nehéznyavalyával komplikálva. Az én madaram azt ugatta, amit a ti szátokból is hallott
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a börtönudvaron. Nincs fületek hozzá?
(Némán, elképedten bámulnak rá. Claudia
könyörgo tekintetére szelíd hangonfolytatja.)
De hadd mondom el nekik! Azon az 5szi
éjszakán, amikor a madarat juharfáb61 kifaragtam, és amikor már-már a lélegzetét is
hallottam, veszettül ugat6 kutyák v~g6dtak
neki a börtöncella ablakrácsainak. Ugy láttam, az égb51potyognak azok a kutyák! Ne
guvadjon a szemetek! Nem háborodtam
meg! Akkor sem! Hanem hosszú id5be tellett, amíg káprázatomb61 magamhoz térve
megpillantottam az égen vonul6 vadludakat. Azok vonultak délnek és - ugattak,
uraim, vakkantottak szabályszeruleg, ahogy
annak a napnak a hajnalán már az én juharfa madaram is ugatni kezdett. Boldog
mélak6rban, csöndes lojalitásban öreged5
nemes gyülekezet: a szátok sarkán vigyorg6, csúfondáros mosolyt nem veszem rossz
néven t5letek. Nehéz nektek megérteni a
vonul6 vadludak égi ugatását. Nekem se
volt könnyu. Mert csak akkor kezdtem igazi értelme szerint érzékelni a világot és beline magamat: a tizenhetes számú rabot, aki
hat h6napja várta már a szebeni katonai
törvényszék ítéletét, aztán az utols6 vacsorát a siralomházban, meg a hajnali kivégzést, reménye szerint goly6val, sok-sok fényes lövedékkel a szívében. Goly6ban re- .
ménykedtem, mert egész testem remegni
kezdett, valahányszor a bit6 s a kötél
eszembe jutott. Bevallom, reszkettem, a fogam is vacogott... hadd kérdezzem hát t5letek: ilyenkor nem ugat a madár?
NEUMANN: De!
BODOR: Hanyatl6 reménnyel már, Claudiát
vártam, akár egy fölment5 sereget. Claudia
helyett pedig szívküldte, könnyu kis csomag érkezett számomra, h5n szeretett városomb61: a kötélkorszak prosperál6 kötélver5inek szép ajándéka! Derék honfitársaim, kényes nyakamra val6 tekintettel és
egyiittérzésb51 kötelet küldtek nekem, a
h6hér kötelénél puhábbat, selymesebbet...
mélt6ztassatok megtekinteni! (Zsebébol eloveszi a hóhérkötelet, és annak hurkát a nyakába veti.) Egy álomszeru, közös fellobbanás után ugye, milyen példátlan újb61 a magyar összefogás?!Hát ne ugasson akkor az a
madár? (Mikes elé lép.) F5ügyész úr! Szíveskedjél e finom anyagot önkezeddel meg-
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gusztálni. Ne félj t51e! Nem tekeredik
a nyakadra! Ezzel ugye már gyönyöruség az
akasztás?
MIKES: De kérlek...!
BODOR: Be kár! be kár! Nem sikerült! Ez a
csodálatos asszony elrontotta az ünnepeteket... egy újabb Mségnyilatkozat h6héros
alkalmát... rA kötelet Mikes nyakába veti.) Be
csodálatos inkarnáci6!
MIKES: Miért vagy igazságtalan velem? És
velünk?
PÉ VENCZEL: Mindannyiunkkal!
BODOR: Ítéleteitek zár6 mondatát figyeljétek megval6sultan, oly formában, ahogyan
igazságos ajkidr61,Mikes Mihály, két magas
hangz6 szárnyán - kö-tél - tovaröppenve
direkt a delikvens nyakába szakad! Ott azaz itt és ilyenformán materializál6dik
(rángatja)

- mélt6ztatol

érzékelni?

MIKES: Ez kérlek, dehonesztál6!
BODOR: Úgy van! Minden kötél minden
embemek a nyakában dehonesztál6. Ezért
kérdem: ilyenkor nem ugat a madár?
PÉ VENCZEL: Ne játssz velünk!
BODOR (a kötelet Pé nyakába veti): F5bír6
úr! Engem nem vitt el az ördög, de mivé
lett az ország? Kertjeinkben muskotályfürtök helyett sírbogarak és pondr6k csüngenek a sz515vessz5kön! Bujdos6 magyarok
fölött ho1l6k kerengenek apostaréti bit6k
közelében. A szemünkre, húsunkra várnak,
friss eledelre. F5bír6 uram, ha már így megkrétázott bennünket a halál: nem ugat a madár?
PÉ VENCZEL: Elismerem, de hagyd abba!
BODOR (Németh nyakában a kötél): Táblaelnök uram! A ránk uszult nemzetiségek a
szabadságharc frontjai mögött asszonyokat,
gyerekeket és aggokat mészároltak le, s
égettek meg elevenen a rájuk gyújtott templomokban. Hát amikor földi hajlékait az
Úristen maga sem védelmezi: nem ugat
a madár? Nem csahol az égen a vadlúd?
A pacsirta? Nem ugat az egész kurva hétszentségesvilág?
NÉMETH: Eszel5s kérdések!
BODOR (Dózsát is elkapva): Talpig gyászba
roskadt országot faggattok arr61, hogy mit
ugat a madár? Ezer évig rakta fészkét, hul-
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latta vérét a Kárpátok karéjában, és íme, leverte, talán örökre már a túlero - ti meg azt
kérditek: mit ugat, a madár? Ti nem vagytok idevalósiak? Atutazóban vagytok boldogabb országok felé? ?4 kötelet rángatva.)
Nektek csak boldogan énekel és vidáman
fütyül? Nem ugat a madár?
NÉMETH: Könyörgök! Sorstársaid vagyunk!
BODOR: Akkor miért nem ugat nektek is a
madár?
NÉMETH: Ne gyalázz bennünket!
BODOR: Miért nincs szamárfületek bár egy
lezuhanó élet hangjait meghallani?!
CLAUDIA: Elég! Csillapodj, kedvesem!Nem
ok az ellenségeink!
PÉ VENCZEL: Ez már vért kíván!
BODOR: Se jaj, se baj, se romlás? Egyedül a
magángyarapodás? A süket isteneteket is
hiába kérdem: nem ugat a madár?
CLAUDIA: Elég volt! (Lefogja.)Imádkozva
kérlek! Csillapodj, kedvesem.
BODOR: Mondd meg, Claudia, hová valósiak ezek, hogy ilyeneket kérdeznek tolem?
Mit ugat a madár? Mit énekel a kutya és a
kacsacson1 emlos?!
CLAUDIA: Kérem, ne haragudjanak rá! Aki
nem érti meg ot: vegye magára az o börtönemlékeinek súlyát. Drága, jó uram, csillapodj már, ülj vissza mellém!
BODOR: .Leverték már a fészket, és talán
örök idokre megsemmisítették, és ott borong a tébolydában Széchenyi, és elborult
elmével is többet lát náluknál...
CLAUDIA: Senkit se mérjünk az o mértékével!
BODOR: Elc5relátta mindazt, ami megesett
velünk, és ez csak kezdete a végnek, a felnégyeltetésnek.
CLAUDIA: Nyugodj meg, drága jó emberem! - az ugató madár elnémult már és a te

szabadságodban úgy szólaljon meg minden... a reménység is, ahogyan azt ketten
megálmodtuk...
BODOR: Istenem, úristenem... amikor egyszerre szólalt meg itt Magyarországnak
minden harangja... Minden beolvasztott harangja a hajdani hazának!
CLAUDIA: Felejtsd el mindazt, ami történt,
ami volt...
BODOR: Magyarország harangjait?
CLAUDIA: A lelkedre szakadt iszonyatokat!
Mert aki nem felejt, elpusztul! Nem érted?
Elpusztul!
BODOR: Majd élnek a kövek és a gutgesinnt
magyarok...
CLAUDIA: Ha nem felejtesz, megsemmisülsz, vagy megsemmisítenek!
BODOR: Halálunk az emlékezet... Pusztulásunk a felejtés.
CLAUDIA: Ide azt az átkozott kötelet!
(Elszedi Némethtol.) Nyissatok ablakot! El!
Ki vele! Ki innen az ugató madárral, a szívet roncsoló beszéddel! Zene szóljon itt,
nem ugató madár! (Dózsa intésérea cigányok
játszani kezdenek. "Vásárhelyi halastó..."
Claudia halkan énekelve vigasztalja Bodort.
Az urak döbbenten hallgatnak) Beleestünk
lovastól, kocsistól... Ezen gondolkozzál! Jaj,
Istenem, ki vesz ki, hej, de ki vesz ki? Bántani senki nem akart, ne haragudj hát senkire. (Bodormegérto bólintása.) Sajnál-emég
engemet valaki? Nem hullatunk befelé sem
könnyet, Bodor úr! Megtaláltam az elveszett rézsarkantyút! Eredj rózsám, keresd
meg, sej haj, keresd meg, ha megleled, pengesd meg, pengesd meg. Hát nem ezzel bíztál meg? Vásárhelyi kertek alá nem azért
küldted a rózsádat? Nem azért küldtél engemet? Én édes jó uram és Jóistenem!
Függöny.
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MÁSODIK FELVONÁS
ElslS jelenet

Az utca. Bolond, majd Káplár ésKomisszár.
BOLOND úön, újságokkal, koldusnak öltözve): Megjelent, megjelent, bár a szomszéd
följelent! "Talpra magyari", jelentsd föl a
másik magyart! - megjelent a Székely Gyutacs! Szentgyörgyi Ábel legújabb költeményével! Újabb odamondás az önkény szeme
közé! Megjelent a Székely Gyutacs! Árulás,
besúgásjuttatta törvénykézre a székely öszszeesküv5ket!
Gyászba hullott nemzetünk!
Ferencünk ésJ6zsefünk
A tátong6 szakadékba,
Halálnak torkába
Taszított bennünket,
Legy5zötteket!
(Balról, leshelyéról kiront Káplár, és[arba rúgja
Bolondot.)
BOLOND: Hé! Mi volt ez?
KÁPLÁR:
BOLOND:

Meghallgattam

a versedet!

Irodalomkritikus

vagy?

KÁPLÁR: Ne gyalázz, hallod, mert újabbat
kapsz! Csak pihenek egy kicsit.
BOLOND:
Vidulj, magyar! Árkádiában pihen az önkény! Káplár! Áldjon meg az Isten
mind a két lábával!
KÁPLÁR:
pr6bára!
BOLOND:

De többet a türelmemet

ne tedd

De hát mivel...

KÁPLÁR: Rube! Gondolj, amit akarsz, de
mondd azt, amit kell! Oszolj!
BOLOND:

Oszlásnak indult hajdan...

KÁPLÁR (megmerevedik, szalutál).
KOMISSZÁR (kezében a Székely Gyutacs egy
példányával): Megállás, hé!
BOLOND: Megállás végett lassítám lépteim,
szolgálatjára!
KOMISSZÁR: A poéta úr versét olvasd abb61 a Székely... kapszlib6l...

BOLOND: Csak gyutacsom van. A kapszli
elfogyott!

KOMISSZÁR (rúgástjelezve):Káplár!
BOLOND: Megjelent a Székely Kapszli!
KOMISSZÁR: Olvasd a verset!
BOLOND: Vidulj, vidulj, nemzetünk!
Ferencünk és J6zsefünk
A tátong6 szakadékb61,
Halálnak torkáb61
Mentett ki bennünket,
Megszédítetteket!
KOMISSZÁR: Tehát mentett, nem taszított,
miként a Tyúkszer utcában már elszavaltad.
BOLOND: Hú! A Tyúkszer utcáb61 indulok, s a Töhötöm téren már fel vagyok jelentve!Ez aztánegy dinamikustársadalom!
KOMISSZÁR: Papírt kérek!
BOLOND: Már mutattam néhányszor. Remélem, nem tetszik érvényteleníteni. Sajnálatos lenne. Tetszik tudni, milyen fáradságoshülyénekszületni?Ön is tapasztalhatta,
kérem, két alkalommal: eMször, amikor
megszületett Toldi Zsigmondnak, kicsi Zsigának...
KOMISSZÁR:Pofa be, tanár úr! Személyét
illet5leg folyvást n5 bennem a gyanakvás.
BOLOND: Gyanakvás! Jézusom, hát az meg
mi lehet?
KOMISSZÁR: Kicsoda ön tulajdonképpen?
BOLOND: Att61 tartok, hogy Pet5fi Sándor.
KOMISSZÁR: Ne tarts t51e! Hülyéb51 nem
lesz üstökös.
BOLOND: Csak Marosvásárhely komiszszárja lehet?
KOMISSZÁR: Káplár!
BOLOND: Jaj, ne! (MeneküL)Éljen Schwarzenberg Félix és Haynau! Hajnalban húzzák fel 5ket!
KOMISSZÁR: Hallottuk ezt, Káplár?
KÁPLÁR: Ahogy tetszik gondolni.
KOMISSZÁR: Nem értettem egészen pontosan, de ett51 én egyszer gutaütést kapok.
KÁPLÁR: Nem érdemes.
KOMISSZÁR: Gondolod, hogy megannyi
álcázott formájában Pet5fi lenne?
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KÁPLÁR: Mivelhogy Pet/Hi tekintetes úr
biztosan nincs bezárva, álcázott fölúínése
nem lehet kizárva. Ha Komisszár úr ezt a
kérdést...
KOMISSZÁR: Ruhe! Senkirol nem lehet
tudni, kicsoda-micsoda, még arr6l sem, akirol tudjuk, hogy kicsoda-micsoda, azt a csillagos lángoszlopát! Gyerünk!
vi szín elsötétül, majd gyorsan újból kivilágosodik.)
Második jelenet
A Székely Bömbölde. Ablakán át az elsofilvonásbeli városkép látható. Pé Venczel, Nyárádi.
PÉ VENCZEL: Minden rendben, Nyárádi?
NY ÁRÁDI: Minden, fobír6 úr!
PÉ VEN CZEL: Mi a válasz, N yárádi, akárki
keresne?
NYÁRÁDI: A nemes magisztrátus tagjai jöttek volna, de nem jöttek, vis maior!

-

itt

voltak, de már elmentek, második verzi6,
és ha minden kötél szakad: itt vannak, de
csak maguknak, senki másnak, torozás, halotti, nem diszn6, szíik családi körben, kácc
ki!
PÉ VENCZEL: Borok?
NY ÁRÁDI: Mázas kancs6kban kitöltve, igényesebb vigalom esetén...
PÉ VENCZEL: Nem lesz vigalom.
NY ÁRÁDI: ...a kisebbik hord6, félszáraz
enyedi leányka, kármento, bal sarok.
PÉ VENCZEL: Másegyéb?
NYÁRÁDI: Ujfalussy börtönparancsnok úr
korábban itt járt, mélt6ságos uraimék felol
érdeklodött, mentében annyit mondott: baj
van.
PÉ VENCZEL: Baj?
NYÁRÁDI: Hozzátette még: lehetséges,
hogy nagy baj.
PÉ VENCZEL: Minden gyanús mozgást jelenteni. A szeme s a bejárat, Nyárádi. Köszönöm.
(Nyárádi el, Pé Venczel az érkezoket fogadja.)

Harmadik jelenet
Pé Venczel, majd Bodor, Németh, Mikes, Dózsa,
Neumann, Szentgyörgyi.
NEUMANN (kacagásután): Vizsgálom, kopogtatom a sovány, sápadt székely legénykét, majd kérdem: fiacskám, hányszor eszel
~e naponta? Kilöki a hüvelykujj át, s mondJa: eccer-eccer egyszer, eccer-eccer egyszer
se. (Kacagás.)Így él a mi népünk és teremti
csuda dolgait.
PÉ VENCZEL: Mélt6ztassatok helyet foglalni és tudomásul venni, hogy Ujfalussy
nem jöhet, aggaszt6 hírek várhat6k tole.
SZENTGYÖRGYI: Él magyar, Áll Buda
még!
DÓZSA: Mindennek és mindenkinek állunk
elébe!
PÉ VENCZEL: Mert benned megint több a
bátorság, mint amennyi járna beléd! (Nevetés.)
BODOR: Egy kis figyelmet kérek! Most fog
megsz61alni, hallgassátok azt az 6rát, a torony6ránkat. (Csönd. A toronyóra ötöt üt,
Bodor az ujján számolja, majd eloveszi zsebóráját.) Lássuk csak? Szerkeszto úr, hányat
ütött?
SZENTGYÖRGYI: Négyet. Négyet?
BODOR: Fobír6 úr?
PÉ VENCZEL: Talán hatot. Nem áll oda az
eszem.
BODOR: Ítélomester úr?
DÓZSA: Mérget veszek rá, hogy hetet.
BODOR: Doktor úr?
NEUMANN: Sose hallgatom. (Fejére mutatva.) Itt van az én toronyórám.
BODOR: Persze. Mindannyian szentséges individuumok vagyunk, alkat szerint változó
fülekkel. A szerkeszto úr négyet hallott, fobír6 úr hatot, ítélomester úr hetet, a meghallgatott torony6ra pedig ötöt ütött, nyolcat mutat, miközben a rendes ido kilenc
óra.
NEUMANN: Quod erat demonstrandum!
DÓZSA: Kancsóra magyar! Kortyoljunk bátran!
(Bodorkivételével mindenki kancsót emel.)
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NÉMETH: Magyar ember borát issza, s j61
teszi!

len székely városnak a vezeté>i boldogan

SZENTGYÖRGYI (helyesbít):Bort megissza
a magyar ember, / J61 teszi. Mihály bátyám
ezt így írta.
NÉMETH: Úgy is j61van!
MIKES: Egy pohár bor a hazáért meg nem
árt!
DÓZSA: Ketté>sem!

ugat6 számyasod híreli a magyarság tragédiáját? Sz61jszíved szerint!
BODOR: Szívembé>lkérlek: ne haragudjatok.
MIKES: Királyi-császári ítéleteket, hadbír6sági döntéseket vagyok kénytelen sok esetben kihirdetni. Apám pap volt, engem is
annak szánt, végül jogi pályát választottam,
de soha egy pillanatra sem lett úrrá rajtam a
gyulölet, a kegyetlenség. Nem mutathatom,
mit érzek, amikor netán halálos ítélet szavait továbbítom, ezért megkérdem té>led:
feleIé>sa hangszer azért, amit eljátszanak
rajta? Hogy mondhattál akkor olyan szörny\íséget, miszerint ünnepünket rontotta el
a mélt6ságos gr6fné>,amikor téged kiszedett
a törvény kezébé>l?Nincs szavam rá, menynyire örültünk mi mindannyian, de nem
lett volna botorság táncra perdülni? Hogy
kidobassuk magunk a hivatalb61? Hogy másokat rakjanak helyünkbe? Vérengzé>és idegen magyargy\ílöIé>ket?Fájdalmas, amit r6lunk mondtál, Lajos!
BODOR: Bocsássátok meg nekem.
DÓZSA: Fejünkhöz vágtad, hogy talpig
gyászban az ország, és mi ezt nem vesszük
észre. Talpig gyászban a szívem, de ítéIé>mesterként nem járhatok feketében, nem
provokálhatom a felsé>bbséget,mert azonnal kirúgnak. Gutgesinnt magyarok, talpnyal6k ugyebár, amiként bennünket neveztél - sokan lesik a helyemet. Majd azokat
nézd meg az ítélkezésben! Hát olyan ember
vagyok én, hogy még a kutyámat is hülyének tartod? Meglát engem és örömében
vakkant, a farkát cs6válja... minek nevezted?

NÉMETH: Nemes magisztrátus! Adja Isten
és Bodor Lajos honszeretete, hogy mit a
múlt héten elakasztott az ugat6 madár, annak mostan a végére járhassunk! A Közbátorléti Nemzeti Védegylet elnökének
egészségére!Vivát!
MIND: Crescat! Floreat!
BODOR: EIé>reisztok a medve bé>rére!
PÉ VENCZEL (látván, hogy Bodor nem veszi
le szemét apostaréti bitófákról): Kedves Lajos! Megígértem a kegyelmes gr6fné>nek,
hogy háttal ültetlek a bit6fás kilátásnak. Az
é>kedvéért kérlek... ide ülj!
BODOR: Köszönöm. Az a baj, hogy a hátammal is látok.
NEUMANN: Orvosként ismétlem kedves
asszonyod szavait: aki nem felejt, elpusztul.
BODOR: És elpusztít másokat is?
NEUMANN: Te másoknak sosem fogsz ártani. Mindig csak magadnak.
BODOR: Éppen most pr6bálok leszokni r6la. Beköltözöm Claudiával egy csigaházba.
SZENTGYÖRGYI: Átok reá, ki elhajítja kezébé>la nép zászlaját!
BODOR: Abb61, hogy nem cipelek valamit,
nem következik, hogyelhajítottam. Meg
aztán: csigaházba kibontott zászl6val nem
lehet behúz6dni. Elakadsz azokon a kis füljáratokon. Vagy a zász16t viszem be, vagy
Claudiát! Te melyiket vinnéd?
SZENTGÖRGYI: Ab absurdum...
DÓZSA: Csigaházi m6don megítélve...
PÉ VENCZEL: Szubsztanciális ügyeink vannak! Kedves Lajos! Mi bocsánatot kérünk
té>led, ha megbántottunk volna az ugat6
madár lebecsülésével. De fenntartod, hogy
szamárfüleinkkel nem halljuk a nemzet jajszavát? Meggyé>zé>déssel
vallod, hogy mi,
ennek a meggyötört, fölégetett, szerencsét-

füttyögé> madarak vagyunk?

- és csupán

a te

BODOR: Oligofrén!
DÓZSA: Oligofrén! nyet nem turhet el az
ember!
BODOR: Ne haragudj rám. A kutyát is
megkövetem!
MIKES: Méghogy átutaz6k lennénk ebben az
országban? Hazafisággal házal6 kucséberek?
Magánhasznot uzé>jöttmentek Erdélyben?
Tudod te, hogy az én családom adta Rák6czi fejedelmünk mellé a huséges Mikes Kelement? Hogy ott vQltunk j6ban-rosszban a
Báthoryak ~ellett és Bethlen Gábor szolgálatában is?! Atutaz6k! Hát igen. (Meghatód-
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va.) Földi vándorok azon az úton, mely a
bölcsot61 a koporsóig vezet, mindannyiunk
végso szálláshelyére. ott majd egyetértünk,
és nem fogjuk gyalázni egymást, de már
késo lesz...
BODOR: Bocsássmeg nekem.
NEUMANN: A Szentirás tamtása szerint
kell most viselkednünk: ki-ki bocsássa meg
a másiknak a kínban kimondott szavakat.
(Csönd)
PÉ VENCZEL: Akkor hát megemeled te is
azt a kancsót, Lajos?
BODOR: Meg. Kivált, hogy ma erosen Péternek érzem magam.
PÉ VENCZEL: Azt ne tedd! Érezz, amit
akarsz, bármit, csak azt ne!
BODOR: Pedig muszáj!
PÉ VENCZEL: Muszáj meghalni! Péternek
lenni nem kötelezo. Pláne, ha nem lehet.
Bele kellene nyugodnod már, hogy Péter
néhaivá lett, Lajos élcSvélett, ügyüket a
grófno az istenek régiójában intézte, rendezte - örök idokre megnyugtatólag. Ne
menekülj tehát csigaházba, maradj meg toronygombnak a város életében, a köz javára
s a Védegylet hasznára!
BODOR: Ki az isten rajong in egy Bodor Lajosért?
PÉ VENCZEL: Aki kalapot hajigál örömében, ha szóba kerülnek például a Rák6cziak, Hunyadiak! Azok is többen voltak,
János, Mátyás, Ferenc és György, és elso,
második!
BODOR: Én vagyok tehát a Bodorok?
PÉ VENCZEL: Visszamen{)leg az id{)k hajnaláig.
BODOR: Akkorákat lóditasz, hogy rezeg a
lámpa.
PÉ VENCZEL: Mert íratlan törvény, hogy
aki elhíresült a hazában, lobogóvá len, azt
lengetni kell a nép felé!
BODOR: Lobogóval, tehát velem is a kegyeit keresni?
PÉ VENCZEL: A nép kegye nem szégyen.
BODOR: Ez a kegy némelykor kegyetlen is.
Eccer-eccer kötelet küld ajándékba. Ti kaptatok már ilyet?

-

DÓZSA (Pé Venczel ijedt arcát látva): Igyunk
inkább! Hagyjuk az akasztókötelet!
PÉ VENCZEL: Vissza barátaim! A szubsztanciális dolgokhoz! Ábel! Amit nekünk
meséltél, add elé!
SZENTGYÖRGYI: A börtönben tudtam
meg, hogy a tizenhetes fogoly, alias Bodor,
akkor még Péter, zenéM kutat tervezett a
város Mterére. Sajnálom, hogy költ{) létemre, aki még egy marhacédulát is poétikai
régióba tudok fölbillenteDÍ, csak gyalogprózai szinten szólhatok err61...
NEUMANN: Bravó! Bravisszimó!
SZENTGYÖRGYI: ...a tudós képzeletnek
oly merész röptér61, amelyhez foghatót
Daidalosz, pardon, Ikarosz óta nem észleltünk Marosvásárhelyt és környékén! Ettol
bizony leesne Budának is, Bécsnek is az
álla! És kalapot emelne el{)ttünk, a magisztrátus el{)tt!
BODOR: Aha!
MlKES: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza
fényre derül!
NÉMETH: Derék ember! A koporsóból kitörés eget kér!
BODOR: Nyugalmat óhajtok, nem eget!
DÓZSA: Ábel, fiam! Daidaloszt, Ikaroszt
említéd okkal! Itt mellettem Neumann
doktor Herákloszt és Micelangéloszt teszi
hozzá joggal!
PÉ VENCZEL: Pistuka, húzódj el a doktor
mell{)l!(Neumann kuncog.)
SZENTGYÖRGYI: És mivel e csodálatos
férfiú, kedves barátaim...
BODOR: Hagyd már abba!
PÉ VENCZEL: Az elismerés szavai bántanak? Nevezzünk inkább pártüt{)nek, felségárulónak?
BODOR: Megtettétek már! Ne dicsérjetek!
Zászlóként ne lobogtassatok, ne lengessetek!
MIKES: Nem lenget és nem lobogtat senki!
Mi a kifogásod?
BODOR: Az, hogy megint pávatollút akartok a seggembe dugni!
PÉ VENCZEL: Micsodát? És hová?
NÉMETH: Hallatlan!
DÓZSA: Pávatollút?!
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NEUMANN: Mert 5 egy szerény férfiú!
Nem akar idegen tollakkal ékeskedni!
SZENTGYÖRGYI: Zenél5 kútjának magassága száznegyven lábnyi!
BODOR: Negyven!
SZENTGYÖRGYI: Átmér5je cirka hetven...
BODOR: Harminc!

NEUMANN: Újrázzuk máris az orgonamuvész fúgáit! Bis, bis! Hogy volt?
DÓZSA: Ne higgy magyar a nímötnek! Bis,
bis! Nagyapám volt!
MIKES: Mégis, mégis magyarít6 javaslattal
élek!
BODOR: Mifélévei?

SZENTGYÖRGYI:
tudod!

MIKES: Megmondom! Taliánok, r6maiak
Vénusza helyett az aranyozott kupola hegyén Árpád apánkat szeretném látni!
PÉ VENCZEL: Számb61vevé ki...
NÉMETH: Csatlakozom!

Mondd te, ha jobban

BODOR: Alázatosan hallgatlak!
SZENTGYÖRGYI: Aranyozott kupolájának
hegyén Vénusz, a szerelem és szépség istenn5je fog ragyogni életnagyságban, ugyancsak aranyozottan.
DÓZSA: Az egész ruházattyát fogod aranyazni, vagy pediglen...?
BODOR: Semmi ruházattya nem lesz, csak a
vagypediglent fogom aranyozni.
DÓZSA: Az egészet?Atyaságos...
SZENTGYÖRGYI: Az istenn5 szobra huszonnégy 6ránként fordul egyet, hat6ránként pedig vízi orgona által szép zeneszám
produkáltatik.
MIKES: Mit fog játszani?
BODOR: Bachot!
DÓZSA: Bach Sándort? A belügyminiszterünket?
NÉMETH: Franc a bélibe! (Szájáraüt.)
BODOR: Fölösleges aggodalom! Egy belügyminisztert ki lehet nevezni, vagy be lehet zárni, le lehet váltani, vagy föl lehet
kötni - ez népszokás dolga, de nem lehet 5t
az én víziorgonámon eljátszani!
PÉ VENCZEL: Álljunksza meg! Nyelvünket
ne hagyjuk bolond szamárként a j6zan észnek elébe nyargalni! Belügyminiszterünk
áprop6jáb61 a felkötés emlegetését, a felhúzatal sz6bahozatalát nem helyeslem, s5t
ellenzem!
BODOR: Egyetértek! Okosan sz6lt a f5bír6
úr! Ellenezni kell mindent, amire csak titokban vágyunk, ha már lehetetlen a véghezvitele!
PÉ VENCZEL: Nem így gondoltam!
BODOR: Egy másik Bachr61, másik németr51 van sz6, a sokgyerekes lipcsei Sebestyénr51!

SZENTGYÖRqYI: Sok a Vénusz - egyetlen
a honalapít6! Arpád! Szobrot neki!
BODOR: Gyalogosan-e, vagy lovon?
MIKES: Bátorít6lag!
BODOR: Hogyanlag?
MIKES: Lelketönt5leg!
BOPOR: Milyenleg?
MIKES: Úgy, hogy fordultában a kupola tetejér51 a négy égtáj felé kiáltsa némán: ne
bántsd a magyart!
PÉ VENGZEL: Hatalmas er5vel pedig a Rák6czi-indul6 sz6ljon!
DÓZSA: Ne bántsd a magyart! Ihatunk es!
NÉMETH: Ne bántsa senki, hanetn telepedjék már az ülepére!
NEUMANN: Különben lészen sírás és fogaknak csikorgatása!
DÓZSA: Emelintsétek már a kancs6kat!
(Claudia lép be.)
Negyedik jelenet
Elobbiek és Claudia.
AZ URAK MIND: Vivát!
PÉ VENCZEL: Isten hozta, kegyelmes
gr6fn5!
MIKES: Kedves feleséged eMtt kérdem tehát:
megcsinálod-é fejedelmünk szobrát?
BODOR: Meg én! Csak hát egy kis baj van!
PÉ VENCZEL: Olyan ne legyen! Mindent
elintézünk!
BODOR: Nem is bajnak nevezném azt, hanem különbségnek! Olyannak, mit az Isten
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maga hozott létre, hogy valami értelme is
legyen a világnak.
MIKES: Óh, ha egyszerubben szólnál!
BODOR: No! A szerelem és szépség szobrának feleségem a modellje, mintája a feje
búbjától a kicsi lábujjáig!
DÓZSA: Ruházattya nélkül?!
BODOR: Ahogy tárgyaltuk volt.
~z urak elámulnak, de jóleg azon, amit lelki
szemeikkel látnak.)
NÉMETH: Omaga valóban a szerelem és
szépség!
PÉ VENCZEL: Adjátok meg az asszonynak,
ami az asszonyé!
SZENTGYÖRGYI: Feleségek felesége!
NEUMANN: Ez az, amitol így sóhajt fel,
uraim, a házasságban puhára pácolódott
magyar: nincs igazság e földön, mikor ilyet
látok: mindenki a saját feleségével, csak én
egyedül az enyémmel!
(Nevetés.)
BODOR: Na mondjátok meg, hogy az istenbe csináljak én ebbol Árpád apánkat!
CLAUDIA:

Belolem

- apát?

És Árpádot?

DÓZSA (kissé már pityókosan): Szó se volt
ilyesmirol, kegyelmes grófno. Hanem a
Vénusz szobrát szerettük volna... (Claudia
karját simogatja.)
BODOR: Szobrot nézni szokás, nem fogdosni!
DÓZSA: Bocsánat!
CLAUDIA: Kancsót inkább nekem is, Pistuka!
DÓZSA: A kékmázas korondi. Tessék! Hiszen azért szálltam ide ki, méltóságos aszszony! Semmiképpen sem tárlatlátogatási
céllal...
CLAUDIA: Mire iszunk, magisztrátus urak?
NEUMANN: A szépségistennojére!
SZENTGYÖRGYI: A nagy mure és modelljére!
PÉ VEN CZEL: És a második kudarcunkra,
kegyelmes asszonyom!
CLAUDIA: A másodikra? Számokban kifejezhetoek a mi kudarcaink?

PÉ VENCZEL: A grófno kedves férje semmit sem akar vállalni a nemzeti közteherviselésbol.
CLAUDIA: Lajos! Megtagadtad az adófizetést?
BODOR: Igen, a véradót! Nincs több vérem
politikára és közbátorlétre!
PÉ VENCZEL: Erkölcsi indíttatású, hazafias
közteherviselés, amire gondoltam.
CLAUDIA: S az én uramat hazafiatlanságban
találják vétkesnek?
PÉ VENCZEL: Szó se róla! Hanem a csigaházából szeretnok kicsalogatni.
NEUMANN: Csigabiga gyere ki...
CLAUDIA: Forró vízbe vele, többször lobbantani, kibújik magát61, én ezt így csinálom! (Bodor nevet.) Most még nevet az öreg
csigabiga, de késobb nagyobb tüzet rakok
majd alája. (Bodorhozlép, belekaroL)Halljuk
az újabb vádiratot!
PÉ VENCZEL: Nem vádirat ez! Mert csak
azt mondom, hogy érdemeik szerint ítéljük
meg a Bodor testVéreket.
CLAUDIA: Fobír6 úr tehát úgy beszél,
mintha Heyerle ezredes is köztünk lenne a
finom füleivel.
PÉ VENCZEL: Nekünk mindig is úgy kell
beszélni. Mert az ezredes úrnak is, meg a
falnak is füle van.
DÓZSA: A kancs6nak is, hogy ihassunk!
PÉ VENCZEL (leinti Dózsát): Mit látunk
ugyanis? Hogy míg emezt a szerelem kapta
el, s a nemzeti ügyet Vénusz-idomokban
váltja át testi gyönyön'íséggé, addig a másik
Bodor...
BODOR: A másik se volt kappan, sem afféle
inalágyult salabakter, akinek permanensen
fél hatot mutat a palavesszoje. (Neumann és
Dózsa kuncog, Claudia az ujjaival huncutkodik)
PÉ VENCZEL: Hagyjuk a pertnanens palavesszoket, meg a perpetuum mobilét.
NEUMANN: Mobilérol nem volt sz6!
PÉ VENCZEL: Ugyanis Pétert, a házsongárdbelit, nem ezek foglalkoztatták! Bem J6zsefnek talált föl és gyártott orgonaágyút,
az oroszok legnagyobb rémületére!
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BODOR: És j6magam ez ido alatt vajon hol
lehettem?
PÉ VENCZEL: Ne firtassuk!
NÉMETH: Péter az életét kockáztatta véres
csatatereken!
DÓZSA: Pattantyúval és kartáccsal, nem keresztezéssel. Tökbe oltom az almát, kutyába a fülemwét!
BODOR: Ültél-e börtönben?
DÓZSA: A bal fülemre komplett süket vagyok. Nem vittek el katonának.
BODOR: Azért nem tudod, hol keriÜnek
egy helyre a kutyák és a fülemwék!
SZENTGYÖRGYI: Egyik csillag volt az
egen, másik gyalogos ösvenyen, készw máris a versem... He-he!
NEUMANN: Ámu16 szemeink elótt halhatatlanság szwetik helyben!
PÉ VENCZEL: Így nem jutunk semmire!
CLAUDIA: Tisztelt lángoszlop, Szentgyörgyi Ábel! A hazának nem fáj a rossz vers,
ahogy a tengernek sem, hogyha beleköpnek. De nekem fáj, ha férjemet pocskondiázza és a fogát akarja kihúzni.
SZENTGYÖRGYI: A fogát?
CLAUDIA: Igen, a rossz rímeivel. Amelyek
nem azért kínrímek, mert kínban szwetnek, hanem mert megkínozzák az ártatlan
embert!
MIKES: Nemzeti érzelmeiben Ábel oly vakmero, hogy költeményei miatt némelykor,
saját érdekében áristomba vetjük!
SZENTGYÖRGYI: Nem magyar földön terem a borostyán!
NÉMETH: Elegendó, ha magyar vitéz terem!
PÉ VENCZEL: Megcsappantunk már ebben
is! Mert a tegnapi Bodor 48 elótt, a függetlenségi szervezkedés támogatására, horribile
dictu!

- még

bank6t is hamisított...

BODOR: Az kellene most nektek?
PÉ VENCZEL: Nem helyeslem, de kérdem:
a mi mai Bodorunk nem tagadta-é meg teljesen azt a másikat?
BODOR: Nem tagadta meg!
PÉ VENCZEL: Nem túl hosszú vajon az a
damaszkuszi út, mely a közügyi célzatú
pénzhamisítást6l a csigaházigvezet? Még ha
tréfásan mondja is: szomorú, hogy oda

zász16t bé nem vihet, hogy a nemzeti gondot, miként a nyitott esernyót, az ajt6n kívül kell letenni.
BODOR: Vigyek be minden közügyet és
kormánygondot a hál6szobámba? Meg egy
müezzint is az ágy alá, hogy á-háillá-hilláhillá! - folyton felkiabálna rám, amikor éppen gyereket csinálnék!?
MIKES: Blaszfémia!
PÉ VENCZEL: Amikor Bodor Lajos a halál
kapujáb6l megtért, a kegyelmes gr6fnó fölkért bennünket, hogy látogatnánk el Kolozsvárra a Házsongárdba, r6juk le kegyeletünket Bodor Péter fejfájánál. Megvallom,
ma már csak eros szégyenérzettel, a csal6dás kesen'íségével tehetnék eleget e fölsz6lításnak. Mert kérdem én...
BODOR: Ne kérdezz semmit, a Máriás Jebuzeusát!
CLAUDIA (karjátfogva): Hagyjad! Beszéljen!
BODOR: De ne mocskoljon engem! Idehallgass, fóbír6! Te j6l tudod, mi történt, mi
a helyzet, miként maradtam életben!
CLAUDIA: Kérlek, hallgass errol!
BODOR: Nem hallgathatok! Magisztrátusbeli közbátorlétiek, idefigyeljetek! Sajnálatb6l-e, vagy miból, szolidaritásb6l, avagy
szolgalelkuségból a fejedelmi leszármazott
(Claudiára mutat) követelésére és felelósségére elfogadtatok egy okmányokkal körültámasztott látszatot! Elfogadtátok, j6l tudva, hogy amit Claudia elintézett, idelent a
szolgák nem merik kétségbe vonni. Ti sem
mertétek!
MIKES: Nem akartuk!
PÉ VENCZEL: Nem akartuk!

.

CLAUDIA (péterhez):Hálával nyugtázom!
MIKES: Meg is érdemeljük!
NÉMETH: Magyar nem vész el csak magyar
által, halljuk att6l a bolond tanárt6l! Ezt cáfoltuk, amikor megjelent a kegyelmes gr6fno. Az igazság helyett megelégedtünk annak tökéletes látszatával!
CLAUDIA: Aki megsemmisíti ezt a látszatot, a férjemet öli meg!
NEUMANN: Neki tessék mondani, könyörgöm, ne nekünk!
BODOR: Megóriznék én minden látszatot! Ha lenne még erom az önáltatáshoz!
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Ha szikráját is látnám a szolidaritásnak! Ha
nem zsarolnák az élé>embert a holttá nyilvánÍtottal! Ha nem tanulták volna el a bécsi
kamarillát6l a magyar lázong6k ellen használt m6dszert: Utilisieren, oder aufhangen!
HasznosÍtani, vagy felakasztani! Bámulhatok tehát jobbra és balra, mint Buridán
szamara! Az egyik oldalon felkötni, a másikon hasznosítani akarnak!
CLAUDIA: Nem fognak!
BODOR: Fé>bír6 uram! Tessék engem fölakasztatni!
CLAUDIA: Mit beszélsz!
BODOR: Nem vállalom, hogy a halál hírében bujdos6 Bodor Péter magasztalásával az
élé>tmocskolják és megalázzák!
NEUMANN: Ez önmagára lett féltékeny!
BODOR: J6l rendelte azt az Isten, hogy a
legnyugalmasabb állapot a halottak státusza! Ez j6l fogott volna nekem is az üldöztetésben! Tessék tudomásul venni, kilépek
ebbé>la státuszb6l!
CLAUDIA: Nem tudod, mit beszélsz! Istenem, nem tudja, mit míível!
BODOR: Gernyeszegi Németh János táblaelnök úr! Szenci Molnár Albert sírjának
szomszédságáb6l mondom: önök hullarabl6k! A holttá nyilvánított Bodor Pétert
akarják az érdekeik szekerébe fogni, befelé
röhögvén ~?n, hogy a j6 bolondot Lajosnak hívják! Onök ezt a Lajos new bujdos6t
a becsületében mocskolják, így a halottnak
immáron semmi kötelezettsége!
CLAUDIA: Kinek beszélsz te most? Kinek
beszélsz? Nem látod, hogy vesztedbe rohansz?
BODOR: Az álhalott ezek után visszakövetelheti jogát...
MIKES: Az élethez? Nem követelheti! Mi
nem ismerjük azt, aki halott. Mi csak ismertük néhai Bodor Pétert!
BODOR: Bodor Péter követelheti jogát - a
felakasztáshoz! Tiszta vizet a pohárba!
Nincs szükségem a hitványság kegyeire, ám
ha más jogom nincs is Magyarországon,
annyi van még, hogy újb6l bezárassatok és
elítéljetek! Vissza tehát a csuk16mr6l ellopott bilincset! Vissza a lábvasat, aztán a
bit6t is, mert akármilyen áron, nemes gyü-

lekezet, sem é16nek, sem halottnak lenni
nem érdemes! (Csönd.)
CLAUDIA: El kell felejtened, amit mondtál,
kedves!
BODOR (csöndesen):Folyvást szííkebbre vonod a menekülés helyét, ahol meghúz6dhatom. Felejtsem el a kötélveré>ket,a bit6t, az
ugat6 madarat, az összes Fúriákat

- és felejt-

sem el ezután a saját szavaimat is.
NEUMANN (sátáni kacagással):Még ilyet se
hallottam a pácienseim szájáb61.Az é>joga,
hogy felakasztassék - a mi kötelességünk,
hogy nyilvánítsuk é>tújb6l vádlotSnak!
MIKES: Még hogy mi loptuk le kezéré>la bilincset! (Kacag.)
NÉMETH: Új dilemmába hajszol bennünket: hasznosítani, vagy é16nek nyilvánítani...
PÉ VENCZEL: Most már baj-e, vagy szerencse számodra, Péter, hogy nincs aufhangen,
csak utilisieren? Nem akasztunk: hasznosítunk - a köz javára, a nemzet érdekében!
DÓZSA: Hát annyira kibírhatatlan, sé>tundorít6 neked a köz javára élni?
SZENTGYÖRGYI: Élet és halál! A sronyeg
színe és visszája! Kényszer\íleg most a viszszáját mutatod, Péter, de milyen öröm
tudni, hogy színeiben fog újb6l pompázni
az a szé>nyeg!

BODOR: Amelynek mind a két oldalát lábbal tapodjátok!
CLAUDIA: Több olajat senki ne öntsön a
u'ízre! Hazamegyünk.
MIKES: Csak azt ajánlanám figyelmébe, mélt6ságos gr6fné>,hogy egy tökéletes jogi látszatot megzavarni: életveszélyes. E kényszen'í helyzetben pedig nekünk az a Bodor
kell, aki "meghalt", hogy a nemzeti talpraállás ügyében maximális hasznunkra legyen
az, amelyik nem halt meg. Saját érdekedben
nem hagyhatunk téged halottaidb6l feltámadni, Péter! llyenformán szabadulsz csak
meg a kivégzésté>lis. Té>lünk ne követelj
bilincset, bit6t! - nem kapsz! Neked a becsületedre van szükséged - minekünk kizá-

r6lag tereád!
BODOR: És azt gondoljátok, hogy meghátrálok? Hát vegyétek tudomásul, hogy bár
Nagymajtény után Világosnál törött le a
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zászló, én ennek az asszonynak a ragaszkodása elott tettem le a fegyvert. Véle maradok, véle megelégszem. Vigyen el mindenkit és titeket az ördög! Vénusz szobrát befejezem, ha rám szakad az ég, akkor is!
NÉMETH: Ha Bem apó jönne? És ágyút
kérne?
BODOR: Meghalt Törökországban!
SZENTGYÖRGYI: Ha Petofi jönne?
BODOR: Csigaházat álmodott magának o is
a harcok után Háromszéken - Júlia mesélte. (Neumannhoz.) Doktor úr, hiába somolyogsz! Nem tékozló fiúként térek meg
Claudiához és a szobros... álmaimhoz! Nem
könnyelmu és iszákos tekergésbol jövök!
Isten a tanúm rá, hogy mindig minden,
ágyú és orgona, gozmasina és márványszobor, szabadságharc és Claudia egyidejuleg emésztett engem. Isten a megmondhatója, hogy miként kínlódtam én az evezoimmel egyfelé, miközben vitte, sodorta csolnakomat a viz árja másfelé! Sárkányos világ ez
a mienk, nem Árkádia! De magamnak azt
mondom: elég volt! Közbátorléti Nemzeti
Védegylet helyett kétszemélyes Magánbátorléti, családi és muvészi Védegyietet
alapitottunk

Rhédey Claudiával

- áldja

meg

az Isten! Jegyezzétek meg hát: magatok
ügyében akkor se számÍtsatok rám, ha lábamnál fogva akasztotok föl, miként a teknosbékát a szakácsné, hogy védo páncéljából a fejét kicsalva hurokra kapja és torkát
elmetssze. Vérét veszi a magányából kiragadottnak, de velem ilyet nem fogtok csinálni! Nem! Megértettétek?
CLAUDIA: Kérem az urakat, hagyjanak egy
kicsit magunkra!
DÓZSA: Gyerünk a kármentobe új hordót
csapolni!
(Elvonulnak)
Ötödik jelenet
Claudia, Bodor.
CLAUDIA: Péter! Bodor Péter! Én megkínzott és haragra lobbant, drága emberem!
Csillapodj! Ki sem mehetünk igy az utcára.
Az Istenre kérlek, mondd: mi történt
veled? Miért hagytál engem cserben? Két-

esztendei fáradozásomat, lótásomat-futásomat, megalázó könyörgéseimet Bécsben,
Budán és Szebenben, miért vetetted el?
BODOR: De hiszen tudják...!
CLAUDIA: És tudták elejétol fogva! Tudták,
hogy mindenkit megvesztegettem és láthattad: velünk együttérzo cinkosainkká lettek
a veszélyes játékban! El tudtam hitetni
velük, hogy nem csak Jókai vészelhet át nehéz idoket Sajó név alatt, bár mindenki tudta, ki rejtozik e kutyanév mögött. Nem
csak besúgás van itt, Péter! Embermentés is!
BODOR: Senki ne mentsen engem, ha közben megaláz!
CLAUDIA: Visszaélhetnek a beismero szavaiddal!
BODOR: Miként, ha eddig is tudták a valót?
CLAUDIA: Tudták, de nem akarták tudni!
Most arra kényszented oket, hogy felrúgják
a játékot, amelynek tétje az életed! Nem ostobaság ez?!
BODOR: Elfajzott hitvány másolata vagyok
önmagamnak? Nem látod, nem hallod, milyen cinikusan alkudoznak a borömre?
CLAUDIA: Ha életed a kezükre jutott, nem
viselkedhetsz úgy, mint egy Wesselényi a
mágnáskaszinóban!
BODOR: Nem! Foleg, mert nem vagyok egy
Széchenyi, egy Wesselényi! Megesett papleánynak törvénytelen gyereke vagyok, igy
hát arcul köphet minden nyavalyás fiskális!
CLAUDIA: Hozzád méltatlan válasz ez, Bodor Péter! Nem emlegettem a származásodat!
BODOR: Nem tUrhetek sértést!
CLAUDIA: Óh, Petur bán, vészesen dagadozik már megint a nyakere! Üsd az orrát,
magyar, ki bántja a tied! Üsd, ha csak megfricskáztak is!
BODOR: Csúfolkodol?
CLAUDIA: Tükröt tartok a vérbe borult
szemed elé!
BODOR: Harag és szégyen égeti az arcom, te
meg oktatsz engem, mint egy iskolás gyereket! Pirongatsz, mint agarat?!
CLAUDIA: Ostoba módon a kezünkre játszod magad! Amikor megint lecsapnak rád:
talán csak pirongatni fognak?
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BODOR: A megaláztatás határát, én tudom...
én érzem!
CLAUDIA: Mert a szíved ajtaja kívülré>l
nyitható, ám az eszed tokjának b~lü1 a retesze, dörömbölhetek én azon! Onérzete,
hiúsága dagadozik, mint a tüdé>a fazékban!
BODOR: Hiúság? Bujasággal,gyávasággalvjdolnak, sé>tnemzetáruIást emlegetnek! Es
mert ügyemben terád hallgattak, legyek én
most a gutgesinnt magisztrátus törü1köz()..
je? Az önkény szolgálatában mocskolódott
pofájukat szeretnék velem, a nevemmel és
becsületemmel a város népe e1()tt tisztára
törü!ni?
CLAUDIA: Nem oltári szentek é>k sem!
Gyerünk haza. Vénusz vár!
BODOR (fölugrik az asztalra): Földicsérik
bennem a halálra ítélt bujdosót, hogy aztán
megzsarolják ~ én kisajátított, szerencsétlen életemet? A1ha1ál- álélet! Kibírhatatlan
ez, Claudia!
CLAUDIA (minden replil}áját,az asztalnak
más irányából mondja): Elsz! Elünk! Emeljen ez mindenek fölé!
BODOR (egy-egykancsót isfélrevágva mászkálás közben): A szégyenletes türelem árán is?
CLAUDIA: Ó, te Bánk! Te Bánk bánnak
soha magyar földön ki nem veszé>mása,
magyar sértettsége! Hiúsága, gé>gjeés idétlensége!
BODOR: Idétlenség? Nem n'íröm!
CLAUDIA: Buzogj vér! Csak buzogj!
BODOR: Az idétlenséget is a fejemhez vágod? Sértegetésben versenyre kélsz a nemes
magisztrátussal!
CLAUDIA: No jöjjön, fiam, buzogjunk
haza, míg a szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi. (Csönd.) Azt a
koszorús Jebuzeusát!
BODOR (leugrik az asztalról):Én veled a vitát befejeztem. Hívatni tetszett, méltóságos
asszony! Mi célból?
CLAUDIA: Igyekezzünk! (El.)
Hatodik jelenet
A színpad néhány másodpercig üres. A söntés
irányából az urak éneke hallik: .Kossuth Lajos

azt üzente...

.

Jönnek az urak. Kancsóikat emel-

getik összeölelkezve.Dózsa hatalmas lopótökkel
hadonászik.
Pé Venczei, Németh, Mikes, Dózsa, Neumann,
Szentgyörgyi.
DÓZSA: Ácsi! Ácsi! (Csönd.) Pi-há-nisszi-mó!
A falnak is, a kancsónak is, a besúgónak is,
a komissz~ak is, a szebeni bíróságnak is
füle van. Es nekem is fülem van! Halkabban! (Kezdik halkan: Kossuth Lajos azt
üzente... Közben valósággalrájuk szakad hatalmas hangerovel,a három zenész kíséretével
az asszonyokhada.)
Hetedik jelenet
Elobbiek és Pé Venczelné, Németh Jánosné,
Mikes Mihályné, Dózsa Istvánné, Neumann
Sámuelné, UjfalussyFerencné. Vidám, dinamikus dalt énekelnek, egyik-másik csujogatis. Az
urak nem számítottak a jöttükre; ijedten húzódnak összébb; az asszonyok körbetáncolják
oket.
UJFALUSSYNÉ: Kárikittyom, édes tyúkom!
Kárikittyom, hopp! (Csönd.)
PÉ VENCZEL: Hát ez mi vala?
UJFALUssYNÉ: A Közbátorléti Nemzeti
Védegylet Honleányi Tagozatának öröme
Bodor Lajos házasságának hallatán! Kerestük é>totthonában, nem találtuk, aztán feleszméltünk: ott keressük, hol férjeink
domborulnak. Jó helyre jöttünk?
NÉMETHNÉ: Bodor urat és hitvesét fel
akarjuk köszönteni!
PÉ VENCZEL: Bodor úr leköszönt.
DÓZSA: Méghozzá duplán. E1()ször leköszönt mint Lajos, aztán leköszönt mint Péter, és hárman elmentek! Ok és a grófné>.
PÉ VENCZEL: Ne jártasd a szádat!
DÓZSA: A kezemet inkább. Igyanak a hölgyek!
MIKESNÉ: A grófné>t fel akartuk kérni,
hogy lenne fovédnöke a védegyletünknek,
és kapcsolódjék be honleányi küzdelmünkbe, a megszállók ellen!
PÉ VENCZEL: A megszállók ellen! A Bachhuszárok bálján! Ahol a piperké>cHeyerle
ezredes táncoltat ja harcos feleségeinket!
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Hölgyeink ugyebár ellágyultan omlanak az
önkény karjaiba...
UJF ALUSSYNÉ: Megjátsszuk az ellágyulást,
de célunk egészen más!
ASSZONYOK: De mennyire más! Huncutkás! Észrevétlen kitolás!
MIKES: Közbátorléti Honleányi Egyletünk
nem gyümölcsfát, hanem bolhát telepít
mostanság! Tudjátok-e?
MlKEsNÉ: Olyan csak egy volt: a Bianchi
kaszárnyát rakattuk teli bolhával, ám ez a
harci modor igen sokba kerül.
DÓZSÁNÉ: Öt veder bort vitt el a cigányvajda egyszeri telepítésért.
PÉ VENCZEL: A Bach-huszárokkal küzdeni
édesebb és eredményesebb!
NEUMANN: Szupécsárdás közben szuperélvezet a tüsszentc5por hatásának élvezete.
UJF ALUSSYNÉ: Csúfolkodik doktor az aktivitásunkkal?
NEUMANN: Távol álljon tc5lema lebecsülés
gondolata. Mert hiszen jól tudjuk, hölgyeim! - ha Görgeynek, Bem Józsefnek a kegyedékéhez hasonlatos pora lett volna, az
oroszokat Szibériáig kergettük volna. A magam részére51rendkívüli módon becsülöm a
hölgyek erc5feszítését:ha nincs más puskapor - legyen tüsszentc5por a megszállók orrába! Jelszavuk, amely általánossá lett, félelemmel tölti el a megszállókat. Aki minket
lebecsül, tüsszögni fog ce-ce-hapci!... cefetül, bocsánat.
PÉ VENCZEL: Nem kellene táncolni ve...
hapci!
MIKES: A Bianchi ezred sok szép fiút ho...
ho... hapci! Miazisten, asszony?
DÓZSA: Ellenünk indul ezután a harci...
hapci! Melyik szórta itt reánk a port?
PÉ VENCZEL: Amiért nem tudok szupécsárdást... ha-ha-hapci! Ki lehet velem bababrálni?
(Többen egyszerre,vagy egymás után tüsszentenek a férfUlk közüL Az asszonyok szórványos,
majd együttes nevetése, miközben ujjal mutogatnak a tüsszentóférfUlkra. Erre épül a férfUlk
szövege, kinek-kinek a szavai között egy-egy
tüsszentéssei,majd férfUlk és nok együttesnevetésemár-márfulladásig.)
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NEUMANN: Saját ál1ásaikat lövik az asszonyok tüsszentc5porral!
PÉ VENCZEL: Amiért én nem tudom a
szupécsárdást?
MIKES: Dali pár pisztolyom ha lenne...
NÉMETH: Az egri csillagokban is föltiíntek...
DÓZSA: Amazonok, lóval! Szóval...
NEUMANN: Az orrukat amúgy magyarosan...
(Ezeket a mondatokat ki-ki elismétli, mivel úgy
tunik, a hangzavarban senki sem ért semmit.
A kacagók végül eldólnek, a zenészek rájuk tmtik a muzsika leplét, amely tól kezdenek magukhoz térni, s melyik ahogy összeszedi magát, kezd
már énekelni, míg a dalt mindnyájan felkapva
éneklik. Vásárhelyi halastó, halastó.)

Nyolcadik jelenet
Elóbbiek, Nyárádi. Ahogy a vendéglos megjelenik, Pé Venczelleinti a társaságot.
PÉ VENCZEL: Abbahagyni! Csöndet! Mi
van, Nyárádi?
NY ÁRÁDI: Bocsánatot kérek! Hogy is
mondjam...
NEUMANN: Ex abrupto, Nyárádi!
NYÁRÁDI: Bujdosó magyar kér bebocsáttatást!
PÉ VENCZEL: Megmondta neki?
NY ÁRÁDI: Csak annyit, hogy a Tyúkszer
utcában is van csárda, szálláshely...
PÉ VENCZEL: Hogy mi a helyzet, közölte
vele?
NY ÁRÁDI (bambán mered Pére).
PÉ VENCZEL: Megtücskösödött, Nyárádi?
A nemes magisztrátus tagjai jöttek volna,
de nem jöttek, vis maior! - itt voltak, de
már elmentek, második verzió, és ha minden kötél szakad: itt vannak, de csak maguknak, senki másnak, torozás, halotti,
nem disznó, sz\'ík családi körben, kácc ki!
Nem ezt kell mondani, Nyárádi?
NY ÁRÁDI: Csakhogy kérem...
PÉ VENCZEL: Ne tojóskodjék itt! Rúgja ki,
menjen a Tyúkszar-szer utcába, az is jó fogadó! Mondja meg neki, hogy mi is bujdo-
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s6k vagyunk, ám annyi bujdos6 magyar
nem fér meg egy helyen. Mondja meg neki,
akárki légyen az!
NYÁRÁDI: Mélt6ságos fobír6 úr, én ezt
nem mondhatom annak az embemek, mert
az nem akárki.
PÉ VENCZEL: Hanem ki?
NY ÁRÁDI (rövid bizonytalankodás után):Petofi Sándor.
Víz asszonyok a meglepetés,az öröm apró sikolyával, hangos sóhajával,jézusmárjázással reagálnak)
PÉ VENCZEL: Petofi Sándor! Ezt akárki
mondhatja. Hogy néz ki az a bujdos6?
NY ÁRÁDI: Úgy néz ki, mint Petofi Sándor.
PÉ VENCZEL: J6! És Petofi Sándor hogy
néz ki?
NYÁRÁDI: Tisztára, mint a költeményei!
SZENTGYÖRGYI: J6l beszél!
PÉ VENCZEL: Például?
NYÁRÁDI: Például fejbol emlegetjük a feleségemmel: a Szerelem és pipadal, Mihaszna,
hogy a csoroszlya, Lopott 16 Matildhoz,
Carmen lugubre, meg a többi: Est, Pest,
Hir, Fütty, Pinty úrfi...
PÉ VENCZEL: Tökéletes személyleírás, a kutyaságos hétszentségit!
SZENTGYÖRGYI: Kidobni! Kihajítani!
NY ÁRÁDI: Ezeket nem ismerem!
SZENTGYÖRGYI: Majd én megtanítom
rájuk, ha magának így néz ki Petofi!
NYÁRÁDI: Mit vétettem én, kérem?
PÉ VENCZEL: Nem vétett semmit. Ültesse
le a bujdos6t, aztán majd kisz6lunk.
NY ÁRÁDI: Én és Petofi a konyhában várunk. (EL)
Kilencedik jelenet

SZENTGYÖRGYI:
doktor?

Elobbiek, Nyárádi nélkül.
NEUMANN-NÉ:
Befordultam
Ezzel fogadjuk, asszonyok!

NEUMANN: A pipás nemj6ját, asszony!
Fogd be a szátokat! (Csönd.)
PÉ VENCZEL: Ismeri-e valamelyikótök személyesen a költót? Nem ismeri. Közös véleményre kell jutnunk a dologban.
MIKES: Ha az a bujdos6 val6ban Petofi, nem
szabad itt köztünk mutatkoznia. Bármenynyire fáj is: juridice nem szabad ót látnunk.
UJF ALUSSYNÉ: De miért? Mi okb6l?
MIKES: Mert körözött egyén. Az egész országban és azon túl is: Ausztriában, Moldovában, Havasalföldön, Bukarestben nyomoznak utána. A fejére vérdijat tiíztek ki.
UJFALUSSYNÉ: Azért nem szabad most
neki ide belépni?
MIKES: Saját érdekében, asszonyom! Hányan
vagyunk itt? Hány tanú elott igazo16dna
be, hogy él, köztünk megjelent, mi valamennyien felismertük ót és...
PÉ VENCZEL: És ha felismertük, a törvény
szigorával kell azonnal lecsapni rá. Nem én
üldözöm, nem mi üldözzük, hanem a törvény! Örömünk és vigaszunk lenne, befogadni és megünnepelni ót. Fáklyászenével
kísérnok a szá1láshelyére, és ünnepi lakomát rendeznénk, de mi lesz a törvénnyel?
Igen a törvénnyel!
NEUMANN-NÉ: De hát nem isteni parancs
a bujdos6t megszánni és megsegíteni?
PÉ VENCZEL: Szánjuk, segítsük, de azáltal,
hogy felismerjük, ne juttassuk bit6fára, a
szállásad6it pedig Kufsteinba! Sz6ljon közületek, amelyik statáriális törvénnyel dacolva
börtönbe kívánkozik!
NEUMANN: Börtönbe manapság nem kell
kívánkozni: amúgy is bekerül oda az ember, fobír6 úr. Más itt a kérdés. Történetesen, hogy Petofi Sándor, aki örök idokre
sz6l6 lelkiismereti válságba sodorta nemzetét...

a konyhára!

Vísszonyi zsivaj: "Örülni fog neki!" "Rágyújtottam a pipámra!" "Hé zenészekJ" ZenekÚérettel
kezdik a dalt.)
PÉ VENCZEL: Csendet kérek!

Ugyan miért, kedves

NEUMANN: Mert az általa megszabott erkölcsi magasugrásban a lécet mindig le fogjuk verni! Ezért! Meg azért, hogy íme, azt
se tudjuk, itt van-e, ó-e?- máris erkölcsi dilemmába estünk valamennyien.
UJFALUSSYNÉ: Ne dilemmázzatok! Az én
uram börtönparancsnok, minekünk igazán
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van féltenival6nk, mégis azt mondom: ha
Petofi Sándor kér bebocsáttatást, és toletek
azt kapja válaszul, hogy odakint tágasabb:
akkor a bor süljön le kinek-kinek a közbátorléti magyar pofájár6l!
DÓZSA: Eresszük be! Lesz, ami lesz!
MIKES: Mámoros meggondolatlanság!
(Ert!skopogásaz ajtón.)
PÉ VENCZEL: Hát ez meg kicsoda?
NEUMANN: Zrínyi Mik16s a két Rák6czival.
Tizedik jelenet

Elt!bbiek ésNyárádi.
NY ÁRÁDI (be).
PÉ VENCZEL: Pillanatnyi helyzetünk a tréfát nem bírja, Sámuel!Mi van, Nyárádi?
NY ÁRÁDI: A bujdos6 a konyháb61 is elbujdosott!
PÉ VENCZEL: Mért nem marasztaltad?
NY ÁRÁDI: Viharosan távozott.
PÉ VENCZEL: Kár. Nagy kár.
NYÁRÁDI: Ha visszajönne, mit mondjak
neki?
PÉ VENCZEL: Késore jár az ido.
NYÁRÁDI: Megértettem, fobír6 úr! (E!.)
Tizenegyedik

jelenet

PÉ VENCZEL: Énekeljetek, asszonyok!
UJF ALUSSYNÉ: Visszacsaljuk! Hé, zenészek!
(.Befordultam a konyhára.. A komor éshallgatag Pé Venczel kivételével mindenki énekli harsányan a dalt. Dózsa a lopótökkel vezényel.)
Tizenkettedik

jelenet

Elt!bbiek ésBolond.
BOLOND (a zenészek ketrecébGl,Pett!fireemlékeztett! ruházatban): Dicsoséges nagyurak!
(Csönd.) Dicsoséges nagyurak, hát / Hogy
vagytok? / Vjszket-e úgy egy kicsit a /
Nyakatok? / Ujdivatú nyakraval6 / Készül

most / Számotokra... nem cifra, de / J6
szoros.
(Döbbenet. Bolond kilép a ketrecbGl,a létrán
ereszkediklefelé.)
PÉ VENCZEL (riadtan): Ha nem csal6dom,
megtért a bujdos6!
MlKES (aki ugyancsakámulva figyeli a közeledt! Bolondot. Vmzhangos csizmakopogás):
Így tehát, így tehát abb61 az alkalomb61,
hogy a másviIágr61hálistennek rendre minden nagy bujdos6nk visszatér: mindannyiunknak szent esküvéssei titoktartást kell fo~adnunk. Petofi Sándort senki sem látta!
Atkozott legyen örök idokre, aki a fejére
kitUzött vérdíjat Júdásként megkívánná!
Tehát senki sem látta!
(Bolond megáll néhány lépésrePé Venczei elt!tt,
háttal a nézt!térnek.Pé Vencelkitárja karját, de
egy lépésután megáll, néz mert!n. Zene. .Eresz.
kedik le afelM" dmt1 EgressyBéni-dalnak a befejezt! része,egyszál hegedt1hangján.Pé Venczei
a habozáspillanatai után határozott léptekkel
közelíti meg Bolondot, aztán jobbról, balról
veszi szemügyre, majd egyetlen mozdulattallerántja Bolond álszakállát ésüstökét.)
P~. VENCZEL: Hát így állunk, Durum6?
Ordögi tréfát iízöl a fejéregyházi mártírb61?
Avagy a bujdos6b61?
BOLOND (rövid kacagás).
PÉ VENCZEL: Ne kacagj, mert itt helyben
nyúz1ak meg és csinálok dobot a bórödból,
hogy azon kihirdessük a magyar játékszabályokat! Oltáriszentséggel, nemzeti tragédiával nem játszunk, nem élcelodünk, nem figurázunk! A talpra magyar nem farsangolás, nem ugrabugra!
BOLOND: Készülhetek a nyúzásra? És elevenen?
PÉ VENCZEL:

Elevenen

-

a keblemre! Isten

hozott, öcsém! (5 mivel boldog, hogy nem
Pett!fi érkezett meg, a cigányokhoz fordu!.)
A magyarok Istenére esküszünk! Szakadjon
az a húr!
(it Nemzeti dal refrénjét nagy hangert!vel kétszer eléneklik. Aztán megállás nélkül a

.

Vásár-

helyi halastó.-ra váltanak át a zenészek. Ének,
kancsóemelintés, .bolyongás. a színen; ki-ki
mint sajátfájdalmát énekli bele a világba: .Jaj

Istenem,
kiveszki.... stb.)
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BOLOND (kisséaz urak és a hölgyekfölé magasodva kezd szavalni. Aztán valahányszor
újból megszólal,mind magasabbról,végül egy
asztalról harsogjaa verseket):Láttátok már?
Láttátok már a hazatér6 gólyákat? Olvastátok a költ6 sorait? Az örömb61 fájdalomba
hanyatló szavait? Ne maradj Erdélyben, fordulj vissza dél szigetjére, jó gólyamadár!
Csak vissza, vissza!nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van, s megdermedett.
Ne járj a mez6n, temet6 van ott;
Ne menj a tóra, vért61 áradott;
Toronytet6kön nézvén nyughelyet,
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.
(Ének, zene.)
Vásárhelyi kert alatt, kert alatt,
Rézsarkantyúm ott maradt, ott maradt,
Eredj babám, keresd meg, sejhaj, keresd
[meg,
Ha megleled, pengesd meg, pengesd meg.
BOLOND: Ti szóltatok, s megint én!
Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy volt! az is elveszett!
AZ ASSZONYOK: Nekünk csak egy volt!
az is elveszett!
FÉRFIAK: Nekünk csak egy volt! az is elveszett!
SZENTGYÖRGYI: Hatalmas Úristen! Mért
tetted ezt velünk?
ASSZONYOK (éneklik):Jaj Istenem, ki vesz
ki, hej de ki vesz ki? Sajnál-e még engemet
valaki? Sajnál-e még? Sajnál-e még? p4 teremnek más-máspontjáról hangzik a dalfoszlány: Sajnál-emég?- majd együttes,közös akkordban: engemet valaki?"}
BOLOND: Repülj, repülj és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk,
[veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!
ASSZONYOK: Mondd meg nekik, hogy
[pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!
PÉ VENCZEL: Gróf Rhédey Claudia és geróf Bodor Lajos Péter nem tudja, hogy
pusztulunk, veszünk? Csigaházba húzódva
nem félnek Sk att61, hogy magukra marad-

nak? Mire kibújnak onnan, nem lesz már
sehol sem az ország! Sehol a nemzet!
MINDNYÁJAN (ének):Jaj Istenem, ki vesz
ki, hej de ki vesz ki? Sajnál-e még engemet
valaki?
SZENTGYÖRGYI: Nem engemet! Nem tégedet! Hanem bennünket!
FÉRFIAK (ének):Sajnál-emég bennünket
[valaki?
Sajnál-emég bennünket valaki?
Sajnál-emég bennünket valaki?
BOLOND: Csak vissza, vissza!Dél szigetje
[vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
MINDNYÁJAN: Neked két hazát adott
[végzeted;
Nekünk csak egy volt! az is elveszett!
NÉMETH: Nekünk csak egy volt! az is elveszett!
MIKES: Nekünk csak egy volt! az is elveszett!
SZENTGYÖRGYI: Nekünk csak egy volt!
az is elveszett!
NEUMANN: Sem gy6zelem, sem vereség
nem örökké tartó! Egyedül az Isten örökkévaló!
DÓZSA: I)e ha lenne még reményünk: hallja
ezt az Uristen odafönt? Hallja szavunkat
odafönt az Isten?
BOLOND: Üzenjük a gólyamadárral minden bujdosó magyarnak: Ha hallanád szavam, tudom mit érzenél: / Szivet cseréljen
az, aki hazát cserél!
UJFALUSSYNÉ: Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!
MIKES: Lelket cseréljen az, aki hazát cserél!
SZENTGYÖRGYI: Szivet-lelket cseréljen az,
aki hazát cserél!
(Eros, egységeséneklés rövid ideig. A városból
puskalövések hallatszanak. Fokozatosan beáll
a csönd.Ajtódöngetés, majd belép Ujfalussykét
pap kiséretében.)
Tizenharmadik jelenet
Ujfalussy,Enyedi, Bercsényiéselobbiek.
UJFALUSSY: Nem lehettem köztetek, üzentem, hogy baj van. CsendSrségnek, h6hér-
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nak rabokat kellett kiadnom. A tisztelend5
és tiszteletes urak az elitéltekkel virrasztottak a siralomházban. Gálfi Mihályt, Török
Jánost és Horváth Károlyt, Kossuth és
Makk ezredes által irányított összeesküvoinket egy órával ezel5tt kivégezték. Nem
vettétek észre, hogy véres hajnal pirkad
ránk a Postarét fel51.
(A horízontfüggönyön élesenkirajzolódik a három akasztófa háromférfi teteméveL)
BOLOND: Szívet cseréljen az, aki hazát cserél? Van ennél rosszabb állapot is. Átkozott
legyen, aki veletek, a nemes magisztrátussal
elkeveredik! Kivégeztétek az öcsémet...
PÉ VEN CZEL: Hazugság!
BOLOND: Hóhérkézre adtátok a testvéremet... azt a gyermeket, hisz nem is volt még
nagykorú! (Ujfalusry 'lJállát rázza.) Hogy
tudtatok ilyet tenni! Gyermekgyilkosok!
UJFALUSSY: Tanár úr! Csongor! Ne vádolj
igazságtalanul! Horváth Károlyt a szebeni
hadbíróság végeztette ki császári jóváhagyással, hát ennyit sem tudsz? Kofák, vénasszonyok módjára vélekedel? Rabtartó létemre magam is nyomorult rab vagyok
a szolgálati alávetettségben.
BOLOND: Láttad 5t? ott voltál, amikor...?
UJFALUSSY: Láttam. Ünnepi ruhát öltött...
olyan bátran halt meg, hogy mindenkit
megszégyemtett. Kerestettelek. Nem gondoltam, hogy itt vagy.
BOLOND: Eljöttem újból, bolondként szavalni mindazt, amit öcsém az életével és a
halálával mondott el. Doktor úr! Fölmondom az egyezséget!Nem kell a bolondcédulája! (A papirját összetépi.)
NEUMANN: Rosszul teszed, Csongor!
MIKES: A törvény retroakclv! Visszamen51egesen is büntet!
BOLOND: Legalább megszabadít a szégyenérzett51.

dszatáj
nak az akasztófákon! Az öngyilkosok sírva
vigadoznak! (EL)
Tizenegyedik jelenet
Elobbiek,Bolond nélküL
UJFALUSSY: A hullastrázsák le fogják Mni!
NEUMANN: Állj meg, Csongor! Ne rohanj
vesztedbe! ót is elkapta Bodor betegsége!
Semmi veszélyérzet, hanem csak mámoros
önérzet és 6rült rohanás a puskacs6 elé!
Senki sem vállalja már az óvatos küzdelmet,
a Bethlen Gábor-i kényszero képmutatást,
az életment5, álorcás ténykedést. Forró,
büszke fejét lám, Bodor Péter is rövid ideig
hajlandó volt elkend6zni, ám a hiúság és
a kivagyiság, az igazi természete, mint vér a
kötésen, újból kiütött beMle. Különös kegyelme lész az Istennek, ha ezek a puskapor-emberek elkerülik a halált, amely minden magyarnak ott leselkedik az ablaka
alatt.
ENYEDI: Imádkozzunk.
(A szemközti 'lJártemplomorgonájának hangja:
gyászmuzsika.)
BERCSÉNYI: Istenünk, Jóatyánk, könyörülj
rajtunk, és vedd oltalmadba a mi fiainkat,
halálra kiszemelt bátor testvéreinket.
ENYEDI: Bocsásd meg gyarlóságunkat, Súvünkben az er5s indulatot, amely az egekig
kiált föl: miért, Uram? Miért puszdtható,
üldömet6 és irtható a vérözön után is nemzetünk sÚDe-virága?Fogd le uram a népirtó
kezeket, könyörülj rajtunk, mert nemzetünk gyökerére vettetett a fejsze!
BERCSÉNYI:

Adoremus in aeternum

- sanc-

tissimum sacraméntum - Laudate Dominum omnes géntes - laudáté éum omnes
populi... Ámen.
MIND: Ámen.
ENYEDI: Istenünk, hozd el a mi békességünket, a mi reménységünket a megmaradásban, ámen.

PÉ VENCZEL: Vigyázz, Csongor! Könnyu
a szó, nehéz a só - odalent a sóbányában!
NEUMANN: Mi ütött beléd is? Mi ez a
büszkeségjárvány? Az öngyilkosságnak ez
a hulláma?

(Az orgonamuzsika fortissimóba erosödik, mindenki a bitófákat nézi.)

BOLOND (kifelé indul): A büszkék ott van-

Lassú függöny.

MIND: Ámen.
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HARMADIK FELVONÁS
E1s() jc1enct

Bodor Péter muterme. Ez a hely ele'UenSZ{neiben elüt a dmlet egészének komorságától.
wA boldogság szigete. wFontosabb elemei közé
tartozik egy ajtóküszöb, amely - ha rálépnek -

elind{tja a pénzht.misftó gépet a pincében, három kagylófotel, asztal, pam/tlg, spanyolfal,
a fal, vagy képzelt mennyezeten a wpénzkiadó"
szerkentyu, amely a pap{rpénzt kiadja, vagy
"földre hullatja", mintfaleveleL
Amikor afüggönyfOlmegy, senki sincsa SZ{nen.
Étks, bukolikus zene, majd egy szál dallam fu.
volán eMadva.
Bodor, Claudia.
BODOR (fuvolJz.va és táncosan robban be a
sz{nre, görög kecskepásztomak - a Longosz
regényébo'1ismert Daphnisznak öltözve. Ruházata tunikasurú, rÖWJ ujjas, övvel leszontva. Lábán saru. Letáncol egy kört, majd
szól, kiált): Hol vagy, oh hol vagy szerelmem, Chloé, te gyönge pásztorlányka?
(Újból ugrál, fuvolJz.ik.) Hol vagy, oh hol
vagy szerelmem?
CLAUDIA (váratlanul, a még hideg ido szerint öltözve, bundában): Látni sem akarlak!
Akit én kihúzok folyton a csávából és szánt
szándékkal újból vesztébe rohan; látni nem
akarom. Mi ez a...?
BODOR: Nem ismered föl a te Daphniszodat, gyönge pásztorlányka? Szerelmem,
Chloé! Hl1s árnyékban is t&ben ég a testem, vágyik teutánad! (Fuvola, ugrabugra,
megállás.)
CLAUDIA: Magadnak 11zda régi játékunkat,
ha vénségedre sem n6n be a fejed lágya! (El
a spanyolfalmögéJ
BODOR (fuvola, u~abugra, hirtelen megállás):Vénségemre? Így mondtad?
CLAUDIA (hangja):Úgy!
BODOR: így csak én beszélhetek magamról!
Te azt nem mondhatod!
CLAUDIA: Nem a vénséged, hanem a fejed
lágya ellen támadt kifogásom!
BqDOR: Akkor az más! (Fuvola, ugrabugra.)
O, nimfák, segítsetek! Enyhüljön irántam a

kecskepásztor-Iánykal Úgy szenvedek, majd
meghalok, pedig se bárányom, se gidám
nem veszett el! Oaudia! Nagy meglepetés
vár ma tereád! (Fuvola.) Chloé, Chloé, te
muzsikaIányka! Mindegyre tovat11n6 alakja
vágyamnak! Jer elé, hogy megcsókolhassalak! Mit tegyek már? Nem birok mag;'mm,,1
CLAUDIA (hangja):Játssz a fuvoládon!
BODOR: Nélküled nem fuvolázokl
CLAUDIA (kilép Chloénak öltözve, azaz inkább Chloénak vetkózve): Hol vagy, te fuvolás kecskepásztor? 6, Daphnisz!
(Zene,fuvola, Claudia tánca.)
BODOR: Chloé! Chloé! A szíve megenyhült
irántam!
CLAUDIA: Ha majd ben6 a fejed lágya!
BODOR (magához kapja):Szép szemei szelldek, mint a gesztenye, haja hullámjáték,
arca fehérebb mint a frissen fejt kecsketej!
CLAUDIA: Ne kecskézz már! Mi a meglepetés?
BODOR: Sort kerltünk reá, de menjünk egyszer végig a három stáción! Csók, ölelés, lefekvés.
CLAUDIA: Türt6ztesd magad!
BODOR: Megesküszöm a kecskékre...
CLAUDIA: Már megint a kecskék!
BODOR: Vénusz tüze éget, hevít, és ha csak
megládak, keresem folyton a szerelmi megnyugvás végso állomását. (Derékon kapja.)
CLAUDIA: Nincs mászkálás rózsaágyra, fehér liliomra! Eressz!
BODOR: Na! VisszakaranyoIást ne halljak!
CLAUDIA: Karattyol a keresztanyád! Ha
görög vagy, beszélj szebben! Ne-ne-nene!
Nem oda Buda! Mit akarsz?
BODOR: Ha kérded, akkor már tudod! (ReménnyeL) Gyerünk, gyerünk, amíg nem
kés6!
CLAUDIA: Futva menjünk?
BODOR: Nincs orvosság, nincs ital, nincs
varázs, sem ének, szózat, imádság, amely
meggybgyítaná a szerelmi fájdalmat, egyedül a csók, ölelés, meg a harmadik stáció!
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CLAUDIA: Nincs orvosság, ital, varázs, ének
és szózat...
BODOR: Be szépen beszélsz, míg én szépen
cselekednék!
CLAUDIA (huzakodásban): Estét61 reggdig
szeressük egymást és ne huny juk le szemünket, miként a baglyok?
BODOR: Miként a fülesbaglyok, hu-hu!
CLAUDIA: Uhu! Uhu! Be jó! Szállj le rólam!
BODOR: Szállj le rólam! nyet CWoé Daphnisznak nem mondott! (Dühösen.)nyet csak
te mondasz! Mert úgy teszel, mintha játszanál, de te nem játszol! Te csalsz! Hazudsz!
Képmutatóskodol!
CLAUDIA: Csalok, csalok és képmutatóskodom! Mert minden kedvem összetörted!
Rémületbe taszítottál engem! Térdig koptatom érted a lábam, dvisdek minden megaláztatást, csak kimentselek valamiképpen,
és te mindezt a g6göddd... Az ostoba büszkeségeddel hiábavalóvá teszed...
BODOR: Elég! Ne folytasd. Bocsáss meg.
Bocsáss meg! Tudod, kedvesem, van valami
az emberben... mindenkiben, ha gyávaság,
hitványság ki nem ölte a lelk~b6l... van valami, valaki... Az parancsol. O az, aki nem
hallgat rád... rám se!
CLAUDIA (fejét keblére vonja): Igen. Nem
hallgat az érdekeinkre sem. Ez a magyarok
Istene. Fejedben a konokság istene. Tájékozatlan isten. Nincs tudomása a halálról.
Nem ismeri. Akár a gyermek. Nem ismeri
a tüzet sem. Játszani akar vele.
BODOR (hosszúhallgatásután): Mi muzsikál
itt a szíved táján, te muzsikalányka?
CLAUDIA: Csitt! Megszólalt a kedves. Fecskét61 uzött tücsök menekült ide a rétr61.
BODOR: Jézusmárjám! (Keblébe nyúl) Szabadítsalak meg t61e!A nyavalyás tücsökt61.
CLAUDIA: Ne-ne! Hadd cirpeljen itt nekem!
BODOR: Hallgassam legalább.
CLAUDIA: De csak szép szelíden!
BODOR: Mint a harmathullás. (FejétClaudia
keblére hajtja. Halk zene) Nem tücsök ez!
Valami más! Valami más. (Csönd)
CLAUDIA: Er6sen Péternek érzed magad?
BODOR: Er6sen és mindörökre Péternek.

tiszatáj
CLAUDIA: Én meg anyának.
BODOR: Hogy?
CLAUDIA: Anyának érzem magam.
BODOR: Anyának? (Ugrik egyet) Heuréka!
Heuréka! (Mellét döngetve.) Bravó, Bodor
Péter szobrász-építész-muszerész-geométra!
Ezt ügyesen megszerkesztetted! Bravisszimó!
CLAUDIA (nevet):Be biztos a dolgában!
BODOR: Mint az Úr a teremtésben! Cirpel
még?
CLAUDIA: Már csak növöget.
BODOR (táncosugrabugrátásbakezd Claudiával):Nem tücsök a gyermek! Nem tücsök a
gyermek! Muzsikások, gyertek! Táncolni
kell! (Ismétlés,néhány zongoraakkorddal fölerositve. A játékot Claudia végigneveti, Bodor énekl~ közben lerántja a leplet a szoborról.)Íme, a meglepetés!
CLAUDIA: Vénusz! Vénusz! Jó dolgod lesz
ott fenn a nap után for9gni! Bodor Péter
nevét messzire hirdetni! O!
(Bodora pánsíppal zenél, Claudia tapssalkíséri.
Táncolnak Erosdörömbölésaz ajtón.)
CLAUDIA: Ki ez a neveletlen?
BODOR (miközben a pamlagra veti magát és
magához húzza Claudiát is, aki takarót vet
magára):A Jebézeusát!
Második jelenet
MAKK (be nagy sebbel-lobbal,kezében kis virágkoszorú):Adjon Isten!
BODOR: Adjon, mert van neki honnan!
(Fölkiált.)Makk Jóska! (De nem kelhetföl a
pamlagról)
MAKK: Kolozsvárott kereslek a Házsongárdi
temet6ben, de látom, itt nyugszol. fA virágkoszorút afejére helyezi.)Jó hely! S6t jobb!
BODOR: Nem tagadom! (Claudiával egymás
koszorúját nézik)
CLAUDIA: Mért nem szóltál nekem, hogy
be fog ide vágódni ez a neveletlen ágyúgolyó?
MAKK: Makk József tüzér ezredes vagyok,
parancsolatjára!
CLAUDIA: Ád! Pattantyús!
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BODOR: Claudia! Kezet kéne fogni!
CLAUI?IA (Bodor kezét fogja): Hát nem fogod? Es nem fogom?
BODOR: Ezzel az emberrel kéne...
MAKK: Maradj még. Ha muszáj...
CLAUDIA (kikelve Bodor ölébol, sa repkénykoszorút is félretéve): Megbocsátom magának a hiányos öltözékemet.
MAKK: Köszönöm, grófné!
CLAUDIA úátékos iróniával): Forduljon el,
míg ahajt a firhang megé bésúiilök.
MAKK (katonásan):Parancsára, grófn6! Kehrt
euro! (Hátraarcot csiná!.)
BODOR (máris ugrik elébe, s átöleli): Drága
barátom! Élsz, hála Istennek!
CLAUDIA .~irtelen magára vetett köntösben):
Ezredes! On bizonyára politikai ügyekkel
is tele fogja tömni most az uramnak a fejét,
amelyben üres hely nemigen akad már.
BODOR (aki maga isfölkap gyorsan valamilyen ruhadarabot):Ne-te-né!
MAKK: Csak ifjúkori bécsi szép napokkal
traktáljuk egymást!
CLAUDIA: Ismeri ön a kett6be vágott pecsétnyomókat?
MAKK: Természetesen, grófn6.
CLAUDIA: Akkor jegyezze meg, hogy Bodor Péter olyan fél bélyegz6, amely csak
velem együtt képezhet kerek egészet. Nélkülem tehát használhatatlan. (Gyorsanel.)
BODOR: S6t nem is létezik! (Grimasz.)
Harmadik jelenet
Bodor,Makk.
MAKK: Hm. Csakhogy téged nem fél bélyegz6nek hagyott meg az Isten.
BODOR: Hanem minek? Aradi tizenháromnak? Batthyánynak? Martinovicsnak?
MAKK (körülkémlelve): Mindent újrakezdünk.
BODOR: Repetát a vérözönb61? Meg vagy
h.íh()rodva?
MAKK: Nem az elveszett harcot kezdjük el
újból, hanem egy másikat indítunk a Habsburgok ellen!
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BODOR (kacag):Fenomenális! Nem a réginek folytatása, hanem egy újnak a kezdete!
(Keserukacagás.)Nem a követ vágjuk a bagolyhoz, hanem a baglyot a k6höz!
MAKK: Ki kell egyenesednünk!
BODOR: Esmég Talpra magyar! Hol az a
bagoly?
MAKK: Mennykövet hajítunk oda, Péter! Istennyilát egy általános népfelkelésben!
BODOR: A felkeléseinket dpackáztuk! A tartalék lázadásainkat is kimerítettük! Én most
kiveszem a szabadságomat.
MAKK: Semmi nincsen kimerítve! Rövid
id6n bdül milliós hadsereg vár Kossuth intésére, meg az én parancsomra!
BODOR: A tömegsírokban.
MAKK: Az országon belül és kívül, a hegyekben és az alföldön, titkos rejtekhelyeken.
BODOR: Minden egyes magyar f6re kilenc
császári katona jut.
MAKK: Nohát annyi kell is!
BODOR: Kell is! IDend6 is! Ha nincs e1söpr6
túler6 a magyarral szemben: orcája pirul a
szégyent61. A veszély fölmérése, meg egy
kis matematika akirohanásban jelesked6
magyarhoz méltatlan dolgok.
MAKK: Ha most nem cselekszünk, örökre
lekéstünk.
BODOR: Már megint itt az id6? Már megint
most vagy soha?
MAKK: Most vagy soha!
BODOR: Kicsiben és nagyban így megy
Mohács óta.
MAKK: Mert lyukas bárkába kerültünk itt
a Kárpát-medencében. Lehetetlenül védtük
magunk, mert lehetséges módon sosem lehetett! De most? Bukásunkra kapta fd a fejét Európa. Ezután áll csak mellénk!
BODOR: Mellénk! Hogy lehet egy kidöntött
oszlopnak melléje állni? Szerinted az állapotunk vertikális?
MAKK: Katonailag, lelkileg horizontális, de
fölegyenesedünk!
BODOR: Föl, föl a bitóra balettozni, spiccelni.
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MAKK: Hallgas~ meg engem, te összehutytyant vitorla. Ulj oda le és hallgass! (Bodor
leü!.)
MAKK (peripatetikusan): Kossuth köztársasági pártja kiépült már az egész országban,
fél Eur6pában. Egy magyarra nem fog már
kilenc labanc jutni. Az új szabadságharc
magja mi leszünk, de velünk együtt ragadnak fegyvert a lengyelek, a románok...
BODOR: Kicsodák?
MAKK: Mondom: románok, szerbek...
BODOR: Na - neee! A szerbek is!
MAKK: Meg a horvátok! És egész NyugatEur6pa. Megmozdul a föld, oly sokan kelnek fel!
BODOR: Megmozdul. (Kacag.) A nyugati
ágyúzást6l! (Leül a padI6ra.)
MAKK: Jönnek a franciák!
BODOR: A franciák!
MAKK: Átkelnek a Rajnán, egyesülnek a
német seregekkel.
BODOR: A németekkel!
MAKK: Ok felénk tartanak, mi feléjök, aztán
egyesülünk.
BODOR (kacag, fülét a pad16ra támasztja):
He-he! Hallom az ágyúzást! A Jebézeusát!
Be régi vágyak teljesülnek! Akik ellenünk
voltak, együtt indulnak a segítségünkre!
(Ide-odagurul a padl6n, s hallgat6zikJ Itt is
léSnek!Ha! Amott is! A vereségünk fölverte
a nyugatiak lelkiismeretét!
MAKK: Kacagjál csak! A Duna-táji népeket
fel fogjuk szabaclitani.
BODOR: Az oroszok?
MAKK: Azok többet nem mozdulnak.
BODOR (fölülve, térdére könyökölve): Hát
Amerika jön-e?
MAKK: Természetesen.
BODOR: Kína?
MAKK: Ne csúfolkodj!
BODOR: Felkavar6 volt, amit mondtál. Hat~as elgondolás, de marhaságnak sem kiCSI.
MAKK: Kossuth elgondolása.
BODOR: Bocsánat, akkor nem így kell
mondani.
MAKK: Hanem?
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BODOR: A mi nagyálmú kormányz6nk újb61 saját h6na alá dugta a termométert, aztán leolvasta r61a a nyugati nemzetek lázas
lelkesedését a magyar ügy iránt. Forrpont!
MAKK: Te Péter! Hol gyávultál így el?
BODOR (mintha megütötték volna):Ezt most
visszavonod.
MAKK (melegen):Bocsáss meg. ÜgyünkbéSl
kiábrándult, bit6ra szánt, uzött barátom,
Péter! Nem lehetünk többé eszmetársak?
BODOR: Csak az ábrándozásb61 ábrándultam ki. Amiért az ágyúinkat megsz61altattuk, abb61nem! Kossuthb61 sem. Mert amit
elinclitott PetéSfivel, Széchenyivel: titánok
hada sem kezdhette volna jobban. De roszszabbul azután az Isten maga sem folytathatta volna.
MAKK: Nézzük tehát az eget halálra bénultan?
BODOR: Tudom, nem az pusztul el, akit levernek, hanem aki meg se mer moccanni a
vereségtól val6 félelmében!
MAKK: Most meg úgy sz61sz,mintha én beszélnék!
BODOR: Köszönöm. Mivel tartozom az elismerésért?
MAKK: Szükségünk lesz a bank6présedre.
BODOR: Bank6prés?!
MAKK: Bank6prés! Pénz! Pénz, pénz kell!
Háromezer koszos piasztert küldött legut6bb is Kossuth.
BODOR: Nincs bank6prés!
MAKK: Kell!
BODOR: Nincs!
MAKK: Szánd meg ügyünket és segíts!
BODOR: Házsongárd, srégvizavi, Szenci
Molnár Albert. ott beszéld meg velem. Itt
ugyanis mással vagyok elfoglalva.
MAKK: DéSzsölés a magánélet örömeiben.
Mézeshetek...
BODOR: Halt!
MAKK: ...násznapok édes 6ráiban Vénusszal
enyelegni?
BODOR: Még egy ilyen sértéS sz6ra negyvenkettós ágyúként úgy lc5lek ki innen,
hogy Törökországba csap6dol be Kossuthnak jelenteni...
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MAKK: Mit jelentsek én neki terólad? Hogy
nem vagy már az, aki voltál? Hogy az áruló
Görgeyvel téged is elveszítettünk?
BODOR (robbanva):Elég! Nevezd meg a párbajsegédeidet! Válaszd meg a fegyvert is.
Pisztolyt, kardot, puskát, ágyút! Mindegy
nekem. Végeztem!
MAKK (nevet):Az ágyút választom.
BODOR (zavartan):Azt is mondtam?
MAKK: Tüzér vagy.
BODOR: Elhagy már az eszem. Nem vagyok
én már a régi legény, Jóska. Konfirmándus
lánykák módjára némdykor új, fehér szárnyakat óhajtanék az lstentcSl. Fogadalommal persze: foltot, Uram, többé nem ejtek
rajtUk.
MAKK: A szépen kivasalt szárnyakat nem
rakjuk a sifonérba! A szárnyakkal szárnyalni kell, barátom! JégeslSben. hóban. mocskos viharban is!
BODOR: Börtönben is?
MAKK: Bárhol! Mert akinek anyját erlSszakolják, míg ISszfu:i szárnyacskáival boldogan mdvészkedik: tudd meg, Péter! az ilyen
anyámasszony katonája cégéres gazember,
férfiúnak pedig szajha!
BODOR: Szerencséd, hogy ebb61 semmit
sem vehetek magamra.
MAKK: Nem vagy te gutgesinnt magyar!
(SzüneL) Ha gycSztünk,ne felejtsük majd dl
BODOR: Mit?
MAKK: Fdakasztani ezt a városi magisztrárust. Ezeket a hitvány kollaboránsokat! Tehát nincs bizodalmad a Kossuth terveiben?
(Claudiajön átöltözve.)
BODOR: Mondtam már: hévmércSvel nem
lehet Európa hdyzetét fölmérni.
MAKK: Badarság!
Negyedik jdenet
CLAUDIA: Hallja, ezredes! Szellemileg alultáplált, egye-bugya taidak töksinek azért ne
tekintse az uramat! O nem szokott badarságokat beszélni.
BODOR: Egyszemélyes fölmentlS seregem!
Claudia! Épp most figydmeztettem maga-

mat: vigyázat, Bodor úr, Makk Jóskára vigyázz! Szó szót húz, aztán behúz és csapdába léptet!
MAKK: KcShözlegyen mérve! (Nevetés.)
BODOR: Légy eszednél, Péter! Csak az ostobák kötnek mindent a nyelvük harangjára,
mert igaz ugyan: nydvén akad fenn a hazug, ám ugyanúgy az igazmondó, hiszen
azt is úgy fogják, miként a halat: amikor kitátja a száját.
CLAUDIA: Hát akkor úgy vigyázz!
MAKK: Titkot az igaz barátság el nem visel.
CLAUDIA: No-no!
MAKK: GrófnIS! MegtisztdcS figyelmét kérném. Kossuth Lajosnak. e mostani szervezkedése, amdynek élére engem állított: minden idcSk legeredetibb, gigantikus összeesküvése. (Kint léptek zaja.)Zsandárok?
BODOR: Járorök. Mi vagy te, ha kérdik?
MAKK: Bukaresti zsidó kereskedo. esé vrej
domnulé? Nos! Százezrek már a tagjai egy
olyan titkos szervezetnek, amdyben egyszeruen nem lehet lebukni.
CLAUDIA: Közülök nemrég hármat akasztottak Marosvásárhdyt.
MAKK: Árulás folytán. A hdyi börtönben
besúgó rabot raktak közéjük.
BODOR: Én is köztük voltam. Folytasd.
MAKK (legyint): Kivétdes szerencsétlenség
volt. A mi köztársasági pártunkban legföljebb ketten köphetnek egymás ellen, ugyanis tagságunk százezrei közül ki-ki csak
egyetlenegy személyt ismer: csak annak
a nevét tudja.
CLAUDIA: Tehát senki nem ismer senkit,
ezeridegenek alkotnak olyan hadsereget,
amdy egy emberként rohan csatába.
MAKK: Az Évszaki Rendszer - KossuthMazzini! - a tökéletes személyi biztonság
formája. Az esztendIS: a láthatatlan kormány; az év tizenkét hónapja: tizenkét
földrajzi kerület, ebb61 három hónap a tietek, ez a Székelyföld. A hónapok hetekre,
azaz járásokra, a napok órákra, illetve községekre és falvakra oszlanak, s mindezen belül személyek mdködnek percek, másodpercek formájában

rancsnok által.
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CLAUDIA: És te, Péter, egyetlen másodperc
leszel e roppant ketyegésben? Bocsánat, ezredes, hogy beléketyegtem...
BODOR: Ez merész és eredeti. Tovább!
MAKK: Ez volt a keret. Mit mond a matematika? A székelyföldi három hónap annyi
mint háromszor négy hét, tizenkett5 szorozva héttel...
BODOR: Nyolcvannégy nap!
MAKK: Szorozva huszonnéggyel, minden
napnak huszonnégy órájával...
BODOR: Ezertizenhat!
MAKK: Szorozva hatvannal...
BODOR (aki kezd már belemelegednia matematikai álmodozásba): HatVanezer-kilencszázhatvan!
MAKK: Csak így? Fejb51?Fantasztikus! Grófn5! Ez az ember félelmetes!
CLAUDIA: Egyedül csak t5lem reszket.
BODOR: Mondd a következ5t!
MAKK: Az eMz5 végeredményt szorozd meg
hatVannal.
BODOR:
Háromszázhatvanötezer-hétszázhatvan.
MAKK: Ezt most néggyel! A négy évszakkal!
BODOR: Csak néggyel? Hát az vékonyan
számolva másfél milliós hadsereg.
MAKK: A n5ket nem számítVa. Az 5 titkos
szervezetük: a Flóra nevezetU. Ennek felépítése szerint a n5k mint virágszirmok: virágba...
CLAUDIA: Rózsa, bazsalikom...
MAKK: A virágok csokrokba, a csokrok koszorúkba...
CLAUDIA: S a koszorúk a sírjainkra!
MAKK: A gy5zelem diadaloszlopára, Claudia! Amikor a kivívott szabadság ege alatt
felismerik valamennyien egymást az együvé
tartozók! Apa a fiára, haragos a haragosára,
alperes a felperesére fog rácsodálkozni: hát
lehetséges ez? Nem egymásra Mttünk, hanem együtt - a közös ellenségre? Akik most
egy kanál vízben megfojtanák egymást, azt
fogják kérdezni: hát neked is fényesebb a
láncnál a kard? Külön-külön és együtt is
. újból
bizonyítani fogjuk: sem gyáva faj,
sem törpe lelkek gyülekezete nem vagyunk!
Péter! Kegyelmes asszonyom! Törökország-

dszatá;
ból jövök, a nyomomban csend5rök, császári nyomozók! Minden pillanatban elfoghatnak s menten kivégeznek... ám ha elesnék is, emlékezzetek rám, aki Jézus szavait
a haza segélykér5 szavaiként fogta föl egész
életében: magyarok, ti legüldözöttebb lelkei Európának! Ahol ketten-hárman az én
nevemben összegy{íltök, ott én is veletek
vagyok.
BODOR (meghatottan): Ne mondd tovább!
Sebre sót ne hintsünk magunk is!
CLAUDIA: Szép ösvény ez. Álomösvény.
Kár, hogy bitófához vezet.
MAKK: Álom a fészke, kiröptet5je minden
nagy tettnek!
BODOR: De számoljunk is abban a fészekben!
MAKK: Számoljunk!
BODOR: Félmilliónyi székelyb51, a keresztanyámat is beleszámítva, miként varázsoltunk eM másfél milliós magyar hadsereget?
MAKK: Mert tévedésb51 id5egységet szoroztunk id5egységgel, holott személyeket kellen volna. Ett51 az Évszaki Rendszer nem
omlik össze! Magam vigyázok rá! És nem
leend kegyelem, nem leend irgalom az árulóknak! Megsemmisítem családostul, megöletem, Mbe lövetem, felakasztatom, bunkósbottal üttetem le az árulót, koldusbotra
juttatom apját, anyját, testvéreit, gyermekeit. Meztelenül kergetem ki az országból!
Mez~elenül,miként az Isten (1}odorramutatva) Adámot (Claudiára) és Evát t!zte ki a
Paradicsomból! Mert az is Mn és honárulás, hogy amid5n ég az ország, Ms lugasban
a szerelem fésülködjék, tollászkodjék az o
nemzettársainak jajgatása közepette!
BODOR: Bt1n és honárulás a kett5nk részér51?
CLAUDIA: Hogy mer ön árulást emlegetve
miránk ujjal mutogatni?
MAKK: A francia forradalmáro kkal vallom,
asszonyom: nemcsak az árulókat, hanem a
közönyösöket is meg kell büntetni!
BODOR:

Máris elveszett az ügyed

-

és az

ügyünk!
CLAUDIA: Iszonyatos, amit hallok, ezredes!
Elfelejti, hogy az ember mindenekeMtt önmagáé, csak azután bármi másé, legyen az
akár oltáriszentség is!
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MAKK: Az istentelen áruló is önmagáé? Az
országpusztító ellenség is önmagáé?
CLAUDIA: Legyen a törvényé, s az ön forradalmi szigoráé, de ha Respublika és magyar szabadság nevében bármikor leölhet5
szarvasmarhaként leltározza föl az egyént:
kérem, számítson a legfagyosabb közönyünkre!
MAKK: Az elnézés: bOO!Országok vesztek
már el a magánközöny és a tömeges
élvhajhászat következtében.
CLAUDIA: Magánközöny? Célzás ez?
MAKK: Remélem, találat is.
(Cigányzene szólal meg az ablak alatt. Hallgatják)
BODOR úátékosan):Ezek nem tudják, hogy
te férjhez mentél? (Késobb.)Azt sem tudják,
hogy én megn5sültem, és netán kitör bel5lem a féltékenység?
CLAUDIA (égogyertyával a gyertyatartót ablak elé tartja): Ismeretlen hódolóm! Fogadd
meghatottságomat!
BODOR (kinyitja az ajtót, amely hátravágódik, majd egy virágos kicsi szekér gurul be a
muterembe): Hát ez meg micsoda? Agyonütni való gavallér sehol! (Becsukjaaz ajtót.)
Ezek elfutottak. (Kocsizaj,aztán csönd)
MAKK: Boldog város, boldog nép! Romok
közt éjjeli zene.
CLAUDIA: Az úr a pokolban is úr!
BODOR: Hát még a Bömböldében! (Makkhoz.) Claudia ott is kapott egy ökrösszekérnyi virágot.
MAKK (a virágcsokrokat Bodorral együtt jölkapva és Claudiát köyülkedveskedve):Grófn5! Ez hatalmas szerelem!
CLAUDIA: Kisebbet el sem fogadnék!
(Nevetés.)
BODOR: Mindent letarolt a kedvedért az a
kupcihér!
CLAUDIA: Mkezl1 Don Juan!
BODOR: Kitör be151ema féltékenység!
MAKK: Mi már nem párbajozunk!
CLAUDIA: Uram, Othello, te marosmenti
mór! Ölj meg holnap! Hadd élek reggelig!
Szentséges Isten!
?4 virágcsokrok egy fekete koporsót takartak
Fehérbetukkel afelirat: BodorPéter.)
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BODOR: Nézd meg, benne vagyok? Kötél
után koporsó!
MAKK (a koporsóratuzött papírlapot olvassa):
Bodor Péter erkölcsi halottunk. Elhunyt
árulás következtében. Hazafiak egy csoportja. Sötét város ez, nem boldog város.
CLAUDIA (a dühroham elájeleitlátva): Péter!
Ne vedd a szívedre. Patkányok ezek, nem
hazafiak!
MAKK: Nem a nyíltság vakmer5 bajnokai!
CLAUDIA: Éjszakai sakálok. Üregi nyulak!
Poloskák! Csótányok!
BODOR: Akkor ez most a hányadik halálom?
CLAUDIA: Dögev5k! Nem emberek!
BODOR: Semmi sem elég nekik! Utánad
nyúlnak, akárhova rejt5znél is a földön, a
föld alatt, a tenger fenekén! Az anyád méhéb51 is kiszakítanak és átváltozhatsz akár
tekn5sbékává: kikényszerítenek a nyugalom s a magány páncélvédelme alól, és torkodat metszik, a véredet veszik, hogy felzabálhassanak!
CLAUDIA: Ideget, haragot ne pazarolj rájuk!
Nyugodj meg, Péter!
MAKK: Nem méltó ellenfeleid!
BODOR: Mindegy az, ha a becsületemet
megsemmisítik! Nevemet a gyávasággal,besúgással,árulással azonosftják!
CLAUDIA: Senki sem hiszi el! Mindenki
tudja, hogy ez a rágalom nem igaz.
BODOR: Nem érted, asszony? Így is végem
van! Nem elég, hogy mondják? Még igaz is
legyen?
MAKK: Fütyülj rá! Eb ura fakó!
BODOR: Eb ura fakó! Csakhogy az emberek lusták, lajhárok a rágalom hallatán!
A legkényelmesebb azt elhinni! Utána nem
nézni! A sakál-hazafiak Erdély-szerte fogják
szétugatni, hogy Horváth Károlyt és társait
Bodor Péter juttatta hóhérkézre!
MAKK: Balavásáron buktak le, gyermekded
óvadanságból!
BODOR: Azt elfelejtik, engem pedig egy
életre megnyomorítanak! A rágalomnak
egyeden ellenszere a párbaj, de kit hívjak én
ki párbajra? Sötétben nyüzsg5 svábbogarakat?
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CLAUDIA: Nyugodj meg! Ígérem neked,
kézrekerítjük oket!
BODOR: Tudtáld Jól tudták a görények,
hogy koporsót lenyelni nem lehet, eltitkolni sem lehet, és jo vele a megvetés, a
gyffiölet szennyáradata!
CLAUDIA: Ne fess már annyi ördögöt a
falra! Visszavágsznekik!
BODOR: Visszavágok! Bizonyítékkal! Lássa
a világ, hogy ki ebben a városban a hitvány,
a gyáva! És ki a férfiszajha, Makk ezredes!
MAKK.:Rágalmaztalak én?
BODOR: Te is! Állj oda! Lépj a küszöbre!
(Bekapcsolja a bankóprést.) Nem mered!
Majd én csinálom! (Küszöbnyomás, pénzkidobás.) Hát ez az! A mariskás Jebézeusát!
(Küszöbnyomás, pénzkidobás.) Még egy adagot! (Olvassa.l Utánnyomás tilos! Pénzt
nyomok én? En a küszöböt nyomom! Kinek mi köze hozzá? Szedjed!Szedjed!Hány
millió kell? Mennyit kér tolem a Duna
menti népek fölszabadítása?
CLAUDIA (döbbenten):Neked nem ment el
az eszed! Neked nem is volt eszed!
MAKK: Heuréka! Heuréka! Megtaláltuk
egymást!
BODOR (lelkesen):Núúú? Látod, nyavalyás?
Háromezer piasztert küld neked Kossuth!?
MAKK.:Pénz beszél, kutya ugat! Ugassanak a
csahosaim! Heuréka!
CLAUD!A: Ugráltok! Orültek! Hát akkor
én is! (Enek.)Nincsen pénzem, de majd lesz!
(Komolyan.) Nincs már férjem, de majd
lesz!
MAKK-BODOR: "Nincsen pénzem, de majd
lesz! Mikor Pesten vásár lesz. Eladom a feleségem szoknyáját, még az éjjel mind eliszom az árát!"
Ötödik jelenet
Elobbiek, Komisszár, Káplár.
KOMISSZÁR (be, mögötte a Káplár): Bodor
Péter! A törvény nevében letartóztatom!
BODOR: Toldy Zsiga, te meg vagy háborodva?
KOMISSZÁR: Az lehet, de te kezdted!
(A szin kis idore elsötétül.)

Hatodik jelenet
Szín: a SzékelyBömbölde.Kétszemélyesasztaloknál a városi magisztrátus tagjai. NémethMikes, Pé Venczel-Ujfalusry,Dózsa-Neumann,
Szentgyörgyi-Enyedi. Sörözés.Az urak le vannak sújtva. A ketrecben a cigányok muzsikálnak. A zene halk ésfolyamatos, de szóértéstnem
zavarhat. Némelykor - mig az urak hallgatnak - fölerosödhet.
NÉMETH: Nagyon sajnálom Bodor Pétert.
A grófnot is, hogy belekeveredett. Ha bankóhamisításért nem alkalmazzuk a törvény
szigorát: a kormány dühét vonjuk a fejünkre.
MIKES: Tenni kell valamit Bodor érdekében.
Ez a sör nem elég hideg. Nyárádi kezd elkanászosodni.
PÉ VENCZEL: Árulással Bodor Pétert nem
lehet vádolni. Ott volt az elítéltek között,
de nem súgta be oket.
UJFALUSSY: Nem olyan ember az!
PÉ VENCZEL: Tedd lehetové, hogy szökjön
meg!
UJFALUSSY: Tegnap óta megint nyakamon
a szebeni fobiztos. Ha Bodor megszökik,
engem zárnak a helyére. (Titokzatosan.) De
nyugodj meg! Olyan bizonyítékokat hozok
föl mellette, hogy biztosan fölmentik.
PÉ VENCZEL: Megértelek. Én is magyar, te
is magyar, de csak egy életünk van.
DÓZSA: Samukám! Ha Bodort bankóhamisítás miatt kell majd elítélni: szavazatod és
orvosi véleményed dönto lesz, jól jegyezd
meg! Állj ki keményen mellette! Neked inkább elnézik, mint nekem, aki mégis: ítélomester vagyok. Az ítélomester azért Ítélomester, hogy ítéljen! Nem? A sör habja
csak úgy jó, ha a fogpiszkáló megáll benne.
NEUMANN: Dönto lehetne, barátom, ha
titkos szavazással hozhatnánk ítéletet. De
amióta bevezették a nyílt szavazást, nyíltan
senki nem mer színt vallani. Mert a nyíltsághoz, barátom, titkos eljárás szükségeltetik. A lelkiismereti szabadság itt kerül kutyaszorítóba.
SZENTGYÖRGYI: Tiszteletes uram! Akár a
marólúg, amivel nejem a lengatyámat fehéríti, úgy marja lelkemet a szégyen. A Gyu-
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tacs nem tiltakozhat Bodor Péter börtönbe
vettetése ellen.
ENYEDI: Három alkatrésze van, Ábel fiam,
a b<inbánatnak. A fájdalom, az utálat és az
eros fogadalom. Elobbi ketto a múltra,
ut6bbi a jövore vonatkozik. Ha javulási fogadalmat tettél az Úrnak: ahhoz tartsd magad, akkor is, ha vénasszonyok potyognak
az égbol!
SZENTGYÖRGYI: (Már pityókosan.) Egyet
szeretnék, mégis mást vagyok kénytelen
írni gyakorta! Ez mardossa a lelkemet!
ENYEDI: A sör csökkenteni szokta?
SZENTGYÖRGYI: Sót növeli. Újságcsinál6nak, poétának egyik cenzor a nyakán, másik a fejében, igazságvágy és honfibú szegénynek a szívében. Ha nem egyéb, felkötöm magam.
ENYEDI: Kedves gyermekem. Ha nem lennék pap, mondanék erre valamit.
SZENTGYÖRGYI: Tekints el magadt61 és
mondjad.
ENYEDI: Miért kötnéd fel magad? Elment
az eszed? Írjál, cselekedjél meggyózódésed
szerint, és akkor ók kötnek fel téged. Így
megsp6rolod magadnak a rossz lelkiismeret
kínját és az egész kellemetlen procedúrát.
Gondolkozz ezen!
NÉMETH: Bodor Pétert nem tudjuk megmenteni, csak úgy, ha elítéljük. Közeledik a
császár látogatása Marosvásárhelyt, és akkor
kérésünkre megkegyelmez neki.
MIKES: Szívemból remélem.
NÉMETH: Persze, csak súlyos ítélet ügyében
lehet a császárhoz fordulni. Nem állíthatsz
elébe azzal, hogy ez meg az idegesíti az
any6sát, megbírságoltuk, ofelsége gyakoroljon kegyelmet fölötte.
UJFALUSSY: Ha olyan ostoba volt és maga
ugrált a küszöbre! Ugráltatta volna azt a
renegát Toldy Zsigmondot.
PÉ VENCZEL: A b<intény megval6sulásának
dönto körülményét Bodor Péter küszöbre
fölugrásának és testsúlya általi megnyomatásának tényében véljük fölismerni. Az utánnyomás tilalmát mindenképpen áthágta.
MIKES: Erkölcsi halott? Ha igaz, hogy elárulta az összeesküvoket, kitüntetést fog
kapni Ofelségétól.
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NÉMETH: Ofelségének szüksége van minden árul6ra, de ugyanakkor meg is veti
oket. Minden hatalom a gutgesinnt, a talpnyal6 és besúg6 polgárok hátán szánk6zik
a siker fdé.
DÓZSA: Roppant egyszeru lenne: esküdjék
meg rá Bodor, hogy a bank6prést törökországi emigránsok szerelték a pincéjébe, míg
a börtönben ült. Pr6báld ót erre rávenni.
NEUMANN: Csakhogy ez a fráter teljességgel megbízhatatlan. Képtelen hazudni. Elment a veseköved?
SZENTGYÖRGYI (halkan énekel):Hej mert
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje... Ha még egyszer azt üzeni...
ENYEDI (leint~ lepisszegi):Ábd fiam. Ha régebben üzente, akkor mentél volna frissiben! De ha már itthon ragadtál és újabb
üzenetre vársz, fogd be a szádat, amíg megérkezik.
SZENTGYÖRGYI: J61 van, befogom. De
miért csak nekem üzen Kossuth Lajos? A
többieknek a címét nem tudja?
MIKES: Péter ügyét pártfogolom. A büntetés
maximuma helyett a maximális minimumra
fogok törekedni.
NÉMETH: Ha elpuskázzuk a dolgot, tudod,
mi jár nekünk? Kufstein!
MIKES:J6 vastag falú börtön!
PÉ VENCZEL: És ha kiderül a szöktetési
szándékod?
UJFALUSSY: Kufstein!
NEUMANN: Tébolydába utalhatnám, valahová szegény Széchenyi mellé. Ehhez viszont túl zseniális. A kísérlet rám ütne viszsza.
DÓZSA: Kufstein.
SZENTGYÖRGYI (ének): Ha még egyszer
azt üzeni...
ENYEDI: Kufstein.
Hetedik jelenet
Elobbiek és Komisszár Káplárral. Tisztes távolból az urakat figyelik.
PÉ VENCZEL (látván, hogy Komisszár a gajdoló szerkesztotfigyellj: D6zsa Pista! Kérlek,
hallgattasd el!
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DÓZSA: Miért?
PÉ VENCZEL: Mert hallgatják.
SZENTGYÖRGYI (ének): Éljen a magyar
szabadság, éljen a haza!
DÓZSA: Tisztelt lángoszlop! Hagyd abba a
Kossuth üzenetét, nem tartozik a menühöz.
SZENTGYÖRGYI: Kossuth nem tartozik
a menühöz? Tévedsz, barátom.
PÉ VENCZEL (jól tudván, hogy Komisszár
minden elhangzott szó miatt följelentheti ajelenlévoket, odaint a zenészeknek): Marosmentit és vidámat! (Dinamikus zene)
ENYEDI: Ábel fiam! Igazmondásra késztettelek, hogy fel ne akaszd magad! Nem azt
mondtam, hogy énekelj!
SZENTGYÖRGYI: Kossuth Lajos nem tartozik a menühöz?
DÓZSA: Nem tartozik!
PÉ VENCZEL: Ne szamárkodj, Ábel! A borjúmáj tartozott a menühöz!
MIKES: Mi bajod Kossuthtal? Miért kompromittálod - magad?
SZENTGYÖRGYI: Ha Kossuth nem tartozik a menühöz, akkor semmit sem veszünk
magunkhoz! Mert éj minekünk lelki eledel!
(Énekel tovább, mind szenvedélyesebben.)
NEUMANN: Etesd a lelked, és ne énekelj!
BüntetendéJ.
ENYEDI: Hagyjátok! Sör és lelkiismeret
dolgozik benne!
NÉMETH (valójábanKomisszárnak szóló szöveg): Barátaim! Mi ez a magisztrátushoz
méltatlan gajdolás? Tudjuk! Irkászok, firkászok, redaktorok, ingatagok. Talán nem is
feleléJsökérte. Így jöttek éJka világra, tanulságul minekünk, a meggondoltaknak: kicsi
gyerek fenekében és a zsurnalisztákban
nem lehet megbízni.
VI szín elsötétül,a zene tovább szól, míg újra ki
nem gyúl afény)
Nyolcadik jelenet
A bíróság. Amfiteátrális jellegu helyiség, kétoldalt ülohelyekkel.Emelvényen az asztalnál Pé
Venczel, Németh, Mikes, Dózsa, Neumann.
Merfelelohelyen,pulpituson szárnyasgyermeket

ábrázoló mellszobor, amelynek félszárnya törött.
Kisebb tömeg a nyílt tárgyaláson.A magisztrátus tagjainakfeleségei,Enyedi, Szentgyörgyi, a
vádlottak padján Bodor, Claudia, mögöttük
fegyveres orök. A terem több pontján teremorök.
Trombitaszó három irányból, majd Pé Venczel
csönget,csend.
NÉMETH: Nyílt tárgyalás! Bodor Lajos,
alias Péter és gr6f Rhédey Claudia, Bodor
Lajosné ügyében a vádemelés, vádbeszéd
elhangzott. Mikes Mihály f6ügyész úr súlyos tényeit cáfolni nem lehet. Mentc5körülményeket Neumann doktor ülnök
atyánkfia fog eléJterjeszteni.
NEUMANN: Mélyen tisztelt királyi táblabíróság! Bodor Lajos, alias Péter elséJrendu
vádlott mentségére: a kiváló képességu tizenhetes volt fegyenc, akibéJl most tizennyoleas len, súlyos lelki megrázkódtatásnak
volt kitéve. ElséJ idegi katasztr6fa: Bodor
Lajosként Bodor Péter helyett hajszál híján
kivégezték. Második idegi katasztrófa: föltehetéJleg családi eredetu hajlam folytán a
skizofrénia tünetei mutatkoznak rajta. Lajosként némelykor Péternek érzi magát,
ilyenkor a néhai 48-as pártütéJ és felségsértésben elmarasztalható, úgynevezett szabadságharcos tüzér éJrnagy büntetését akarja
magára venni. Ez a negatív paranoia föltehetéJleg sajátos magyar betegség. Megnyilvánulási formája, hogy a beteg a legkegyetlenebb üldöztetésben sem érzi magát üldözöttnek, hanem fordítva: úton-útfélen
szembeszalad a halálos veszedelemmel, harsányan követel csuklójára bilincset, bokájára lábvasat, nyakába kötelet. Kedvenc eszméje, hogy neki ehhez joga van, minekünk
pedig kötelességünk az óhaját teljesíteni.
Bolondok lettünk volna magunk is, ha követeléseinek eleget teszünk. Más a helyzet
sajnos, miután a felségsértés bankóhamisítás
révén bekövetkezett. Határozottan kérem
viszont gróf Rhédey Claudia fölmentését a
cinkosság vádja alól.
CLAUDIA: Neumann Samu!
NEUMANN: Sámuel vagyok.
BODOR: Az nem baj, csak egészség legyen!
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CLAUDIA: Ne rágalmazzon engem föltételezett cinkossággal, csakis bevaltott és bizonyitható szolidaritással.
NEUMANN: Kérem mindkét vádlottnak
a fölmentését.
NÉMETH: Vádlott a börtönben minden jel
szerint elmebéti károsodást szenvedett. Kérem jegyzeSkönyvbevenni!
PÉ VENCZEL: Egyetértünk!
DÓZSA: A Mügyész úr vádiratát utasItsuk
vissza!
PÉ VENCZEL: Dózsa István íté16mester dóterjesztése megtárgyaltatik.
fA bejáratnál kürtsz6. Pé intésérea bír6k mind
felállnak Komisszár jön kong6 léptekkel, mögötte Káplár, Ujfalussyés Zimmermann.)
Kilencedik jdenet
Elobbiek és Komisszár, Káplár, Ujfalussy,Zimmermann.
PÉ VENCZEL: Mozgó BünteteSBizottmányi
Elnök-ezredes úr, szeretve tisztelt honfitársunk, Toldy Zsigmond! Jelentem, hogy a
vádlottak ügye letárgyaltatott, a testület
visszavonul ítéletet hozni. Döntéshozatalunkat tisztelje meg Ön részvétdévd.
KOMISSZÁR: Csak részvétemmel. Aki még
nem tudná, figydjen! Új megbízatásomat
Alexander Bach bdügyminiszter úr rendeletére vettem át, miután báró Heyerle ezredest országos ícShadbíróvánevezték ki. Feladatkörét én fogom itt betölteni.
(Fé Venezei intéséreteremor nyargal máris egy
székkel Komisszárfelé.)
PÉ VENCZEL: Isten áldását kérjük munkájához. Tanúként Ujfalussy Ferencet kell
még meghallgatnunk. Börtönparancsnok
úr!
UJFALUSSY: Fogságának idején a vádlott
különös juharfa madarat fabrikált, amdyet
szabadutásakor nem bocsátottam rendelkezésére. Megállapítottam ugyanis, hogy nem
sorolható a foglyok úgynevezett muvészi
alkotásai közé, seStinkább értelmetlenségnek látszott. Mit mesterkednek általában a
rabok? Faragott, rajzolt, festett tárgyak
képletes értelmével adják jelét a törvényes
hatalom elleni gyulöletüknek. Bodor farag-
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ványa viszont nem képletes, hanem képtelenség! Nem fecseg politikai nézeteireSI, a
titkát ezért nehéz megfejteni. Alkotójának
megrokkant elmebéti állapotáról tanúskodhat, ám lehetséges, hogy gyanús célját épp
látszólagos céltalansága hordozza. Tessék
megvizsgálni!
KOMISSZÁR: Kérjük a madarat!
NÉMETH: Hol a madár?
ZIMMERMANN (a terem végébolfutva jön,
h6na alatt a TTIIUiárral,
sátadja Ujfalussynak).
UJFALUSSY: Íme! Fdhúzom! Nem énekel,
miként a madarak, hanem... fA TTIIUiár
megsz6lal.)Ugat.
KOMISSZÁR: Ez a madár kuvasz módra
ugat. Tessék újból megfigyelni! (Újra megsz6laltatja.)
UJFALUSSY: Erdélyi kopó? Magyar vizsla?
KOMISSZÁR: Az erdélyi magyar császárgyulölet kutyája. (Távoli, majd egyre közeledo kutyaugatás kintrol. KomÍS5zárintésére
Ujfalussy a madarat a bír6k elé viszi, Pé
Venezei veszi át és sz6laltatja meg. Hallgatják)
KOMISSZÁR (ajölerosödött és sokirányú kutyaugatás hallatán): Mi ez, kérem? Káplár!
Csöndet és rendet teremteni!
PÉ VENCZEL: Orség! A kutyákat elnémítani!
(Káplár után fegyveres orök isfutnak, majd néhány másodperc múlva puskalövések; sebesült
kutyák fájdalmas von{tása, nyüszÜése,még dühösebbugatása.Káplár visszatér.)
KOMISSZÁR: Káplár! Eleven kutya maradt
még?
KÁPLÁR: Magnak való sem, ezredes úr!
KOMISSZÁR (a közönségfelol jövo ugatásra):
És ez micsoda? (Más-másirányb61jövo ugatás.)Kutyavásár? (Az urak döbbenten hallgatják a terem padsoraib61ugat6 láthatatlan kutyákat. Meredt szemek, riadt arcok A közönség némán tátogat6 szájáb61 szabályszeru,
ijesztokutyacsaholáshangzik.
PÉ VENCZEL: Orség! A kutyákat elnémítani!
fA terem közepébol orök fognak fegyvert a közönségre,ám ettol csakerosödikaz ugatás.)
KOMISSZÁR: Ruhe, verfluchte Hunde! KiMni eSket!
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EGY HANG: Feuer! (Sortuz a közönség irányába. Csönd. Az emberek összeszorítottszájjal, mozdulatlanul merednek a fegyveresekre.
Láthatatlan sebekbGlcsepegovér jOleros{tett
hangja. A vércsöpögésteros zenei jajhang, sikoly zárja.)
KOMISSZÁR: Aki kutyává lett, ne feledje:jó
még kutyára dér! Fóbíró úr, olvassa föl a
madár szárnyára pingált feliratot. Halljuk!
PÉ VENCZEL: Az ugató császár!
KOMISSZÁR: Hangosabban!
PÉ VENCZEL: Az ugató császár.
KOMISSZÁR: Vádlott adjon rá magyarázatot!
MlKES: Vádlott! Hogy kell ezt érteni?
BODOR: Az ugató császármadár!
MlKES: A ketto nem azonos!
BODOR: Nem azonos.
MlKES: Magyarázat?
BODOR: Elfogyott volt a festékem.
MlKES: Fóbíró úr! Elfogadható ez?
PÉ VENCZEL: Nem fogadható el.
NEUMANN: Bocsánat! Judicialiter talán elutasítható, ám logice semmiképpen! Leíratik ben'ível a szó: császár, az ugatás tényét
azonban a madár valósítja meg. Két ártatlan
fogalom párhuzamosságát önök megszüntetik, majd eroszakolt kapcsolással bimténynek minosítik. Tessék kérem az euklidészi párhuzamossági axiómát figyelembe
venni!
PÉ VENCZEL: Kérdem akkor: figyelembe
vegyük?
KOMISSZÁR: A bíróság teljesítse feladatát!
vi sz{n lassan elsötétül,zene sz61,majd amikor
újra kivilágosodik, csak a fegyveres orök láthat6k a tárgyal6teremben. Ujfalussy felügyel
rájuk.)

nagy viharban mind kiröppentetek a csataterekre. Valamelyikótök elhagyta Fejéregyházán a honvédsipkáját. (Ujfalussyhoz.)Nem
a tied volt, Ferencke?
UJFALUSSY: Lehetett volna, tanár úr! (Elveszi.)
BOLOND: Mióta nem láttuk egymást...
hogy is mondjam... én a félnótások útját
jártam, majd visszatértem a fótanodába, de
megint kirúgtak onnan. A sokáig viselt álorca összeno az ember arcával, többé nem
tudja levetni. De biztos vagyok benne,
hogy emlékeztek még az én igazi arcomra,
bár lelkileg elesett vagyok. Milyen nap is
van ma?
UJF ALUSSY:Ítéletbozatali nap, tanár úr!
BOLOND: Ítélethozatal! Szép. Akkor énekkel kezdjük a napot, ahogy régen szoktuk.
Gott erhalte helyett Vörösmarty Szózatával. No gyerekek! Kettó-három! (Énekli.)
Hazádnak rendületlenül... (Senki nem követi.) Istenem! Elfelejtettétek! Szégyen és
gyalázat! Elfelejtettétek! Újra kell tanulni!
Lássuk, mi a mai lecke? (Elso orhöz, majd
rendre a többihez.) Németh Jánoska? Nem
tudod! Szekunda! Pé Venczelke? Ülj le,
fiam! Szekunda! Mikes Misike! Te mindig
szorgalmas voltál! Hogy leszel te foügyész,
ha nem tanulod meg Csokonai Vitéz Mihály versét? Ülj le! Szégyelld magad! Dózsa
Pityuka? Miként sóhajtott föl Tempefói
Csokonai keseruségével? Nem tudod. Figyelj! Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon! És hogyan vélekednek mások manapság? Az is bolond, aki magyar
marad Erdélyben és Magyarországon! Ezek
hallatán vigyorog a sátán, ugrándozik örömében a tötpeség! Ujfalussy Ferike?
UJFALUSSY: Professzor úr, én készültem
volna, de rengeteg a fegyenc, a politikai fogoly, meg az útonálló, sok az akasztás,
kevés az ido

Kilencedik jelenet
Orök, Ujfalussy,Bolond.
BOLOND (jön, kollégiumi tanárk~t, osztálynapI6val): Jóreggelt, gyerekek! Uljetek le!
Emlékeztek még rám? Horváth Csongor
vagyok, professzorotok voltam a református fótanodában. Rég nem láttuk egymást, a

- tanulásra.

BOLOND (megnézihosszan):Nem volt a tied
a piros honvédsapka! Hát akkor gyerekek,
lássuk, mit tanult mára Bodor Péterke?
vi szoborhoz lépve.)No nézd csak! Hol röpdöstél az éjjel?Letörött a szárnyad! Nem vigyázol a szárnyaidra, gyermekem! Csokonai versének cime? Nagyszeru, nagyszeru!
A magánossághoz.Meg is tanultad, remé-
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lem, Halljam! (Halk gyermekhang, hegedt1.
kíséretteL)
Áldott magánosság jöve1!ragadj el
Álmodba most is engemet;
Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,
Ringasd öledbe lelkemet.
Nagyszen1! Csodálatos volt ez, kicsi Bodor!
Magam is az ölemben ringatnálak lelkemnek társaként! De mondd, fiacskám, miért
vagy te ma oly nagyon szomorú? Bántalom
ért? Túl messzire ragadott e1 a képzelet, és
magadra rparadtál? Ne félj az áldott magánytól! Ugy közelebb vagy az Istenhez.
(Tt1nlfdés.)Mikor tizenkét órától kezdve sötétség lett az egész földön, a keresztre feszített Jézus fölki~tott az égre: "Éli, éli,
lamá sabaktáni!" "En Istenem, én Istenem,
miért hagytál e1 engemet?" Mi pedig az c5
szavait ismételve mondjuk: miért hagytál el
bennünket, akik Hétfájdalmú Sz11zmáriának, Magyarok Nagyasszonyának ajánlottuk föl szép országunkat? De ha mások
elhagynának is, kicsi Bodor Péter, én veled
maradok. (Ölében a szoborral megy kifelé.
Az Ifrök a Szózat két sorát éneklik. Ehhez
csatlakoznak a láthatatlan rabok is.)
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned és meghalnod kell.
(Kétszeri ismétlés.)
BOLOND (el).
HANG: Achtung! Urteilsverkünoung.
p4 jegylfrök, teremIfrökkatonás mozdulatokkal

ki.)
Tizedik jelenet
UJFALUSSY: Ítélethirdetés!
(Kürtszó. jön egyik oldalról Pé Venczei, Né.
meth, Mikes, Dózsa, Neumann, ellenkezlfirány.
ból Komisszár és Káplár. 6rök vezetik Bodort,
Claudiát. Közönségkizárva.)
PÉ VENCZEL (fOláll,intésérecsak Claudiaáll
fol): Gróf Rhédey daudia ügyében hozott
egyönten1 ítéletünk!
NÉMETH: Fölmentc5!
MIKES: Fölmentc51
DÓZSA: Fölmentc5!
NEUMANN: Fölmentc5!

PÉ VENCZEL: Személyem, Pé Venczel: fölmentc5!Bodor Lajos, alias Bodor Péter felségárulási ügyében az ítélet:
NÉMETH: Kötél általi halál!
MIKES: Halál!
DÓZSA: Halál!
NEUMANN: Halál!
PÉ VENCZEL: Személyem, Marosszék fc5bírója: halál! Az utolsó szó jogán az elítélt
szólhat.
(Távoli zene. A .Vásárhelyi halastó. néhány
foszlánya.)
BODOR: Bíró urak! Mostanáig a biblikus
idc5khomályában támadt és tovatiínt látomásnak véltem János apostol sárkányos világát. És látám, hogy a tengerbc51feljött egy
fenevad: tÍz szarva és hét feje volt, és mindahány istenkáromlás. De csak az apostol
látta vajon? A fenevad itt garázdálkodik
közöttünk! És adatott neki hatalom a cselekvésre száz meg száz éven át, minden
nyelv és nemzet fölött. Megadatott neki,
hogy elbontsa rettegéssel az emberi életet.
Felségárulás egy madár ugatása? Akkor miért nem az a patkányok éneke s a félelem
temetc5bogarainak nyüzsgése az emberi
szemekben? Mindezt nem csekély önáltatással a mások szemében láttam, és e1teltem
szánalommal az emberek iránt, akik nem
úgy cselekszenek, ahogy én cselekszem. Látom azonban, hogy magam is szánalomra
méltó lettem. Szánalmat kérek tehát íté1c5imtc5l.Feltaláló terveim közé iktattam a páros egyszemély boldogságát ezze1 az aszszonnyal, életem megmentc5jéve1,akit önök
a bt'ínrészességvádja alól fölmentettek. Ezt
köszönöm. Bizonyos, hogy ha én nem leszek már, általa mégis itt leszek az é1c5kközött. Mindazonáltal Ófe1ségéhez kegyelemért folyamodom. Ha pedig elutasíttatik,
vegyék e1tc5lem a bitófa kínját

- golyó

által.

Az utolsó szó jogán kérem! Golyó által!
PÉ VENCZEL (ezt inkább a Komisszárnak
szánva): Erdeinkben elegendc5 fa van az
ilyen jómadarak számára!
KOMISSZÁR: Lesz bitónak való fa! Lészen
elegendc5 golyó, puskapor az árulóknak!
(Távozik, Káplár, Ujfalussyköveti.)
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BODOR: Dániel! Nem átallod magad vele
párhuzamba vonni!
PÉ VENCZEL: Dániel az oroszlánokkal nem
együtt ordibála vala?
BODOR: Együtt ordibála vala, de nem nyala
vala! Vadak közt a vadakhoz kell igazodni,
nem amadarakhoz. Veremben a verem az
úr, nem a csillagos ég!
CLAUDIA: Életem árán is kimentem ot a
szakadékb61, ahová j6hiszem\1ség, rágalom
és luciferi cselszövésjuttatta.
PÉ VENCZEL: Másként szerettünk volna
dönteni. A Mozg6 Bünteto Bizottmány telepedett a nyakunkra. A felségárulás! a törvény halállal bünteti. A törvény tisztelete
és alkalmazása: császárMségünk bízonyítéka. A Mségre pedig mindenkor engedékenység a válasz; folyamodványaink megérto kezelése. Azért ítéltünk halálra, hogy
életben maradhass.

PÉ VENCZEL: A császár megnosült. A császár meglátogat minket. A császár mézesheteit éli, és kegyelmet fog osztogatni.
A császár életadakoz6 kedvét alattval6i Mséggel táplálni és növelni kell. (papírlapot
mutat föl, s olvassa.)Én, Bodor Péter, építész-m\1szerész és szobrász, geométra, Felséged marosvásárhelyi látogatásának alkalmáb61 oszinte rajongással és vezeklésképpen olyan zenélo kutat alkotnék, amely a
Gott erhalte zengo hangjaival és kupoláján
felséged szobrával magyar népünk királyh\1ségét,szeretetét hirdetné fennen...
BODOR: És tegyem ezt orcapirulás nélkül?
Asszonyom szép arcát cseréljem el a császár
pofájával?
PÉ VENCZEL: Egy veszendobe jutott élet
ingyen. vissza nem szerezheto. A h\1ség, a
hála és a dicséret borraval6ja, csúsz6-kenópénze, baksisa, Trinkgeldje feljebbval6ink
szívét meglágyíthatja.
BODOR: Dy szégyentelenül apportírozni
nem tanulok én meg soha!
CLAUDIA: Segíts magadon és rajtam, Bodor
Péter! Az én arcom külsoség! Ami bennün~et össz~köt, azt semmilyen szobor, sem
Enekek Eneke ki nem fejezheti. Dobd oda
Vénusz-szobrunkat Ofelségének! Az istenítés éhét csillapítja vele, és mi tovább megyünk ketten Daphnisz és Chloé útján...
tücsökcirpelésben.
PÉ VENCZEL: Vesd ki szívedbol a hiúságot
és gogöt, Bodor Péter! Az élet és annak
megtartása mindenek fölött áll. A halálban,
túl j6n és rosszon, értelmét veszti minden
földi ragaszkodásunk. Mert jobb az élo eb,
hogynem a megholt oroszlán.
CLAUDIA: Szánd meg a mi kettonk szép
szándékát, Péter! Az én arcom külsoség.
Ami bennünket összeköt: sem szobor, sem
Énekek Éneke ki nem fejezheti.
BODOR: Délnek futottam úsz6 jégtáblán,
amely észak felé tart a tengerár törvénye
szerint. Mindenhat6 Isten, aki az emberi
szívekbe látsz, légy tanúm rá, hogy oszinte
és tiszta volt bennem a szándék.

BODOR: Ó, képmutat6 szamaritánusok hitvány gyülekezete!
CLAUDIA: Életem árán is megmentem ot a
szakadékb61, ahová j6hiszem\1ség, rágalom
és luciferi cselszövéstaszította!

CLAUDIA: Magunkra maradtunk. De mintha sokaság lenne már a páros egyszemély is.
A csigaház magányára vágytunk mind a
ketten, de te nem sz6ltál nekem az úsz6
jégtábláról. Nem szóltál...

Tizenegyedik jelenet
Elobbiek, Komisszár, Káplár, Ujfalussy nélkül.
BODOR: Azt mondod, f5bír6, hogy erdeinkben elegendo fa van a magyarok számára. Mondod ezt magyar létedre, Haynauként, bresciai hiénaként, fölfedve most már
igazi arculatodat.
PÉ VENCZEL: A helyzet kényszerében
sz6ltam!
BODOR: Kényszer! Ó, kényszer! Minden
gerinctelen csúsz6mász6 mentsége: a helyzet!
PÉ VENCZEL: Nem titkoltad el a törvény
elott magad is nevedet, puszta létedet?
BODOR: Rajtam kívül azzal senki másnak
nem ártottam! Istentol adatott jogom kimenteni álmaimat a tUzvészbol, a hiúságok
vásárának kegyetlen tülekedésébol!
PÉ VENCZEL: A helyzet vaskényszerében
sz6ltam ellened Toldy Zsigmond jelenléte
miatt. Sz6ltam, akár Dániel pr6féta az
oroszlánveremben.
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t 993. november
Tizenkettedik jdenet
El6bbiek ésKomisszár, Káplár, UjfalusSJ,aki a
fegyveres csend6rökszótlan parancsnoka.
HANGOK (ijeszt6 brutalitással, kés6bben ku.
tyaugatással keverten): Achtung! Achtung!
A Mozgó Bünteto Bizottmány! A Mozgó
Bünteto Bizottmányl
vi fegyveresek kö:zreveszika bentlév6ket.)
KOMISSZÁR: Helyérol senki ne mozduljon!
Nincs moccan~! Ha bárki ellenáll, Ujfalussy Ferenc teljesítse kötelességét! Kérem bevezetni Horváth Csongor fizetett bolondot!
UJFALUSSY: Megértettem!
KOMISSZÁR: Nemesnek és becsületemek
vélt magisztrátus! Önök a törvény erejével
sújtottak le Bodor Péter, alias Lajos bújtatott elitéltre, a felségárulóra! A kényszere
kötelességteljesítés érvényben marad, a bizánci jellegd képmutatámak pedig végét
vetjük! A Monarchia megdöntése végett
Kossuth Lajos által szervezett széles köre
összeesküvés beigazolódott vádjával önöket
letartóztatom. Saját érdekük, hogy semmi
ellenállást ne tanúsítsanak! A felségárul~ felett ítélkezo, borüket mento fdségáruIók
napja lehanyatlott! A Mozgó Bünteto Bizottmány pedig tdjesíteni fogja kötelességét!
(Csönd.)
UJF ALUSSY: Achtung!
(Er6s bakancs-csizma dubogás három lépésben;
a negyedik a megálláshangja)

KOMISSZÁR (el6bb jön, megáll Pé Venczei
e16tt):Régóta figydjük önöket, urak! (Bodort, majd újb61Pé Venczeitfigyelve, annak
szeme közé nézve) A párhuzamosok az
akasztófán találkoznak.
PÉ VENCZEL (mély megvetésselnézi a Komisszárt.Arcul köplj.
vi toronyóra tizenkett6t üt.)
BODOR: Az én órám djött, és nappali fényben az éjfélnek idejét jelzi.
CLAUDIA (Bodorhoz lép): Nem lehetséges
ez! Nem tlírheti ezt az Isten. Nem! Nem!
Nem! (S{rvaborul &dOTTa.)
BODOR: Minden lehetséges. Hiába kértem
én új fehér szárnyakat az égtol: kések között, szuronyerdoben nem lehet repülni.
CLAUDIA: Kedvesem! Életem lehanyatlott
álma! Minekünk szuronyerdoben is szállani
kellett volna! Szállani... együtt... (Bodor
karjában eszméletétveszti.)
A sz{n elsötétül. Csizmadobogás. Vezényl6 tisztek hangja: .Tt1zlFeuer!" Többször ismétl6dik.
Mindannyiszor puskaropogás. Kis csönd után
asszonyisikolyb61halotti siratóbaforduló hang,
hömpölyg6 harangzúgás.Gyászruhásasszonyok
vonulása. Elöl Claudia és a magisztrátus tagjainak özvegyei.Minden asszony kezébenfehér
6szirózsa.Halottak napja.
Kopjafaerd6 és gyertyaviláglás a képzeletbeli
erdélyi temet6kben. A 90. zsoltár vegyes kórus
hangján, orgonaktsérettel. .Tebenned b{ztunk

.

eleit61fogva. E vonulás a zsoltár els6 versszakának végéig tart, majd

függöny
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ABLONCZY

USZLÓ

"S kezdék nevetni a sírás helyett"
Dia6séget szomjaznak minden áron,
De, ha nem ken vér, olcsón is veszik;
Ritka dolog, hogy egyetértsen három

A holnapot ma bizvást megeszik..

W

(Arany János: Bolond 1st6k)

Amikor az 1993 tavaszán .kétségb 'esett kacaj.-jal újjáíródott Az ugató madár,
s amikor az "ott volt a csapás VIlágosan"történelmi látásmód A Nagyidai cigányokformán Süt6 Andrásban a .kezdék nevetni a sírás helyett"-re formálódott, szükséges felidéznünka fogantatás drámai helyzetét - írói és magánemberivonatkozásban
egyaránt.
A szuzai menyegzo:a kétségbeesés végs6 víziója, egy nép megsemmisítésének tragédiája a nyolcvanas évek fordulóján született. Ebb61 nincs tovább - a költ6i én megélte a közösség pusztulását; ismét Arany Jánost idézve, "az ápolt népgy(ilölség" (Gondolatok a békekongresszus feMI)nagy romlása bekövetkezett immár.
Nyelvben és moben bujdosó haramiaként kell élni, miközben a fizikai és erkölcsi
megsemmisülés ördögi árnyai naponta kísértenek. Ekkor még búvóhelynek tonik
Sikaszó. Kés6bb derül ki: lehallgatók rögzítették a szerz6 álmait; a sátáni hadosztály
moszaki osztályát 1992-ben a vegyész alakulat követte; a lassan, párolgással fojtó méreg
az isteni gondviselés és Éva asszony gyanakvásának jóvoltából nem volt végzetes. Süt6
Andrást folytatólagosan kísértette a zsarnoki politika, hogy erkölcsi erejét, írói, emberi
tekintélyének hitelét veszejtsék. Olykor .baráti" tanácsoknak mondott ellent, egyszer
elkészített dics6ít6 felszólalás eMI tont el, máskor a diktátort magasztaló nyilatkozat
aláírásának kényszeroségéb61 vágta ki magát. Az elmúlt évtizedek szellemi-politikai
nyomocúságára utalva Süt6 András többször említette írótársait, Bajor Andort, Szilágyi Domokost, akik Csiki Csaba ideggyógyászati osztályára menekültek Marosvásárhelyen, hogy megpróbálják túlélni az elviselhetetlent. A zsarnokságból való menekülés
egyik lehet6sége a szerepjátszás, amely majd Az ugató madár Bolond figurájában oly
drámai er6vel mutatkozik meg.
Az Advent a Hargitán

is a magányos bujdosó lét költ6i drámája

-

Bódi Vencel

házikóját sikaszói képzelettel emelte a romlások és csodák világába -, ahol minden
megtörténhet. Ahol a pusztuláson túl a csodákra is van esély.
Az ugató madár fogantatása az Advent a Hargitán közelében, 1985-ben kereshet6.
Korábbi történelmi drámáiban a protestantizmustól (Egylócsiszárvirágvasárnapja,Csillag a máglyán) az emberiség kezdetének mitológiai idejébe húzódott vissza (Káin és
Abel). Az események helyét illet6en az új drámában legszemélyesebb életkörét, Marosvásárhelyt választja; a korszakot tekintve pedig nemzeti létünk talán legsúlyosabb
hónapjait és éveit idézve föl: elbukott szabadságharc után egy újabb s reménytelen fellobbanás, a székelyföldi összeesküvés véres megtorlása köré építette a drámai eseményeket.
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A történelmi id6 drámai értelemben is személyessé vált Süt6 András emberi-írói
létében. Arany János ugyan. nem kényszerült menekülésre, mégis a Világost követ6
id6kben a Családi körben (1851) .Béna hardi lép be, sok jó estét kíván.; a törökországi
száml1zetésb61hazatért Egressy Gábort köszönti, aztán a bujdosásra induló Juliskájáról
ír, s 1850 szilveszterén poharat emel .azért ki bujdokolva jár.. S ami Aranynál gesztus,
Jókainál megélt élmény. A tengerszemúbölgyben Jókai így idézi fel tardonai bujdosását:
.Nem vagyok Ms, se óriás, megijeszt a lövés hangja, elsápadok a halál eMtt, könnyre
fakaszt a fájdalom

-

de az utamról le nem lépek, ha nevem alatt nem írhatok,

írok a

gazdám kutyájának a neve alatt, leszek Sajó: ugatnifogok, már nem beszélhetünk, de el
nem hallgathatunk..
Az ugatás tehát a megszólalás végs6 és kétségbeesett jogához való ragaszkodás.
S a félelem és megalázottság kénY,szeruségébeszorított ember állatiasított jajdulási
hangja is. Ahogyan Harag György Ejjeli menedékhelyének kolozsvári el6adásában mintegy monumentális vízióként négykézlábra állt és ugatni kezdett a megalázottak és megnyomorítottak gyülekezete, ilyen értelemben Süt6 András számára az ugatás metaforikus kép is a kiszolgáltatottságban.
Az Advent a Hargitánban még csak Csudalátó Dániel kutyájának a hangja veszett
el

-

az elnémított

világ játékos-jelképi

gondolataként.

Az ugató madár Bodor Péter

ml1ve. Az ezüstsípjától megfosztott madárfaragásba illeszti ugató szerkezetét, minthogy a kutyafaragáshoz szükséges juharfa elfogyott. A !Iladárnászinduló hangját idézi
Bodor képzelete, s a drámakölt6 Süt6 András Tamási Aront is asszociálja. Az énekes
madarat. Csakhogy Magdó és Móka az ármányoktól ketten eggyé válva, a szerelem csodatev6 erejével madárrá változva elmenekülnek - az Id6, a Történelem Süt6 András világában már nem engedi az idilli röpülést és szabadulást. Ugató madara szárnyalni sem
tud. De az ugatás jelképi erejének indíttatásaként, mint legtöbb írásának mélyén gyermekkori félelmek élményei is fölmerülnek benne. A kamarási, álom és ébrenlét határán átvirrasztott éjszakák, amikor a csönd a portáról portára ugatásra kapó kutyák
csaholását er6sítette fel. S mintha végs6 fenyegetéssel harci láncban a szül6i házra támadnának.
Börtönben faragják ezt a madarat, s már csak az emlékezet álomvilágából hozná
a havasi szell6. Süt6 András madara már nem szólalhat meg: rabságban és kiszolgáltatottságban született. Fojtogatás közepette már csak nyüszíthetünk, ez pedig a kutya
hangja. Süt6 András a dráma els6 változatában, a darab elején, a Bolond látomásában
az igéket és jelz6ket szárnyasította, melyek .A virágos fák ágain tollászkodtak, majd
váratlanul ugatni kezdtek. Ugattak, mint az éjszakai komondorok..
Az új drámában - okkal- elhagytaa lírai metaforikusképet. Mert erejétgyöngítené. Kés6bb Bodor Péter kényszeruségben tákolt madárml1ve drámai jelentésben szólal meg. Így egyszeri fanyar, bizarr és groteszk

-

történelmi

jelképiségében

is. Költ6i

szárnyalás, a lírai fájdalom helyett a képtelen közösségi lét, ml1vészés hatalom viszonyának földközeli és abszurd kifejezéseként. S hozzá: az ugató császárnálabbamarad
a megnevezés, mert a .madár. -ra már nem tellett a festékb6l.
Bodor Péter madara persze írói teremt6 fantázia ml1ve,mert a székely ezermester
zenél6 kutat, hidat és orgonákat szerkesztett. S hogy e különös munka több értelemben is esztétikai jelent6séggel szolgál Süt6 András számára, arra számos momentumában Bodor titokzatos és talányos élete is ihletet adott. Mert ahogyan Fodor István krónikásfüzetéb61

értesülhetünk

(Bodor Péter, a székely ezermester

-

Marosmenti

Élet

kiadása 1936), erd6szentgyörgyi születésének évszáma bizonytalan; 1778 vagy 1788. áp-
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rilis 15. merül fel adatként. A falu református par6kiáját tllz Pusztít9tta, s az anyakönyv vélhetoen az újrakezdett népességi számbavételt rögzítette. "Allít6Iag" - így
kezdhetnonk több mozzanatot Bodor Péter homályba tllnt életébol. Romantikus, regénybe illo feltételezett családi fogantatása Zilahi Sebess Péter református lelkész elmebajos lányát61 és Zeyk János udvarában szolgál6 süketnéma legénytol. Csak feltevés,
hogy Bécsben m1lszakitanulmányokat folytatott, de az már bizonyos, hogy 1816-ban
bank6hamisítási ügybe keveredvén, a szamosújvári börtönbe került. Aztán a vásárhelyi
zenélo kút alkot6ja hosszú esztendokre eltllnik, mígnem 1849-ben a szabadságharc segítésére gyutacsgyárat létesített Marosvásárhelyen, s még ez év augusztusában Kolozsvárott, Farkas utcai szállásán szívszélMdésben halt meg.
Költött, újraköltött személy tehát Süto András Bodor Pétere, hiszen az o drámája
akkor éled fel, amikor a val6ságos személy már halott. Mégis, a nép körében élo Bodor-legenda motívumai új értelmezésben drámai sorssá emelkednek ír6i látomásában:
a lengyel hercegnovel val6 titokzatos szerelem, a zenélo kút elnémítása, miszerint a börtönbol kiszökött Bodor Péter egy csavart eltávolított. A kút tetején Apoll6-szobrot
láttak, tévesen. Val6jában Neptun-alak állt a kupola csúcsán.
Bodor Péter személye felmerül Orbán Balázs székelyföldi kr6nikájában is. Amikor a szabadságharc idején a m6c csapatok székely falvakat pusztítottak, Szabéd is
veszélybe került. S ekkor szállították a falu templomába Bodor Péter orgonáját. A gyújtogat6 hadnép rémülten valamiféle csodafegyverre gyanakodott, s megfutamodott Szabéd al61.
Bodor Péter titokzatos és tünékeny alakját helyezte át Süto András egy új történelmi korba, a világosi fegyverletételt követo évekbe úgy, hogy az alkot6-teremto ember mai idegrendszerét és sorsát a történelmi-politikai mindennapok csapdájában mutassa meg.
A reménytelenségben, pontosabb~ a széthullás, szétveretettség közepette a csodavárás a kétségbeesés reményváltozata. Igy várták csapataival visszatérni Bern ap6t;
mások Erdovidéken és a Maros mentén látták felbukkanni Petofit, s a politikai képzelgok egy eur6pai hadsereg felmento hadmllveletérol reméltek híreket.
A fantáziál6 csodavárás dramaturgiai erové válik Süto András darabjában, amikor
a Bolond

-

alias Horváth

Csongor

-

Petofi vagy R6zsa Sándor képében jelenik meg.

Val6ságos volt például, hogy a székelyföldi összeesküvés némely személyes és történelmi ténye is drámai játékká, dramaturgiai gondolattá formál6dik. Az ugató madárban
Makk J6zsef Péterffi nev1l pesti kereskedonek mondta magát, és a marosvásárhelyi
hadbír6ság vizsgálati fogságáb61úgy szabadult, hogy egy hamburgi lapban hamis hírt
adatott le; Párizsba távozott. Amikor Süto András Claudiával Bodor Lajosként menti
Péter életét, egyszerre tekintheto ez a történelem és Süto András játékának. Az is felidézi a val6ságos történetet, amikor a komisszár fegyvereseivel a bank6prés mllködésének pillanatában rátör Bodor Péter házára. Bukarestben kísértetiesen megtörtént: Nagy

J6zsef

szab6mester házát körbevették

a nyomoz6k,

hogy Makkot elfogják, ám a házi-

gazda lélekjelenléte megmentette a bujdos6t, egy nadrágot nyomott kezébe, s kiküldte
mllhelyébol, mintha szolgáját szalajtaná megrendelojéhez.
A val6ság élet-halál játékai sllr1lsödnek így esztétikummá, s teremtenek egy újjáértelmezett, megvilágított mai helyzetet és közérzetet Süto András darabjában. Egy
bujdosó író drámai napl6jának m6dosulásaként is számot vetve az Idovel, a Történelemmel, az elmúlt évtizeddel. J6kai M6r sorsát és mllvét parafrazáltuk Süto Andrással
kapcsolatban. Az összkiadásban J6kai napl6ja mellé egy elbeszélést illesztett, címe:
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A megölt ország. Véres és kétségbeesett vízió, ahogyan oPizarro vérebei ugatva törtek
el6re, s az ég felé kezdtek ugatni... o Az inkák pusztulásának krónikásaként Jókai a világosi vereség úzöttségében a bujdosó naplóíró fájdalmas személyességét szólaltatja
meg: oA rézszínu faj azóta csendesen enyésziko.
A sorvadás és pusztulás okait azonban Süt6 András nem a tegnapi és mai
Pizarrókban keresi. Már Az ugató madár els6 változatának Prológusában a Bolond
mondja, amit az újraírt drámában Bodor Pétert61 hallunk: "magyar nem vész el csak
magyar által". Süt6 András a közösségi és történelmi méretu önpusztítás okait, drámáját
írta meg Az ugató madárban.
Az 1985-ös fogantatás még a korábbi történelmi drámák emelkedettségét idézi,
s az 1993 májusában, majd a gyulai el6adás tanulságai nyomán átdolgozott mu a nemzeti önpusztítás

tragikus gondolatát Arany

János-i

keserves nevethetnék

néz6pontjába

fordította át. Az Egy lócsiszárvirágvasárnapjánakfordított változatát is idézi Az ugató
madár els6 variánsának indítása, amelyet a szerz6 Prológusnak nevez. Egy odal° szólítja
meg Bodor Péter alakját, melyet a halálos Ítélet felolvasása követ. Csak amíg Kolhaas
Mihályt bitófára juttatja a fejedelem, a császár megkegyelmez az építészmester életének.
Bodor Péter kedvesének, Claudiának köszönheti életét, de mi áron? Ezt Süt6 András
talányosan lebegteti az els6 variánsban. Heyerle ezredes nagy széptev6, s egy vonzalom
a Komisszárral is szóba kerül. A bunbeesés, csábulás visszatér6 mitológiai motívuma
ez, hiszen Lisbeth múltjában Müller Ferenc merül fel; Káin kedvesét, Arabellát Ábel is
megérinti. Az ugató madár els6 formájában Claudia epizódszerepl6. Az az asszonyi
okosság, fülledtség, érzékiség, amely az új drámában gondolati és dramaturgiai vonatkozásban mélyíti Bodor Péter sorsát, hiányzik a korábbi darabból. A kísértések motívumát se érinti az új dráma. Az 1985-ben írott darabban a Claudia-szerelem, az ihlet6
ovénuszio minta inkább csak Bodor szavaiban mutatkozik meg. A mostani és végleges
formában a Makk-kal való vita és szellemi párviadal, mely mintegy tengelyét adja a
dráma gondolatiságának, épp a Claudia-szerelem jeleneteib61 indít és tér vissza. Így Bodor Péter magánüdvösségének óhajtását költ6i er6vel igazolja, s ett61 is,feszes é~ igaz
majd Bodor konok tiltakozása. Az Egy lócsiszárvirágvasárnapja
'ban az Enekek Eneke
adta a poézisét Lisbeth és Kolhaas szerelmének, az 1993 májusában írott és Gyulán eM..
adott darabban a Parasztbibliából ismert Az Asszony teTÖmtésecímu történettel lírai,
mitologikus kapcsolatot teremtett korábbi drámáival. Ám a végs6 változatban élesen
fordít, és a mitológiát szarkasztikus játékossággal bontja ki, amikor Bodor táncos lép..
tekkel fuvolázva a görög kecskepásztor, Daphnisz szerepében üzekedik lánykájával,
Chloéval. Dönt6, a dráma lényegét meghatározó jelenet ez a hangváltás, mert a történelmi néz6pont keserves-gunyoros természete így a magánélet, a szerelem körét is áthatja. Egységesebbéés következetessé vált a dráma hangvétele.
Makk József robban be a családi idillbe. Az 1985-öselgondolásban még Libényi
János folytatott vitát Bodorral a szabadságharc újrakezdésének esélyeir61. Süt6 András
nemcsak azért váltott személyt, mert id6közben Libényi János szabómestert és Ferenc
József elleni merényletét Páskándi Géza Lélekharang címu darabjának középpontjába
állította. Libényi anarchista volta a 80-asévek zsarnokságában asszociációkra is lehet6séget adott, s egyben szukítette a dráma gondolati körét

-

Süt6 András ezért is választot-

ta Makkot az új változatban, mert személyében mélyebb és árnyaltabb vita bontható
ki. Összevetve a két dráma vitajelenetét, igazolódik Süt6 András módosító szándéka.
Mint olvasható, a mostani drámában Makk József szerepe Libényinél súlyosabb. Itt
a vita átgondoltabban szerkesztett. Már az is növeli a sodrását, hogy Makk, aki kato-
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naként a számítások embere, lelkesedik, s Bodor, aki szárnyaló-mdvészi természet,
ironikus ellenszúrásokkal igyekszik Mteni barátja terveit: .Repetát a vérfürd6b6U. mondja, s még Kolhaas Mihály igazságküzdelmét is felidézi, amikor Makknak ekképp
replikázik: .Elveszett pipaszurkálót, karikagy(írdt meg lehet találni. Elveszett szabadság-

harcot friss vért61 ázott csatatereken sohasem.

.

Mintha illyés Gyula Páklyaiángjának nagy vitája lobbanna fel Bodor Péter és
Makk József között azzal az ellentétezettséggel, hogy a kossuthi érvekkel a katona
szárnyal, s a hideg ész szempontjait, a Görgey-gondolkodást Bodor Péter, a kossuthi
alkat képviseli. Azért is eleven és drámai ez a dialógus, mert Süt6 András nem hagyja
jellemgörcsbe merevedni a vitajeleneteket; Makk sértése után átölelik egymást, majd
Bodor Péter - újabbfordulatként- Makk érveivelfolytatjaa vitát. Bodort újabb sértés
is éri: .Ha egyáltalán magyar maradtál.

-

ez az egyik, s Az ugató madár drámai lénye-

gére és mélységére utaló legfontosabb gondolat. A kétségbevonás- ha nem úgy cselekszel, és nem úgy gondolkozol, ahogyan elvárom, akkor emberi hovatartozandóságodban
válsz kérdésessé,illetéktelenné. Találkozásuk és a drámai gondolat kulminál ebben. Amikor az összeesküvés tervét, szerkezetét fejti ki Makk, ebben már az árulkodók megsemmisítésének eszeMsvíziója tdnik eM. Libényi az els6 drámában Saint Just-öt idézve
mondja: .Nemcsak az árulókat, hanem a közömbösöket is meg kell büntetni.. Utóbb
Makk ennél is végletesebb. .Megsemmisítem családostul, megöletem, f6be lövetem...
Meztelenül kergetem ki az országból... azárulókat.. Erre Bodor Péter: .Meg6rültél?
Haynaut, a bresciai hiénát akarod felülmúlni vérengzésben és nemzetárulás ban?
A véglegesséformált drámában már nemzeti-társadalmi méretekben mutatkozik
meg Makk túlzó és elvakult álláspontja, amely hatalomra jutván, Kálvint is idézi, aki
másság okán máglyára küldi barátját (Csillaga máglyán). Innen nincs tovább, Makkal
Bodor nem tud haladni. S hogy mégis ráugrik a bankóprést mdködésbe lendít6 küszöbre? - arra egy színpadilag is hatásos és lélektanilag fordulatot jelent6 momentum
ragadja. A titokzatos dobozból kibomló koporsó és a Közbátorléti Nemzeti Védegylet
rágalmazó levele, melyben 6t vádolják az összeesküvéselárulásával.
Szikrázó kerekek és tmijáték születésnapi mámorában az Egy magyar nábobban
érkezik egy koporsó .bársony szemfed6velletakarva, tetején a Kárpáthy család 6si
címere, oldalán ezüst szegekkel kiverve Kárpáthy János neve.. Abellino küldte, s az
ünneprontó döbbenetben .az iszonyat lezár minden ajkat. - írja Jókai. Süt6 András
drámájában a koporsóüzenetre az önvédelem végs6 kétségbeesésével kiáltva kérdezi:
"Akkor ez most hányadik halálom?

-

és megindítja a bankóprést.

S egy kétségbeesett

ironikus mondat következik, miel6tt még a Komisszár fegyvereseivel belép: "Mennyit
kér t6lem a Duna menti népek fölszabadítása?" Makk és Bodor nótára gyújt. Nem önfeledt dalolással, hanem mint Tamási Áron 6svigasztalásában, mid6n összeomlik a világ és életüket siratják a legények, .vadul csárdásba kezdenek". A mulatásban élet-halál
6si gesztusa nyílik meg Süt6 András jelenetében is.
Heuréka! Nincs más önvédelmi és igazolási érv Bodor Péter számára, mint közügyi gesztusként elindítani a bankóprést.
A korábbi történelmi drámák heroikus pátoszán itt túllép Süt6 András, s Bodor
helyzetét már magánemberi sértettségében is groteszknek mutatja. Méltóságát a közbátorléti patkányok társaságával szemben kell mwédeni? S a Duna menti népek fölszabadításának sikere bankóhamisítóján múlik? Am legyen! Különösen nyomatékos
ebben a Duna menti népek fölszabadítása mint végs6 szempont. Az els6 változatban
Libényi érveként még elhangzott: .Bécs ígéretét61 szerbek, románok, horvátok is ki-
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ábrándultak". Az 1848-49-es forradalom bukásaként annyit ismételt ideol6gia ítélet:
Kossuthék kés6n ismerték fel a nemzetiségi kérdést. Makk már nem hivatkozik a szomszéd népek becsapatottságára.Az 1989-es"változások" és az 1990. március 19-i pogrom
áldozataként és ír6ként Süt6 András joggal kérdezheti: és ha a magyar politikában felmerül az összefogás gondolata? Megszenvedettségeokán Süt6 András okkal mondhatja:
ne áltassuk magunkat. Az Id6 nem tisztította ki a sátáni indulatokat: Vasvári Pált és Madách Imre családját felkoncol6 tajtékos ösztönét61 a Duna-medence népei a fels6 politikák gy11lölségszít6indulatait61 másfél évszázad múltán sem szabadultak meg. Keseru
ir6niával Süt6 András ezért is tudja láttatni Bodor Péter és Makk lelkesültségét, a nemzeti és a nemzetek közötti megbékélés képtelen emberi és politikai momentumait.
Bodor ir6niáját említettük, mellyel Makk forr6 képzeletét ht'iti, s a mindennapi
politikai-történelmi realitásokra pr6bálja rádöbbenteni. Korábbi drámáiban Süt6 András azonos izzásban ütköztette h6seit, most distancíroz. Mint idéztük, egy fordulattal
megmutatja: Bodor is tud Makk forradalmias hevületével érezni, de 6 már egy más dimenzióból nézi a nemzet ügyeit. S hogy a bank6préssel mégis közügyekbe robban, abban már hazafias lelkesültsége helyett a magánemberi mivoltában ért rágalom vezeti.
Az áruló motÍvuma ez. Németh Lászl6 Görgey-je azzal menti és nyugtatja magát, hogy
egy nemzet mélt6ságát, önbecsét tartja meg, ha 6t a világosi fegyverletétel és a szabadságharc bukásának bt'inbakjaként nevezik meg. Süt6 Andrásnál mozdul ésárnyalódik az
áruI6-konfliktus. Németh Lászl6 h6sének tragikus magáramaradottságában mintegy
felment6, megtisztÍt6, mitologizált egységbenláttatja a haza vádját, közösségi és morális
súlyát. Süt6 András árnyaltan bontja ki, hogy a nemzet nevében megnyilatkoz6 vélekedések, magatartások

kicsinyesen és provinciálisan

is megmutatkozhatnak

-

a város

elöljár6inak személyében például.
Sorsukat, a drámában val6 szerepüket Süt6 András koncepcionálisan újragondolta. Az ugató madár els6 változatában f6bír6, f6ügyész, ítél6mester, elmeorvos, börtönparancsnok, lelkészek a leégett vendég16nyári kerthelyiségébengyülekeznek. A dráma végleges változatában megnevezi: Székely Bömbölde. A t~rsaság színvonala adja
a hely cégérét. A hatalmat, a megtorlást szolgálják, s közben Arpád apánkat a zenél6
kút ékességeként akarják látni, mellüket domborít ják, és Kossuth-dalokat énekelnek.
Az 1985-ben írott darabban Martinovics Ignác jegyében ápolták a hagyományokat, de
j61 m6dosította Süt6 András, amikor a mártír gondolatra nem szt'ikítette a buzg6lkod6
hazafi-érzéseket, hanem az egészreérvényeshiteltelenségetmutatja meg gunyorosan. Ahogyan Arany János írja a Vojtina ars poeticájában: "midon a hont ordítva szeretik".
Az ordítva honszeret6k a Székely Bömböldében Kossuth Lajos üzenetét dalolják,
tanakodnak a nemzet sorsár61, és a sör habjár61 elmélkednek. Bach-zene nekik azért
nem kell, mert számukra a labanc politikust idézi. Élet és halál dolgában közügyi emberként a császár nevében ítélkeznek, s a Nemzeti Védegylet kollektív fülledtségében
ismét csak törvénykeznek - ártatlanok fölött. Ebben mutatkozik Süt6 András drámai
néz6pontjának keserves kacajra fakaszt6 természete. Az egy.kori mt'iben inkább poentÍroz6 villanások fedezhet6k fel. A Mártírjaink Emlékét Apol6 Bizottság elnöki, fotitkári tisztének megválasztása például, amely az egykori politikai élet publicisztikus
karikatúrájaként jelent mulatságot. A mostani, bömböldebeli társaság együtt és személyeit tekintve is abszurdoid sorsot mutatnak. Amint az egész drámát is átszövik a groteszk elemek, amelyek a darab rendez6je számára a stílust meghatározhatják. Tudathasadás a sorsuk: a császárt szolgálják, és ellenében mentik a hont. A politikai látszatht'iségés a bujdos6 honmento lelkiismeret tragikus kett6ssége szorítja 6ket.
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Dönto Süto András színpadi látásm6djában, hogy a korábbi darabokkal összevetve, talán éppen Harag György, Sík Ferenc sikeres eloadásainak inspiráci6ját61 vezettetve, hang- és látvány-gondolatokkal is erosíti a drámát. A kacag6 és viharos táncot
lejto fegyencek képe, a rabságához ragaszkod6 Bodor Péter, az elöljár6k feleségei (az
1985-ös darabban még nem szerepelnek) a tüsszentoporral, a tárgyalás súlyát teszik
komolytalanná.

A megzavarodott

6ra

-

mely Tamási "madár"-játékában

a csoda - a fal

elmozdulásának pillanatában megáll, Süto Andrásnál a zavarodottságot jelzi azzal,
hogy hatot üt, kilencet mutat, a val6ságos ido pedig 11 6ra Gelezvea diszharmonikus
történelmi világ létét).
A kiteljesedett drámakompozíci6ban dramaturgiai következetességet igényel
a rács mögötti zenekar jelenléte, amely a korai elgondolásban még nem bukkant fel. Ellentétben a Bolond személyével, aki sorsát tekintve szervesebb lett azáltal, hogy nevet
változtatott: Dudik Csongor Horváthra m6dosult, s a kivégzett Horváth Károly bátyjaként fájdalma személyesebb. Amíg az 1985-ösdarabban a harmadik felvonásban a tan6rát követoen az ápol6k elvezetik Dudikot,

a mostani sorsa

-

bizonyára

az ido enge-

dékenysége folytán is - leleplezódhet. Ahogy hülyesége az igazság kimondására csak
menedék, álca a zsarnokságban. Tompa Mihály versével siratja a széthull 6 nemzetet,
fájdalma és kétségbeesése a Világos utáni Vörösmartyt idézi a nemzeti tragédia apokaliptikus látomásában.

"Megoszült az Isten"

-

mondja Süto András Bolondja. Vörös-

marty Mihálynál az Eloszo'banolvashat6 kétségbeesett vízi6: "A föld megoszült; / Nem
hajszálanként mint a boldog ember, / Egyszerre oszült meg, mint az Isten". Ki-ki másként nem látja tisztán az eget, a kéve ezért hullik szét - véli Süto András nemzeti
mivoltunk megmaradása fölötti gyötrelmes vízi6jában.
Bodor Péter megszenvedettsége folytán menekülne az alkotás paradicsomi állapotába. A muvészt öntörvényu mivoltában Claudia is meggyozte, s lám, éppen az ihleto
kedves az, aki gyermekáldás okán a jövo nevében rábírja a császár h6dolatát kifejezo
alkotásra. Tragikus és feloldhatatlan kettosség szorításában teljesedik be Bodor végzete.
Magánüdvössége megorzésének reményében a muvés,z morálisan megsemmisül. "Az
ut6kornak nincs ítélet a fején, sem kötél a nyakában. Es vegye tudomásul a jövo, hogy
egyszer majd maga is jelen ido lesz a kényszeruségek kínz6kamrájában"
érvel
Claudia. Igen, a perc, a jelen mindig érvet, alibit(?) is szolgáltat, hogy a jövotol megfosztassunk - innen magyarázhat6, hogy nevetésre hajl6 kedvünkben mégiscsak sirassuk Süto András drámájának szereploit és Bodor Péter sorsát. Nem történelmi önsajnálatunk, hanem jelenkori nyugtalanságunk végett. A lojalitás a Jövot veszti el, az Arany
János-i képet átfordítva: a dal, az alkotás muvészi voltát semmisíti meg, ha nem villámként és a "levegoégbe" ír6dik; vele bukik teremtoje is. A tét úgy drámai, hogy a Jövo,
vagyis a megszületendo csecsemo a végso és kényszeríto ero Bodor Péter megalkuvásában - így vélte a gyulai eloadásra elkészült változatában. Az életmu eddigi ismeretébol
következik a Madách Tragédiáját is felidézo Jövendo, mely az anyai érzésekben mindenek ellenére derülni láttatja a horizontot.
Amikor a nyolcvanas években az Anyám könnyu álmot ígér sokadik kiadására készült a Szépirodalmi Kiad6, a szerzo kérésére Brueghel Téli vadászat címu képe került
a borít6ra. Claudia anyai érzéseiben a gyermek Jézus megmenekülését idézi, a bruegheli kép a betlehemi gyilkosságot asszociálja. A her6desi idokben az életben maradt
csecsemo, a gyermek jelentheti a megváltást, a Holnapot. A bit6 alatt áll6 Kolhaas abban a holnap-tudatban hal meg, hogy Nagelschmidt a münzeri úton, a legrövidebben,
kézen fogva viszi tovább a gyermeket.

-
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A mai Süto András Arany János aggodalmával érzékeli: "De bár fogy a nép és hazája pusztul, / És a jövendo hallgat, nem felel" (A költo hazája).
Az 1993 májusában írt változat végso sugallata: a pusztulás és fogyatkozások közepette a megszületo csecsemo sírása törheti meg a Jövendo némaságát. Tamási Áron
a Hullámzó volegényben a fazekasmester muvészvoltának bukását iparosi igénytelenségében mutatja meg, Süto András az esztétikum és politikum összefüggésében az idilli
konfliktusnál mélyebben és tragikusabban látja az alkot6 drámáját. A hatalommal
szembeni engedékenység a muvészben az embert, s az emberben a muvészt pusztítja el

-

halljuk a drámaír6 gondolataként.

A most olvashat6 és véglegesváltozatban azonban a magánemberi szféráb61a közösségi tragikum magasába emeli a drámát azzal, hogy az egyéni pusztulás helyett most
a kollektÍvum mártírsorsával végzodik a dráma. "A párhuzamosok az akaszt6fán találkoznak" - mondja a Komisszár. Vásárhelyen,a Bolyaiak városában!A nem euklideszi
geometria, vagyis a modern matematika és tudományok alapgondolata e bizarr politikai-történelmi és sors-axi6mává surusödik. Hiába a Császárnak tetszo igyekvés, hiába
a fizetett Bolond státusza, a muvészember magánüdvösségvágya- bárhonnan is pr6bálják a megmaradás esélyét - sorsuk egy: az akasztófa.
Kegyelem és Ítélet három felvonásban - így sz6lt az 1993 májusában bevégzett darab. A gyulai eloadás nyomán az új változat a kollektív tanulságra figyelmeztet: Magyarok három felvonásban. Amaz az egyéni, Bodor Péter sorsára utalt, a mostani a közösségi sorsra eszméltet bizarr eligazÍtással.S e közösségi gondolat felerosödik a darab képi
utalásait, szellemét tekintve is. Csokonai, Petofi, Tompa és Vörösmarty jelenlétére már
utaltunk. Áthatják a drámát az irodalmi, erkölcsi utalások; egyféle nemzeti-erkölcsiszellemi mitol6giát is teremt Az ugató madár. Petofi halálával kapcsolatosan elhangz6
"potomság" TIlyésmonográfiáját idézi; Claudia kedvesét Katona J6zsef hosével azonosítja: "á, te Bánk bánnak soha magyar földön ki nem vészó mása." Aztán népdalok
szárnyalnak fel, és a zsoltár költészete s századokat összefog6 hangjai zúgnak a közösségi megmaradás 6hajtásaként.
A hetvenes évek történelmi drámáiban egyének-eszmék küzdöttek; A szuzai menyegzo már egy nép pusztulásának vízi6ja; az Advent a Hargitán egy szerelmi kamaradráma, ám a hegyi házik6 körül kántál6, kiált6 és elnémul6 emberek sorsa is a kollektív tragédia szorongattat6 érzésével kísért. S Az ugató madár számos egyéni sorsot
összegez eggyé, azonossá. A véglegesített változat a sortuz után már balladai magasba is
emeli a közösségi fájdalmat. Az özvegyasszonyok végtelen menete, egy nép balladai siratása az Idonek mindenkori fájdalmas gyászait idézi fel - egy apokaliptikus Duna-medencei sirat6ban.
"Tebenned bíztunk..." - zúg a zsoltár, és képzeletünkben rendületlenül vonulnak
a férjüket, kedvesüket vesztett asszonyok az Isonz6ban, a Don kanyarban, szibériai
munkatáborokban, Duna-deltában odapusztult és ötvenhat áldozatainak gyászol6i zarándokolnak végeláthatatlan menetben, az öröklétig tart6 gyászban.
Egekbe hatol6an zúg az ének: "... és te megmaradsz minden idokben." És vajon
a kegyelem megtart-e bennünket annyi gyász és fohász nyomán?
Az ugat6 madár születésének helyétol, a szerzo házát61 rövid sétányira találhat6
az egykori Postaréten a székely vértanúknak állított emlékmu, melyre J6kai M6r szavait vésték: "Törvényesen, szabad és független nemzeti állás / Into szobra legyen,
honfi, e drága jel itt".
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Süt6 András a törvényes, szabad és független nemzeti és nemzetiségi állás álmával
hotlen hívséggel (Arany János) írta darabját. A történelem ihletésében .egészen, s mindig igaz. darabot alkotott.
Ne tetszelegjünk az elközönyösít6 loonek, mondjuk ki a md súlyát: jelentos
nemzeti dráma született.
Az Egy lócsiszárvirágvasárnapja,a Csillaga máglyán, a Káin ésÁbel vagy Az álomkommandó más nyelveken, külföldi színpadokon is elindultak a maguk útján. Az ugató
madárnak hasonló utat nem remélhetünk. Mégsem kisebb amazoknál, s6t: személyesebben érint, mert kegyetlenül sorsunkba vág.
A 90. zsoltár a minden id6k áhítatában ~úg bennünk tovább: .Mint tegnapnak 6
elmúlása. És egy éjnek rövid vigyázása
Ujabb éjszakák eljövetelének félelmében
hosszú vigyázások ideje szakadt ránk - éli és féli Süt6 Andrásaz egykoriakasztódomb
és mai gy11löletekvárosában Marosvásárhelyen, melyr61 Csokonai írta: .A világ abroszán legkritikusabb hely, / Mely a csinos nyugat s a durva kelet között, / Középpontban lévén, tisztán kimutatja, / Milyen még az ember s földünk ábrázatja..
Strasbourg, 1993. július 8.-okt6ber 1. Budapest

Ezúton köszönöm meg Süto Andrásnak, hogy Az ugató madár 1985-benfogant változatát
is megismertettem, és hivatkozhattam rá.
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FODOR ANDRÁS

Az igazi abszurd
Belenyugszom, hogy éjten-éjjel
órákon át hiába keresem
a biztos helyre tett
levelet, könyvet.
Elfogadom, hogy adatok, nevek
rakoncátlan csikókként
agyam karám jából
minduntalan kiszöknek.
Elfogadom, hogy napról napra több
a sorainkból végleg távozó.

&U~m-k~bm-rorem~nakd
a hamis pártfogók, a
farizeus törleszkedók,
az árulás akrobatái,
kik önzésük hintáin át,
konokság trapézairól
bukfencezve elém
a képembe hazudnak.
De hogy próbált

barátok,

a néhány, aki még
lélek szerint rokon,
fogyatkozóban,
ütközóben,
magafelejtó ólom-álom
nyúgébm is, de egymást
ne tudja megtalálni?!

Ez rosszabb mint a múlás
egész abszurduma.
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A zöld hajón
Ágh Istvánnak
A Hold-mágnes alatt,
ahogyan ott álltam veled,
körülvett engem is
a kettos szédület.
S ahogy elindult alattunk a hegy,
hatalmas, zöld hajó,
vitorla-repesés lett,
minden mi mondható:
a visszahokölések,
tilalmak félszava,
a testvérvallomás
kisajdult pátosza,
a meglódult panasz
ködkürtök jeleként,
hogy vád és indulat közt
felelhess magadért,
hogy asszonyaggodalmak
és goromba atyák
hitét akár az árboc

kalózkötelmét vidd tovább.
És csak azért üvöltsd ki
keserves dühödet,
hogy gyógyíthasson egyszer
a sebzo szeretet.
Mert ha miénk az ország,
a szabadság, a jog,
minden hit bennünk él tovább,
mi értük elbukott.
Mert zöld hajónkról végre
bármerre zuhanunk,
csak az marad az út, amit
egyetlen tétre járó
sorsunkkal mi irunk.
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jÁNOSHÁZY

GYÖRGY

Ahogy Prométheusz máját a sas...
Ahogy Prométheusz máját a sas
lyuggatta-tépte Kaukázus ormán,
egy láthatatlan, hallgatag kakas
úgy csípi-vájja elmémet mogorván;

sírkertekból jött, fosszilis madár
lándzsája döfköd, mint egy néma tornán,
míg minden kincsem elnyeli a sár,
míg elszivárog lassan száz csatornán
a gondolat, az emlék és az érzés,
elmossa mind e hosszú, renyhe vérzés,
a petyhüdt bór marad, más semmi se;
vasseprus szélben gyászosan nyikorgó
lélekkel hullok majd a Semmibe,
mint céltalan, szikkadt dongájú hordó.

"AHthe world is a stage..."
VARIÁCIÓ SHAKESPEARE TÉMÁJÁRA
Az ám, jaques: színpad az egész világ

-

de nem bohó lánykák, versben kesergo
legénykék játszogatnak mese-erdo
húsén ábrándos, szép komédiát:
itt kerge Macbethek, groteszk Richárdok,
orgyilkosok, sírrablók, népcsalók
szövik az ármányt, mint hálót a pók,
s patkánylyukban bakó feni a bárdot;
nem terem itt a játszónak babér:
igazi fej hull és igazi vér,
húzzák a szájuk bár finom

ítészek

-

s mikor fülledt rémdrámánk véget ér,
még tapsra sem verodik két tenyér:
magunk voltunk a nézok és színészek.

62

dszatáj

DOBOZ! ESZTER

Megint exodus
"(Csak) védekezem Uram kezdetu
zsoltárom következik. "
(Lászlóffy Aladár: Vidéki templom)

1
csúcsos

ívek

kettos

-

ága

milyen

messze,

s messze innen til sok régifehér",
messze azok a "fekete zsindely-kalap "-ok
messze innen a versbeli tél,
és messze van innen a sok "vidéki templom ",
fehérfekete gyöngyszem a hegyek mellén,
feketefehér gombok a dombok hasán,
messze innen mind, mi volt: erod,
és "eros várunk nékünk"; messze innen;
évezrek kútjába hull a havasi zsoltár,
gyopár-szirom a morzsolgató ujjak alatt:
porlik a szó, a kó, s azok a sziklák..

II
mert megteltek mindenek itt
kufároknak bábeli zajával,
mert bétölt mindeneket
..Albert páter "-ek
s a "szószátyár Roberto "okhablatyo/ása,
mert Tartuffe-ök trónolnak aszószékeken,
kihult helytartók felkentjei,
és most pápábbak a pápánál,
és Orgon-képu lovagok ezreivel
lepve a szentély,
s mállik alá a boltos ívek vonalán
- nem az alázat éneke, nem az aláztatásoké,
szemforgatóké, e kálomista szenteké;
már van, ki gyújtaná megint a máglyát
új s új Servetusoknak

alá,

sjonek seregestül, kik lennének
lelkes és ámuló statisztériája
füstoszlopoknak, a lángnak,
a sülo emberhúsok szagának;
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Jölemelt fok gyülekezete!
hová levél,
hol bujdokolsz, nte, hószín öntudatn?
lettem volna bár pogánnyá,
mintsem ez álorcák tengerébe vesszem

III
de megépül majd az én erosségem,
és épül már az én templomom:
fala fehér ködfátyola,
talapzata gyökereknek ága-boga,
boltos éj a kupolája,
ég köldöke toronygombja
harangszava zúgó nádas
visszahajló susogása,
titkok titka ütemére,
mélyek mélye dallamára
szól a zsoltár néma jajjal,
ncsontig hatoln, velón átjár,
és befelé hallik az én sírásom,
visszagyúrodik én nagy panaszolkodásom,
és hangtalan lesz az én kiáltásom,
és befelé zeng majd siralmas ének,
mint ama régi zsidóké: jóbé,
jeremiásé a Felgerjedetthez, Nagy Haragvóhoz
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BENCZE BALÁZS

A filozófus
A tanítványok körülvették a Mestert. Lesték a szavait, öntudatlanul utánozták
a jellegzetes mozdulatokat, amiket magyarázat közben tett, jegyezték a gondolatok
összefonódott, hálószerií szerkezetbe ágyazott jelentését, annak a Mesternek a bölcseletét, aki a világon a legtöbbet tudta, akinek a zsenialitása nem h(ílt ki feln6ttkorára, és
aJcinek épp ezért minden lehet6sége megvolt a létez6 tények átfogó megismerésére.
O volt az egyetemes tudás magisztere, nagy ígéret mindazok számára, a)cik a megismerés és a tapasztalat örök harcát végre megnyugtatóan le akarnák zárni. Es az egyetemes
tudás magisztere ekkor bejelentette, elvégezte magában, visszavonul, hogy tÍz év alatt
kidolgozza a választ az élet értelmére, megmagyarázza a lét okát, felkutassa az 6sokot,
vagy, ha úgy tetszik, az eredet és a folytatás univerzális mikéntjét.
- Sikerülni fog! - jelentette ki.
Tíz évig elmélkedett, tézisek seregeit sorakoztatta fel antitézisek hadaival szemben, hatalmas intellektusa ezekkel szintéziseket alkotott, miközben a szillogizmusok,
meg a sok dedukció egymás sarkát taposta. A bazaltoszlop egy gondolatkísérlet erejéig
hajlékony és intelligens lény lett, hiszen ezáltal megvizsgálhatta a világ legnagyobb bölcseit, mint szétesett halom b(ízös sarat - a gömb összes létez6 sík felületét leképezte,
a paradoxont mint egy Klein-palackot kifordította és értelmezte - a Möbius-szalagotelméletben befestette pirosra és kékre, méghozzá tengelyszimmetrikusan, a pont jobb
oldalát megjelölte, mínusz nullával osztotta a végtelen négyzetét, és maradék nélkül felezhet6 irracionális számot nyert vele -, végül aztán a következ6 sor állt össze az agyában: "Sat in avmut a tinav. "
- Íme - szólt az 6sz doktor. - A világ értelme!
- De mit jelent ez a mondat?

-

Nem tudom. Ezt a nyelvet nem ismerem

-

szólt az agg magiszter -, talán egy-

szer egy filozófus megfejti, feltéve, ha kell6 dolgot megismer majd e nyelv törvényszeriíségeir61.
I

I

I

Latvan yossag
Ketten hozták a szerencsétlent. Rúgkapált és nyöszörgött, de semmi esélye nem
volt rá, hogy eleresszék és visszabotorkálhasson a fürd6ház elé, ahol eddig üldögélt.
A gazdag és kevésbé gazdag fürd6vendégek tisztességes jövedelmet biztosÍtottak
számára immár huszonötödik éve, 6 meg nap nap után a nedves k6lépcs6n ülve hallgatta a pénz kopogását, mialatt sz6tte sajátos álmait.
És ekkor elkapták a karját, vonszolni kezdték - még a réztálkáját is felrúgták
a nagy kavarodásban.
A nyomorult koldus csak találgatni tudta, kik rángathatják végig a poros utcán.
Hallotta a zsivajt, érezte a két ember mosdatlan b(ízét (a magáét már régen megszokta),
és egyre megadóbban t(írte a megaláztatást, míg egyszerre le nem dobták a földre.
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- Itt van! - hallotta,és felemeltefejéta porból.
- Igen,6 az - szólt egy fakó hang.
- Na. E16ször lássuk csak, tényleg igaz-e... -lágy

szell6t érzett elsuhanni az arca
el6tt, majd egy suhintást hallott.
- Jól van. Kezdheted.
A koldus nagyon félt. - Zsidók lehetnek - gondolta -, de mi a fenét akarnak
t6lem?
- Hé, a szentségit! - üvöltött fel rekedten. - Minek hoztatok ide? Mit akartok
velem? Engedjetek vissza! Mi ez a hely? Nem csináltam semmit!
- Ne félj, barátom! - szólt valaki nyugodtan e16tte, egészen közel, hogy az arcába
lehelt. Nem volt borszagÚ a szája, és a hang valamennyire megnyugtatta a nyomorultat. Feloldotta egy kissé rémült zavarát, így pillanatnyilag nem válaszolt, de kezét az arca elé emelte, és behúzódott koszos rongyai közé.
Ekkor lágy érintést érzett. Egy halszagÚkéz megfogta az állát és felemelte. A szakállas, gy1lrött koldusarc összerándult, tehetetlen kiszolgáltatottságában idegesen remegett, mert nem tudta, hogy megütik, vagy leköpik-e, esetleg még mást is kitalálnak,
hogy aztán kiröhöghessék. Lucskos sár cuppanását hallotta, érezte a dohos, nedves szagot, de máris az arcába vágódott egy maréknyi, mire 6 egész testével összegörnyedni
próbált.
- Ne félj, barátoml
- Áááááál Segítség!Emberek! köpködte a sarat.
- Nyugodj meg! Nyisd ki a szemed - hallotta a hangot.
A koldus mindent megértett. Megértette a suhintást meg a szelet. Ezek unatkozó
semmirekell6k, és új szórakozást találtak, hadonásztak a szeme el6tt, hogy tényleg
vak-e, aztán most nyugodt szívvel kínozzák, besarazzák a szakállát, és pompás tréfának
tartják az egészet.
- Mocsok, rohadt népség! Dögöljetek meg! - morogta, és megdörzsölte a szemét.
Vágott egy grimaszt és - kénytelen volt kinyitni a szemét, mert valami újat érzett.
Várt egy pillanatot, majd megszólalt:
- Röhögjetek! Na, mi lesz, röhögjetekl
De senki sem röhögött...
Leginkább úgy lehetne leírni ezt az új érzést, mint fájdalommal rokon, mégis kellemes, de legf6képpen új állapotot - a koldus most ijedt meg a legjobban. Ahol eddig
lilás és fekete foltok kavarogtak, és néha napközben, ha felemelte a fejét a meleget sugárzó dolog irányába, szúrós szikrákat is érzett, most különös, eddig ismeretlen zavarosság jelent meg.
Határozott, nem vibráló - formákat látott.
A hagymaszag helyén egy loboncos hajú zsidó guggolt. A két izzadságszagÚismeretlent is megtalálta, mint megtermett, szakállas fiatalembereket.
- nyen lenne a világ? - meresztette a szemét.
És ekkor megtalálta a nyugtatgató hangot is. El6tte ült, mint kopott ruhájú, vöröses szakállú, a többiekt6l elüt6 tekinteto férfi. Mosolygott.
- Látsz, barátom? - kérdezte.
A koldus hunyorgott és félt. - Mi ez? - nézett körbe.
-Mi ez?
- Isten visszaadta a szemed világát - felelte a vörös szakállú.
- Minek?

-
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- Láss, barátom! Nézd a világot, amit Isten alkotott. 6 nagy és hatalmas! Láthatod. - A vörös szakállú felemelte a karját, és körbemutatott. A koldus követte a szemével a mozdulatot, és megpróbálta azonosítani a megszokott ingereket ezzel az új érzéssel. Eddig szagokban és hangokban gondolkodott, ezek határozták meg az o nagyon
is mozgalmas világát. A pénz a hangjával, a csörrenésével árulta el az értékét, és az
adakoz6kat szaguk alapján tökéletesen meg tudta különböztetni. Jeruzsálem utcáin épp
elég sokféle por és akadály volt ahhoz, hogy a megszokás által beidegzodött kis útjain
biztosan tájékozódjék házsarkok, gödrök segítségéveltudta megállapítani, hol jár, és
a házakból kiáramló jellegzetes illatok után szinte tökéletes kéeessége volt akár a hátralévo lépéseket is megmondani hazáig. Többet nem is akart. Elt, és tulajdonképpen
boldog volt.
- Boldog vagy, barátom? kérdezte a vörös szakállú. - Nem kell többé koldulnod. Mehetsz az emberek közé, élhetsz, mint más.
- Engedjetek haza! - állt fel a koldus.
- Tessék - a közönség félreálIt, és a koldus megindult. De vissza is fordult, és dühösen így szólt:
- Es most mi a fenét csináljak?Így nem koldulhatok!
- Dolgozhatsz - szólt a vörös. - Hiszenép a szemed...
- De mikor semmihez se értek, mert tízéves korom óta koldulok! Az istenit az
egésznek! Ki ad nekem így egy garast is, mi?! Mi a szart csináljak?Mi?

-

-

-

-

Tanulhatsz valami munkát. Bármit, érted, barátom...

- Nem vagyok a barátod! Csináltad volna a tcükkjeidet magadon! Te most nagyokos leszel, doktor, meg minden, én meg megnézhetem magam. Holnap már egész Jeruzsálem errol fog beszélni. Mutogatnak majd rám, és ha kiülök koldulni, kiröhögnek;
.hiszen te látsz, haver, ne itt sajnáltasd magad!....
- De hiszen...
- Mit fájt neked, hogy én ott ültem a helyemen, és vittem haza este a rohadt kis
pénzemet. Elvetted a kenyeremet! Rohadék! Szemét! ordította a koldus, és nekiugrott a vörösnek. Ketten alig tudták lefogni.
- Ez a hála, te szerencsétlen? - rázta meg az egyik, aki idehozta. Ahelyett, hogy
kezet csókolnál neki...

-

-

-

Micsoda!? Hogy én? Hogy száradna le a kezed, te disznó! Eleget vertek a római-

ak is, a katonák, de ennél az is jobb volt! Tudtam, hogy abb~agyják, és visszamehetek
a helyemre. De most hová menjek, MEGMONDANAD?

Ehen fogok dögleni!

- riká-

csolta, majd leköpte a vöröst, aki némán ült, le sem törölte az arcát.
A barátai végül elkergették a nyomorultat, és ismét körbevették. Mélyen hallgattak, csodáról szó sem esett.
És másnap reggel a koldus ült a fürdo elott, nagy, vérfoltos kötéssel a szemein.
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GYÓREI ZSOLT

Talizmán
Te is vagy és velem is.
Kettó ez a tájék.
Én is vagyok s veled is.
Egyeúenegy játék.
Sok percünk e ketton:
Két ívbo'7 egy prizmán
Fénybol enyhül bóvé.
Szerelem? Talizmán.
I

I

N emasag
Levélbe bújt csupasz ín.
A nyárfák színes násJák.
Csönd az alkony. Csupa szín.
A hársJák színes hárfák.
Fák éje. Sok kopasz ív.
Eltörik most. Vén az ág.
Pár színt talán lop a szív.
Nincs már csönd. Csak némaság.

Méhnek himnusza
Intek TÖpkén, visszaporzol,
Szirmod ringva összeborzol,
Kedvesem/

Limlomot nyújtsz s liliomot,
S nem volnál szebbmilliomot
Adva sem/
Rólad virágokat szólok,
Eléd világokat szórok
Napra-nap/
S ha lep bánat oszi romja,
Értem kezed nósziromja
Kapva kapt
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Dér
Dér terjeng a szelídfákon,
Ráncot érik homlokom,
Elhallgatok, hogyha fázom:
El afázást hallgatom.
Jaj, kötésnek még elégjó,
Faág oriz /evélszárat,
De mert kötöz, azért béklyó:
A mtté orzött levélfáradt.
Maradnék még meg teneked,
Meg ha nem indulnék holnap,
Tavasz öl el dért, teleket:
Álmunk ébredésbe korhad.
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VESZELKA A IT/LA

Hódo lat Wi ttgensteinnek
A csend varázsa apró zajok szülötte
s szemednek fénye összjáték csupán.
(Bolond elmével összhangzást keresve
kilátni vélünk létünk ablakán.)
És lásd, e késo nyár szimfóniája
ez is csak apró tényekbol szövött.
(Haldokló kertek végso orgiája
a visszatéro elmúlás elótt)
S te is csak az vagy, én is az vagyok:
összhangzatrendbe Jöglalt /Oldi káosz,
látszólag egyben sokszázféle más,
akár az évvé összeállt napok,
árnyék, amit a napszak meghatároz.
Csupán egy Tél elótti látomás.

Altató
Szegény Yorick,
a Holdnak méze megmarad,
ne félj, nem veszted el,
s a száraz gallyak rút zörgése
itt marad veled:
te már magányos nem lehetsz.
Tanuld, Yorick becsülni
néma énekét a konek,
s tanuld meglesni titkait
az éj sellóinek.
Szelló simít ja oszülo hajad, Yorick.
Látod, a négy elem, a /Old, a túz,
a víz, a lég imígyen egyesül
irgalmas lénnyé, mely karjába zár,
csak húnyd le szép szemed,
s érezned kell, miképpen zeng
világod húrjain a tékozló ido.
Az álom most még elkerül, Yorick,
de nem késik soká, már hallom szárnyait,
amint a mélység halk hullámain
feléd sodródik félszegen:
te már magányos nem lehetsz,
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veled lesz immár végleg mind a négy elem,
amíg csak élsz, és túl azon:
mert megszülettél s létezel,
szegény Yorick.

Ébreszto, Rimbaud!
in memoriam Fut6 György
Kölyök Shakespeare,
részeg szabadúszó,
hose idült szodomáknak,
aszfalton fetrengo, alkoholos fuvolás:
hova lettél?
Elhagytad, pajtás, Európát,
s úgy hírlik, vissza se térsz már.
Szólj, Rimbaud! Mondd, nem igaz!
jössz már miközénk, afertó fenekére,
ahol új és új kancsó

vértüzu borral jó Ganümédész
s tölti kupánk! Nézd.
Bacchus-buja, alabástrom boru,
remegó feneku, érett meilu,
bovéru, érzéki hetérák ropnak elóttünk.'
csak Te hiányzol!
Hagyd hát el a Sargassó
hinaras, algás vizeit!
Állj szélbe!
Csattogjon a gaff-rúd,
pattanjon az árboc,
Szent Elmó lángja vezesse hajód!
Hallgasd csak.'
hangolnak már odafönn
Demiurgosz angyalai,
saurum ragyogású harsonaszóval
várják jöttöd!
Nélküled árva eföld.
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KONCZ ISTVÁN

A Tisza partján
Háború

lesz.

A parton elvirágzott a fúz
s a jegenyenyárapró pelyhe zilálva szállfelleg sunyít,
a tények lelke a táj.
Elidozik a gyors röptu madár
a táj felett - köTÖzalá árnyéka s tolla hull,
aztán a kör - az égi jel,

bezárul.
Szorul a hurok a szemhatár körül,
s a részletek finom rajzán
a távolba tuno nyárfasor,
mint túl parti kiáltás

-

hosszan, elnyúltan, ahogy
a fáradt menetelok szorongva menekül.
Jtt, a Tisza partján, most
megszunik valami

-

amit még oriz a látvány,
már régennem több
a puszta múltnál s csak a múlt

- a megszunés

nem fáj.
Szél borzolja a vizet,
zavaros árján rímelve
csobban a lombok közt
rejtozo, idegen
napsugár s a parton kuksoló gondolat
rádöbben,
hogy a létezés már csupáncsak kép, egy makacs látvány,
amely, akár a tavasz, osz,
tél vagy a nyár,
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a múltból visszajár,
s vele a bájoló idill:
az eltévedt Loreley.
Nehéz

a lég,

a rabszolga humusz zihálva
hordja terhétmagot, bogarats a fürge gylk is
elhagyjafészkét nyomán fázósan szántja
fonákját a tavaszi fu;miféle értelem szabhat 19y
törvényt,
élni csupán a puszta létért ha mindössze ennyi a tét
és a huség.
Fordul a szél, s moccan a csend is,
már-már alig kiveheto,
hogy valóság-e a távoli harangszó,
vagy csak bent szól,
Petofi verseibol.
Átok sújt mindenkit,
aki már egyszer ölt,
akár szlvében is,
vagy csak úgy, hogy históriát tr; tor/ódik a vlz és afelszln,
hullám s lelkiismeret összecsap,
borzongva szétterül a mélyben örvény dúl,
osi, vak ero a bún örök életu.
Távoli rétet kémlel
a riadt oz,
füle feszülten a csendre
figyel,
felcsapja kis fejét,
szökell egyet,
s úgy tunik el a képbol,
mint jelentéktelen részlet
a festo emlékezetébol.
Háború lesz.
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Virágének
Virág Ibolyának írtam

Jel a vers rejtélyes virág-köszöntO,
bibéje sorsa menti álmainkat.
Várakozás a vers

-

biztos csillag-érkezés,
az éjszaka magányát tömíti a bájoló ütem.
Mérték a vers kitartó muhely-távlat,
rendszert szerkeszto mélysége hétköznapjainknak.
Vágyakozás a vers eszelos szakadék-háttér,
csókjaink élménye szab sorsot így minden harcnak.
Beteljesülés a vers okos képzelet-határ,
hogy örökre elveszítsük céljainkat.
Panasz a vers

-

eltévedt üstökös-magány,
s szorong a jó barát is, ha veled kitart.
Boldogtalanság a vers végzetes lepke-halál,
pusztulást keresO,új lázadás a mámor, immár.

Pénz a verscsillogójúdás-tallér,
feszül a tarsoly,s a keresztrefeszített szó is.
Igazság a vers
bírák

-

orgiája,

a bosszú mítoszt teremto nagy csodahozománya.
Vér és élet a vers elpusztíthatatlan elefántcsonttorony,
a költo legszebb, amikor a szerelemrol dalol:
mert minden a világból csak csók-jelkép, csók-jelkép.
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A füst dolga
Vége a vakációnak; ólomszürke esójelhók
s a gondolat
dolguk után néznek,
s ami maradt anyárból
az éretlen dinnye
íze,

-

éskígyózó vakondtúrások
már, mint terhelo
bizonyítékok, csak
ügyészükre várnak; dolga után néz,
akinek még akad
dolga a tyúktolvaj ésalkimista,
mert ez a rend,
s megbízható csak így lehet...
araszoló bogárra kicsapott
eb csahol,
valahol tüzet raknak,
füstje röghöz tapadtan
lent szimatol,
s az ébredo szél nyomába
ered.
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"A homo moralisnak
átkozottul nehéz a sorsa."
BESZÉLGETÉS KONCZ ISTVÁNNAL
- "Itt járt Koncz István, ftljegyzem emlékezetül." - írja Élmény, in perfectum címu
versének befejezogondolataként. Talán egészköltészeténekalapeszméjekéntértelmezhetjük
ezt?Pillérnek, amin három eddigmegjelentkötete nyugszik, talánprogramnak?
- Azt hiszem, hogy ez a sor egy élethelyzet konklúzibja. A költészet funkcibja
kezdett61 fogva foglalkoztat. Moralista tÍpus vagyok, maguk az igazságok, az élethelyzetek azok az impulzusok, amik elvezetnek a poézisig, nem els6sorban játék vagy paszszib, vagy szbrakozás. Állandban szükségét érzem, hogy az igazoltságát, végs6 fokon
a funkcibját érezzem a költészetnek, még akkor is, ha ez a költészet csak magamnak
készülne, és nem is kerülne közönség elé. Máskülönben képtelen lennék arra, hogy alkotb mbdon m1lveljem a poézist. Itt meg kell jegyeznem, hogy mintha egyenértéktl
lenne a poézis tettenéréséveI, rögzítésével, a versírással annak a befogadása is. Lehet,
hogy mint befogadb jelen tudnék lenni a poézisben, de rögzíteni, leírni nem. S ez tulajdonképpen az a dilemma és az az aggály, hogy vajon abban merül ki a poézis, hogy
puszta jelenlétet tanúsít, vagy netán attbl többet, esetleg egyéb funkcibja is van? Azt
hiszem, ez a sor inkább egy kesertlbb, rosszabb hangulatú állapotban írbdott, amikor
ez a bizonytalanságérzet uralkodott el rajtam, vajon tettem-e többet, mint hogy leírtam: itt jártam, jelen voltam.

-

Muvészetének egész alapszíne meglehetosen sötét. Alkati, társadalmi, történelmi okai

vannak ennek?

- Én szeretem az irodalmárokat két csoportba osztani: a homo moralis és a homo
aestheticus kategbriákba - más értelemben, mint Kosztolányi. Bár a természetben
vegytiszta formában a dolgok ritkán fordulnak e16,így végletes és vegytiszta formában
ezek a tÍpusok sem, azonban egy-egy költ6nél meghatározb vagy az egyik, vagy a másik. Mindkét tulajdonság veleszületett. A homo moralisnak átkozottul nehéz a sorsa.
Ugyanis nagyon nagy veszélyt rejtenek magukban az igazságok, a morális igazságok is.
Nagyon embertelenek tudnak lenni, visszájukra fordulnak, s emiatt mindig bvatos az,
aki ehhez a típushoz tartozik. Az igazságok háborúhoz vezetnek, ha nincs képessége
a költ6nek a megalkuvásra. Ha elfogad vagy megért, akkor ez ellentétben áll az 6 alkatával. Ma különösen nehéz a helyzete, hiszen ma az aktuális igazságok, s6t a múlt igazságainak korát éljük, és ilyen szituácibban az igazságok, az elvek valbban egyszerre
háborús mozgbsÍtások is lehetnek. A homo moralis épp ezért bvatos, igyekszik elkerülni az aktuális igazságokhoz valb elkötelezettséget. S bármilyen meglep6en hangzik
is, az értelmiségi magatartása ezekben a korokban inkább az anarchizmus felé hajlik,
nem kötelezi el magát egyik igazsághoz sem. Az anarchizmusnak rossz a kicsengése, általában a rendbontással,

a rend elleni rebellibval azonosítják

-

különösen

Lenin ijeszt-

gette annak idején a nyárspolgárt az anarchizmussal épp azért, mert az anarchista nem
tud fegyelmezett katonája lenni egy igazságnak, s különösen: fegyelmezett tagja lenni
egy pártnak.
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- Önmagát is ebbe a homo moralis típusba sorolja?
- Igen, ebbe a kateg6riába tartoz6nak érzem magam.

-

Ezért szólal meg ilyen ritkán?

- Talán ezért is, de voltak olyan idoszakok, amikor naponta írtam verset, tehát
nem ez az, ami blokkol, paralizál, hanem épp a szituáci6. Ugyanis a homo moralis
helyzete álland6 meghasonlásokkal jár - önmagával és a világgal. És tulajdonképpen ez
a kesenlség vagy lehangoltság, vagy szomorúság ezeknek a meghasonlásoknak egyrészt
kivetülése, másrészt feloldása is.

-

S ennek eszköze mindig

a vers volt?

- Írtam én novellákat is, tanulmányokat is, és szeretnék is még írni, mert hiányzik a pr6za. Ugyanis az alkotás folyamatosságába beletartozna - legalábbis nálam - az
epika mint kifejezési lehetoség.
- De a vers nemcsak muvelt mufaja, hanem témája is költészetének. Domonkos
Istvánhoz írt Párbajversébenaz élet és mu elválaszthatatlanságárólír, a Virágének címu
versébenpedig: nvérés életa versn.Ez valamiféle arspoetica?A vers mint a vers témája. Újszeru ez irodalmunkban.
- A Virágének a 70-es évekhez kötodik. Úgy tdnt abban az idoszakban, hogy
a poézis tettenérésének, a versnek egy p6tolhatatlan funkci6ja van, metafizikai értelemben vett irracionális jelentése. És egyedül csak így fejezheti ki magát az ember a saját
végtelenségében, a saját totalitásában. Bármirol sz6ljon is a vers, legyen az egy pillanattöredék életérzése, kello érzékenységgel, kello tettenéréssel maximálisan és totálisan kifejezheti magát az ember, és csak így fejezheti ki magát. És ez val6ban felfoghat6 úgy,
hogy ez valamiféle fetisizálásaa versnek.

-

Hiszen az intellektuális és az érzelmi világ számtalan jelensége van jelen a versben,

ami az ember életétmegtölti.
- Igen, és ezért is kötöttem egy idoszakhoz ezt a verset, mint rám jellemzot,
ugyanis az6ta ez a fetisizál6 felfogásaa versnek már nem jellemzo rám. Valahogy a másokhoz sz6lás, a megsz6Htáskényszere is megszdnt. El tudom képzelni azt, hogy valaki
ír, magas szinten ír, és egyedül csak önmagának, méghozzá esetleg anélkül, hogy ez különösebb élvezetet vagy örömet jelentene, csupán azért, hogy tetten érte magát, rögzítette magát az adott pillanatban, az adott helyzetben.

-

És a cím, aVirágének?
ilyen irracionalizmust

fejeznek ki a gyönyönl

középkori virágénekek, még gon-

dolatiságot is tartalmaznak. Tehát ismét az a totalitárius kifejezési lehetoség, megsz6lalás, ahol az értelem érzékenysége és az érzelem érzékenysége egyszerre reagál a helyzetre.
- Igenfontos motívuma költészeténeka máglya is. Harmadik kötetének érdekesa címe: Ellen-máglya. Csak a máglya-szimbólum ismeretében tudnánk megmagyarázni ezt
a talányosfogalmat.
- Kifejezetten az eretnekégeto máglyák képzetéhez kapcsol6dik, ahhoz a szorongáshoz, ami a szabadon gondolkodás üldöztetésébol származik. Az ellenmáglya pedig
kettos értelmezésd. Egyrészt dacolni az üldöztetés lehetoségével, ugyanakkor álca is.
A kalandoz6 magyarok útját jelölték - állít6lag- a nyugati népek ellenmáglyákkal,
a megtévesztés szándékával. Órtdzként is felfoghat6k ezek, ugyanakkor eltájol6 funk-
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ciójuk is volt: én ismerem a máglyák helyét és rendeltetését, de ez mást eltájol, ahogy
leírtam ezt a Róma égése - ellen-máglyadm..1versembenis: .Ez az ellen-máglya/
a szemfüles ügyész / majd kétszer is aláhúzza / a zagyva fogalmat..
- Meglehetosenegyedülia lírája a mégoly gazdagvajdaságiavantgárd költészetben is.
Tudatosanfüggetlenedik a hatásoktól?
- Helyzetemet meghatározta az indulás ideje. Én az 50-es évek elscSfelében jelentkeztem elcSszörírásaimmal. Abban az idcSbenkíméletlen boszorkányüldözés folyt
az .informbüro számára gyanús. személyek, fcSlegértelmiségiek ellen. Az ekkor induló
fiatalok táborát szinte szétverte ez a hajsza, ez a terror, ez a nyomás. Bár fizikailag
együtt voltunk hajnalig tartó beszélgetésekben az akkor induló Symposion-körben,
engem mégis magányosnak tekintettek.
- Egy kritikusa szerint szándékos következetességgelhatárolja el magát az irodalmi
élettol, a táboroktól ésirányoktól. Igaz ez a szándékosság?
- A Vajdaságban igazából irányzatok és táborok nem léteztek. Inkább generációk
szerint tagolták nálunk az irodalmat. A Symposion-generáció fellépésével kialakult egy
másik tagolás: a modern és a hagyományos szöveg szerinti.

-

De Koncz Istvánét nem lehet sem a modern, sem a hagyományos szövegekhez be-

sorolni. Talán a ketto kontaminációja?
- Nekem nem jelent meg az elscSkötetem. Ugyanis - bár ilyen kizárólagossággal
nem szabad foglalkozni

-

mondhatom,

hogy azok közül, akik késcSbb aktÍvak marad-

tunk, az elscSavantgárd szövegek többé-kevésbé tcSlemkerültek ki. Mégsem jelentek
meg. Bár Major Nándor, az Ifjúság dm..1lap irodalmi rovatának vezetcSjebiztatott, scSt
bujtogatott, mert nagyon jónak és fontosnak tartotta ezeket a verseket, de ezt a lapot
nem érezte megfelelcSneka versek közlésére, mert szerinte ezek kimondottan irodalmi
lapba valók. De kimaradtak a Híd dm..1irodalmi folyóiratból is, és mire az elscSkötetem, az Átértékelés 1969-ben megjelent, ezek a versek valahogy már nem voltak aktuálisak.
- Akkorra

már túllépett az avantgárd

korszakon?

-

Az avantgárd nagyon-nagyon fontos zsákutca. Ugyanis annak a megjárása nélkül nem lehet tájékozódni. Nagyon leegyszerusítve: kaland. De inkább zsákutca, mert
ha vezetne valahova, nem kellene kijutni belcSle.Ennek a bebarangolása nélkül egysíkúvá, egynyelwvé válik a vers. Nem mondhatnám, hogy én hátat fordítottam az
avantgárdnak, nagyon sokat fölhasználok belcSle,különösen a szürrealista képszerkesztést. Még gimnazista koromban véletlenül rátaláltam Kassákra, s az a félkötetnyi vers
kézrcSlkézre járt az egész Vajdaságban. El voltunk képedve attól a lehetcSségtcSl,
attól a
távlattól. Mindenki .kassákos. volt egy kicsit.

-

Lírájára elsosorban nem a díszítettség jellemzo. Egyedül áll ezzel az .ellenbarokk ft

költészettel, vagy az egésznemzedékrejellemzo?
- Az Új Symposion indulásának idejé~ - különösen az avantgárd szövegek esetében felmerült a dilettantizmus dilemmája. Ugy t..1nik,hogy a hagyományos szövegeknél könnyebben felismerhetcSa felkészületlenség. A modern szövegeknél is nyilvánvaló, hogy rengeteg a szélhámoskodás. Valaki ldr valami zagyvaságot, és hasra esnek
tcSle,hogy milyen nagyszeru szöveg. Ezért kezdett el foglalkoztatni az, hogy meg kell
találnunk a kritériumokat, a mércéket a modern szövegeknél is; vagyis azt, h<.?gymi a
nem tudás leplezése, és mi a valóban modern, újszeru, originális kifejezés. Es akkor
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kezdtem el önmagamnál is keresgélni, és akkor jöttem rá, hogy milyen rettenetesen
fontos a szelektálás, mert ha az ember sokáig ismétel, mondogat valamit, beleszeret, és
erovel begyö~öszöli a versbe. Nem kell félni megszabadulni a fölöslegestol, a íunkci6tlan képektol. Igy tlíntek el verseimbol a fölösleges díszítoelemek, vagyis az ornamentika. Egy vers 30--40 soráb61 meghagytam 7, 8, 10 sort. Az ornamentikát helyettesítették azután - amit én nem szerettem magamnál - a parabolisztikus képek (ez nem
egészen költészet, hanem valami más: filoz6fia vagy mesterség).
- Tájköltészetéból
hiányzik az idill. FilozofJeusmuvek ezek is. "Végea vakációnak" írja A füst dolga címu versében, ahol ólomszürkék az esojelhók, "araszoló bogárra kicsapott/ eb csahol",ésafüst "...röghöztapadtanlent szimatol". Talán belsotáj ez?
- Ez a táj megélésének, a tájnak mint élménynek a kérdése. Az idill nem szükségszerlíen az önfeledtségnek vagy a könnyedségnek, vagy a gondnélküliségnek a szinonimája, hanem egy adekváns átélésé, és az átélés, még hogyha nem is önfeledt, akkor is
egyfajta boldogság, és ilyen értelemben idill.
- JelentOs "tájverse" az 1987-ben íródott A Tisza partján címu is, melynek kerete egy
igen kemény, tényszeru kijelentés: "Háború lesz. "Miféle eloérzet volt ez?

- Tito halála után egy-két évvel, aki kello érzékenységgel figyelt, nem tájolta el
magát, az mind láthatta. Megdöbbento, hogy tényleg nem látták az emberek ezt a veszélyt. Szeli professzor egy másik Tisza-versemmel (A szép Tisza is más) kapcsolatban
elemezte is a metafizikai jelentoségét nálam a tájnak. A Tisza partján dmlíben ezzel
a megállapítással még vitatkozni is lehetne, hiszen ott majdnem leltárszerlíen jelen vannak a táji elemek, maga a fizikai táj is. S ez így sikerült - amit nagyon hízelgo sikernek
tartok -, a fiZikai táj megjelenftésévelpárhuzamosan jelenik meg a bennem lévo metafizikai táj is.
Ami az indft6- és zár6mondatot illeti: kimondottan mlíhelyszempontb61lehet érdekes a vers születésének története, természetrajza. Valamikor 84-ben, tehát pár évvel
a vers születése elott meglátogatott Domonkos István, Maurits, Bordás Gyozo - nem
tudom, kik, még néhányan voltak. Este a helyi fürdo éttermében vacsoráztunk, beszélgettünk. Egyáltalán nem irodalmi, inkább személyesebb jelleglí, könnyed, j6kedvlí beszélgetés volt. S egyszer csak teljesen váratlanul az akkor már egyébként Svédországban
élo Domonkos István odafordul hozzám: "Mit gondolsz, Pista, lesz-e háború?" Annyira meglepett a kérdés, mert egyáltalán nem illett sem a beszélgetés tém~ába, sem a hangulatba. Hirtelen semmit sem tudtam mondani, annyira meglepett. O meg, mint aki
nem is várja a választ, folytatta a beszélgetést. Ezen én morfondfroztam, s nyilvánval6vá vált, hogy az ellentmondások olyan erosen, intenzíven halmoz6dnak, így szorulunk zsákutcába, hogy nyilván elkerülhetetlen lesz a háború. Körülbelül húsz perc
múlva megválaszoltam, hogy lesz. Hazamentem, de nem tudtam ettol a sort61 szabadulni: háború lesz. Hirtelen leírtam, aztán ültem a sor fölött, de nem tudtam mit kezdeni vele, ott maradt a papíron. S egyszer a májusi ünnepek alkalmával valahogy
b6klászoltam a Tiszán, szövegezodött bennem valami, és akkor beugrott az a gondolat,
hogy ez az idill, ez az egész minthogyha egy közeli háborút revelálna. S akkor írtam
meg - rá egy-két évre -, amikor így megéltem a Tiszát, vagy azt a pontot, vagy azt
a pillanatot, akkor jelentkezett újra a "háború lesz" érzése.
-

Ez az eloérzet sajnos most valóság: háború van. Az egyébként sem gyakran publikáló

Koncz István hallatja-emost a hangját?
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- Nem. Már egy pár éve nem írtam. Amit az idén írtam, inkább torzó. A beszélgetésünk kezdetén beszéltem a homo moralis átkáról, sorsáról. A meghasonlások áthidalására - amit jelent nekem a vers - nincsenek meg a szavak.
Gimnazista koromban találkoztam eloször Móricz Zsigmondnak azzal a röpiratszeru írásával, amelyben így szól ez a közéleti érzékenységu ember: "Ne politizálj,
építkezz!" Nagyon kiábrándítóan hatott rám ez a felszólítás, valahogy úgy éreztem,
hogy ez kiskorúsítja a magyar polgárt. Komoly perbe kerültem Móriczcal, s bár néhány évtized eltelt azóta, mindig vissza-visszatértemehhez a gondolathoz.
Próbáltam valahova tenni, éreztem belole valamit. De istenigazából most értettem meg: vannak történelmi pillanatok, konstellációk, amikor bármilyen nemes szándék, bármilyen igaz hirdetése, közlése maga ellen fordulhat, és nem azt a funkciót tölti
be, amiért a szándék, elképzelés létrehozta. Ez engem rettenetesen leblokkol. Ijesztonek tartom azt is, amikor az igazság nem azt a célt szolgálja, hogy összekössön, hogy
szót értsünk egymással, hanem háborúra mobilizál, háborúba küld.

-
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Megkésett jegyzetek
BENEY ZSUZSA JÓZSEF ATTILA-T ANULMÁNYOK cÍMu KÖNYVÉROL
Beney Zsuzsa több mint huszonöt esztendei intenzív J6zsef Attila-olvasat, J6zsef
Attila-értelmezés hozadékát foglalta össze, amikor különböw id6pontokban írott eszszéit kötetbe gy<íjtötte, és 1989-ben megjelentette. A J6zsef Attila-kutatás, az úgynevezett sz'llkebb szakma azonban már a könyvet mege16wen is j61 ismerte Beney Zsuzsa
munkásságát, s nem csupán azt az öt tanulmányt, amelyet e kötet tartalmaz, hiszen
Beney Zsuzsa rég6ta jelen van nem csak a szépirodalomban, a költészetben, de különösen az irodalmunkb61 gyakran hiányz6 esszében és a tudományos problémákra rákérdez6 értekezés világában is. Ezt bizonyította az lkertanulmányok (Tanulmányok a huszadik századi magyar irodalom köréb61, 1973), és a Nyitva van az aranykapu (Verselemzések gyermekeknek, 1979)cím'll köteteivel, de azzal is, hogy szerepelt a hetvenes
évek kutatásait reprezentál6 józsef Attila útjain cím'll gy<íjteményben. Munkásságát
a szakma j61ismerte és ismeri, eredményeire hivatkozott és hivatkozik.
Már korábbi tanulmányaival

is bizonyította,

hogy

-

rendkívül érzékenyen - min-

dig a legfontosabb kérdésekre figyelt. Az Erd6dy Edit szerkesztette tanulmánykötetb61
is kiderül, hogy Beney Zsuzsa az els6k (Bokor Lász16, Szabolcsi Mikl6s, Sz6ke
György, Tamás Attila, Sárközy Péter) között sz6lt a költ6 jellegzetes motívumair61,
képzeteir61, tett kísérletet verseinek tipologizálására.
J6zsef Attila-képe a kutat6kéi közül talán Swke Györgyéhez áll a legközelebb,
amint
hivatkozott kötetben
szereo16józsef
°
' Isten-képe
"' Bezt a már
" Attila két, késoi versének
",
l'
""AI."""at"
Clmu eneY-lrases a jozsefA tUla a~~
Clmu S zok e-tanu1many o1vasat-parhuzamossága is jelzi. Beney Zsuzsa is azok közé tartozott-tartozik, akik fontosnak tartották újra
meg újra szembesülni J6zsef Attila betegségének kérdésével, mert látni akarta, milyen
küzdelmet vívott önmagával is a költ6. Az els6k között volt, akik feltételezték, hogy
a költ6nél .a harmincas évek eleje 6ta jelentkez6 gyomorpanaszok már a fej16d6 skizofrénia k6ros szervérzékelései lehettek.. (J6zsef Attila útjain, 271.) Ma érezzük igazán
- immár a kutatás története szempontjáb61 is fontosnak, hogy Beney Zsuzsa már ebben, az eredetileg 1977-ben írott munkájában nem csak a költ6 betegségének kérdésér61, de kezelésér61, kezel6orvosair61 is sz61, részletesen ír például a költ6 és orvosa:
Gyömr6i Edit viszonyár61, arr61, hogy ez költészetének .milyen gazdag kibontakozásához vezetett., ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy .fele16tlenség lenne. arr61 beszélni, hogy az orvosn6höz ffíz6d6 kapcsolat .hogyan befolyásolta. - befolyásolta-e
egyáltalán - a költ6 betegségét. (Ennek igazi jelent6ségét akkor értékelhetjük, ha belegondolunk, hogy az akkor feler6södött idevonatkoz6 kutatások folyamata bizonyos,
többé-kevésbé lezárhat6nak látsz6 szakaszba csak a nemrég megjelent Miértfáj ma is?c.
tanulmánykötettel jutott.) A hetvenes években vál(hatot)t igazán releváns kérdéssé J6zsef Attila freudizmusa. Beney Zsuzsa a század kultúrájának-m'llvészetének egészére
egyszerre kitekint6 gondolkodásr61 tesz tanúbizonyságot, amikor ezzel kapcsolatban
megfogalmazza, hogy a költ6, amikor .a freudi szemléletet magáévá téve, felismeri b'll-

-
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nösségét... közvetetten val6szímlleg a huszadik század egyik legfontosabb, s mind fontosabbá vál6 életérzésére rezonált". (J6zsef Attila útjain, 263.) A hetvenes évek jellegzetes irodalomelméleti eljárása, megközelítésm6dja volt a költoi magatartásformák vizsgálata, ebben is együtt haladt a kutatással Beney Zsuzsa. Amikor például az említett
kötetben Sárközy Péter a tudatosság és ösztönösség egységérol (240.), Tamás Attila az
önmegteremtés lehetoségérol (202-205.), akkor Beney Zsuzsa is hasonl6 problémákr61
sz61, mégpedig az intelligencia és érzékenység összefon6dott kettosségébol született
magatartásformár61, mely az én mikrokozmoszában a sors makrokozmoszának anal6giáját látja (261.). További példák sorolása nélkül is megállapíthat6, hogy Beney Zsuzsa
azok közé tartozott, akik megkísérelték megújítani a J6zsef Attila-képet, akik saját
munkásságukkal jelentosen befolyásolni-alakítani tudták a kutatás arculatát.
Azt ugyanakkor éreznünk kell, hogy a könyv szerzoje klasszikus értelemben
nem irodalomtörténész, nem az irodalomtudomány kritériumai szerint építkezo munkát ír, sokkal inkább a szépír6, a gyakorl6

költo szembesül

-

nem egyszer a saját

primer költoi gondjaiban is segítséget adni látsz6 - J6zsef Attila értékrendszerével, költoi-emberi alkatával, nyelv- és világszemléletének sajátosságaival.Ezt, a költoi gyakorlatb61 (is) fakad6 érzékenységet, gyakran különös empátiás készséget és - az irodalomtörténet-íráshoz viszonyÍthat6 - másként látást már a Szerb Antalt61 választott mott6
is magyarázza. A mott6 így sz61: .És vannak modern költok, akiknek varázsa az, hogy
szavaik és képeik túlmennek az értelmen, váratlanságukkal megráznak ésfogékonnyá tesznek a Nagy Titok megsejtésére- ilyen volt közöttünk józsef Attila.. Már e mott6 megválasztása is sejtetni engedi, hogy a kötetben nem irodalomtörténeti dolgozatokkal,
nem egymásra épülo koherens egységet, egészet képezo irodalomelméleti rendszerrel
találkozunk, hanem szembesÍtést és önvizsgálatot is mutat6 esszékkel, költoi világképelemzésekkel, versértelmezésekkel, emberi helyzetek vizsgálatával ismerkedhetünk
meg. Ezért, bár kötelességünk kifogásolni helyenként a szakirodalmi hivatkozásokat
vagy legtöbbször azok hiányát, végso soron nem csodálkozhatunk azon, hogy - lábjegyzetek, oldalszámok, sot tételes bibliográfia stb. nélkül - az adott kérdésekre vonat-

koz6 szakirodalomb61 vagy csak a val6ban legfontosabbakra utal a szerzo, vagy azokra
(de csak nevüket említve), akiket véletlenül ismer, akiknek az írásával valahol találkozott vagy akikrol úgy gondolta, hogy hozzá hasonl6 m6don közelítettek J6zsefAttilához Qeggyakrabban Szabolcsi Mikl6s, P6r Péter, Szoke György szerepel szöveg közben a tanulmányokban), s ugyanakkor ez magyarázhatja azt a hiányérzetünket, hogy
számos, idoközben mások által is elemzett motÍvum, képzet értelmezése során Beney
Zsuzsa még csak nem is utal a szakirodalom idevonatkoz6 részeire. Hasonl6 m6don
gondot okozhat, hogy Beney Zsuzsa tanulmányai ismétlésekkel terhesek. Az ismétléseket azonban maga a szerzo is érzékeli, meg is fogalmazza az okot, tanulmányainak válogatásár61 sz6lva ezt írja: "Van köztük olyan, amelyet eredeti formájában közlök, és
van olyan, amellyel kapcsolatban m~látásaim annyit mélyültek, hogy jobbnak láttam
azokat még egyszer megfogalmazni. Ujra meg újra ugyanazok a versek érintettek meg,
azok, amelyekben a magam számára is egzisztenciálisan fontos kérdésekkel találkoztam

-

csakhogy e versek rejtélyét a magam számára is megfejteni sokszor életre-halálra me-

no küzdelmembe került. A sorozatos pr6bálkozások miatt sokszor fog az olvas6 ismétlésekkel találkozni. Ezek, megírásuk idején, mindig új meg új felismeréseknek ttlntek;
olyannyira részei a szöveg összefüggéseinek, hogy jobbnak láttam azt, ha eredeti helyükön hagyom oket."
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Hogy valóban esszéket olvashatunk a kötetben, azt Beney Zsuzsa is megfogalmazza, mégpedig a bevezetés zárórészében: .a visszavágyódásért, és azért, amit ez felébreszt, a szenvedésért és a veleszenvedésért, ezek a tanulmányok vallomásokként is olvashatóak.. (A kiemelés t61em. Sz.L. S.) A kritikus azonban nem bírálója akar lenni e
könyvnek, hanem - mint volt eddig is - huségesés vele együtt gondolkodó olvasója, azaz
a továbbiakban csak arra szorítkozunk, hogy rámutatunk, milyen pontokon és mi újat
hozott a szerz6.
A könyv bevezet6jében, a kimondás törvényét érvényesítve alapvet6 fontosságú
tételt fogalmaz meg, mely szerint József Attila .olyan esztétikai korszak beteljesít6je és
egyben egyik utolsó nagy képvisel6je, melyben a lélek és a szó még más összefüggésben
álltak, mint az utána következ6, a mi jelenünket meghatározó id6ben.. Ez a tétel alapvet6en meghatározza nem csak a már említett dolgozat, de a többi gondolatmenetét is,
így jelen van A két anya címoben is, amelynek témája szintén Sz6ke Györgyhöz közelíti a szerz6t. Beney Zsuzsa itt joggal mutat rá másokhoz hasonlóan - a költ6nek az
anyához fliz6d6 ambivalens viszonyára, ugyanakkor arra is, hogy e movekben egyszerre találkozhatunk az .igazi. és a .megteremtett. anyával, az odaadás és elvonás kett6sségével. Bizonyítja - mint az istenes versekkel kapcsolatban is tette -, hogy a teremtett anyakép milyen szorosan köt6dik a kisgyermekkori anyaképhez: .egyszerre reális
és szimbolikusan omnipotens, s6t, valóságossága mellett tündéries, meseszerli is..(42.)
Fontos, amit a Késeisiratóvalkapcsolatban ír - magam is hasonlóan értelmeztem a movet -, hogy a költ6 .nem a veszteség fájdalmát, hanem a fájdalom hiányát érezte fájdalomnak; nem az anya eltontét, hanem nemlétezését, nem az id6 megszakadását, hanem
a világ id6 nélküli lebegését siratta.. (81.) cróllehet, magam kevesebb jelent6séget tulaj-

-

donítanék

a

.betegségnek.,az értelmezésegészétmintaadóanlogikusnakés következe-

tesnek vélem.)
A Szerb Antal-mottóra

leginkább Az Eszmélet lírája címo fejezet

- tanulmány

-

rímel, hiszen ennek lényege éppen annak bizonyítása, hogy Beney Zsuzsa szerint a költ6 érthet6sége mögött mindig egy homályba merült, elérhetetlen és érthetetlen titkos
mondanivaló rejlik. Ennek az emberi szellem számára leginkább vonzó titokzatosságnak a megfejtésére tesz - sikerrel - kísérletet ez a könyv, s ha valahol, itt nagyon
érezzük a gyakorló költ6 intuitív gondolkodásának és az esszéista következetes logikájának egymásra hatását. Két értelmezési stratégiában magam is azonosulni tudok a szerz6vel, az egyik az, amit az Eszmélettel kapcsolatban fejt ki a legrészletesebben, mely
szerint a József Attila-vers egyik jellegzetességea .nyitvahagyottság. (magam is így értelmeztem nem egy versét: Ritkás erdo alatt, Zöld napsütéshintált...), a másik pedig az,
ami új szempontot adott a József Attila-kép alakításához, mely szerint költészete szenvedéslíra. Szól ugyanerr61 a kérdésr61 a zárófejezetben is (JózsefAttila halála),mégpedig
úgy, hogy a szenvedés utána jöv6 nagy prófétáinak - Pilinszky János, Nelly Sachs,
Paul Celan - moveivel hasonlítja össze. Pilinszkyvel más módon is többször összevetette már a szerz6 költ6nket. Szabadjon hozzátennem, úgy vélem, metafIZikus és
metaforikus világlátásuk is hasonló, hiszen egy t6r61 fakadt a József Attila-i .világhiány. és a Pilinszky János-i .világvesztés. gondolata, de egymásra lelnek a csöndhöz
való viszonyukban is, abban, hogy mindketten rálelnek a csönd, a hallgatás poétikájára, a .kegyelmi állapotra., mely a kimondás törvényét egyáltalán érvényesíteni engedi.
Beney Zsuzsa és József Attila együttgondolkodása, az, hogy a szerz6 visszavágyik
a József Attila-i világba, a fájdalomba, abba a világba, amelyben a kép és a szó még er6sítette egymást, legrelevánsabban az Óda elemzésében nyilvánul meg. Itt mutatkozik
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meg ugyanis a legeroteljesebben. hogy Beney Zsuzsa a nyelv felol közelíti meg a J6zsef
Attila-i szemléletet. teszi ezt annál is inkább, mert tudja, tisztán gondolati úton kevéssé
közelíthet6k meg az ilyen mdvek. Mint írja: wAmegszólítás formájáb61, a költ6i nyelv-

b61, szimb6lumrendszeréneksajátságaib61ol~hatjuk ki J6zsef Attila világképét.
ft

-

(168.) A Lényed ott minden lényegetkitölt Az oda világképéro1clmd tanulmány talán
legfontosabb értelmez6i kérdése az, hogy vajon a világ J6zsef Attila számára egyértelmden kifejezhet6-e? Azaz. ismét a kimondásnak nevezhet6 eszmélés (Beney Zsuzsa
fogja így fel) világában vagyunk. Itt legfeljebb egy értelmezési különbségre hívnám fel a
figyelmet. Beney Zsuzsa úgy gondolja, s bizonyítja is, hogy wJ6zsef Attilának nem kell
új nyelvi kifejezóeszközöket keresnie, mint a következ6 generáci6 költoinek, a nyelv
konvencionális struktúráját érintetlenül hagyja, wt paradoxonaiban maximálisan kihasználja - és maximálisan ahhoz köt6dik.. (190.) Elfogadva ezt, úgy gondolom, nem
egyszeri jelenségekrol van szó akkor sem, nem .nyiladékokr6lw csupán, amikor márkorát megelozve - nála is betör költoi rendszerébe, a világ láthat6 rendjébe, nyelvi kifejezhetoségébe, a rendbe nem foglalhat6, nyelvvel kifejezhetetlen, hanem meghatárorová válik a felismerésHcában.az eszméléslírában a nyelven túli keresése és megtalálása,
ezt bizonyíthatja az is, ahogy rálel a költo a szürkület állapotára, a .néma beszéd. megkísérelheto elvére, amikor megérinti a csönd kísértése, amikor az elhallgatás .esztétikájátWjellegzetes költoi eszközévé teszi, amikor azt sejtetik mdvei, hogy az egyedüli
szabadság a hallgatás szabadsága, s a némaság a költészet egyedül lehetséges esélye, de
legalábbis
formája. Mindez azonban már messzire vezetne. s nem is tartozik e
kritika körebe, de jelzi, milyen utakat tesz lehetové, milyen utakra hív(hat) Beney
Zsuzsa nyelvében is szép, emberiességében is felszabadít6 tanulmánykötete, mert engedtessék meg ennyi szubjektivizmus: napjainkban ezt sem tartom lényegtelennek,
hogy Beney Zsuz~":lk sikerül nem csak a költot, de rajta keresztül a huszadik századi
embert is közel vinnie olvas6jához.
Beney zsuzsa tanulmánykötete jelent6s eredményeket hozott a J6zsef Attilakutatásban, termékenyen m6dosította a J6zsef Attila-képet, hozzájárult ahhoz, hogy
az elkövetkew generáci6k már másként láthatják ezt.
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Regény?

Ku Icsregény?

TORNA! JÓZSEF: A MENEKÜLO
Az olvasó egyetlen szövegen kívüli kapaszkodót talál a mu megközelítéséhez.
A dm után a mufaji megjelölést: regény. De regény-e A menekülo? jól tudjuk, a mufaji
meghatározások mindig utólagosak. Az alkotó teremti, és nem követi a szabályt.
A mufaji "ismérveket" mindig csak a megszületett alkotásokból lehet leszurni, és az író
feladata nem az, hogy ezeknek a "szabályoknak" megfeleljen. A menekülór61 is el lehet
mondani, amit a nagyepikai muvekr61 t\ld a mufajelmélet. H6se, h6sei vannak (Farádi
Szabó István és környezete), hosszabb és szerteágazó eseménysort beszél el (a f6h6s
egész életútját, születését61 a haláláig), s a könyv terjedelme is nagyobb, mint egy elbeszélésé vagy kisregényé (265 oldal). De tún6désre is találunk okot. Mindjárt a kompozícióban. Az id6vel való játék, az el6re- és visszautalás, a több szálon futtatott cselekmény, a magánszféra és a köztörténet váltakozása talán már megszokott a mufajban,
ám az a körülmény, hogy a 265 könyvoldalon több mint nyolcvan fejezet osztozik
(tehát
fejezet átlagos terjedelme
' egy-egy
"
' , mindössze
,
"három oldal),
" már elgondolkoztat."
" .coo
Az e1es vagasok, a mozaikszeru
l
10epltes,
az apro egysegekbo1 megszerkesztett mu-

egész,a cselekményszmterénekállandóváltakozásaszokatlan,újszeruregénytechnikát
"
. ,
"
,
er edmé nyez. S a csadálkozásunk ezze1 nem er veget. Ami Igazan m egiepo, az a r~eny
személyessége, a regényanyag lírai kezelése. Már Katona józsef mondott ilyet: "Én vagyok Bánk, én Felicián!" Arról is tudunk, hogy Németh László gyakran regényei n6alakjaiba (például az Irgalom Kertész Ágnesébe) írta bele a maga életszemléletét, világfölfogását. S az efféle példák a hazai és a külföldi irodalomból hosszan sorolhatók. De
mégsem mondhatjuk, hogy Katona józsef Bánk bánnal vagy Feliciánnal azonos, hogy
Németh László az Irgalom h6sn6jének a modellje, alteregója. A menekülóvel más a
helyzet. Az író itt is ügyel arra, hofY az olvasó ne azonosítsa 6t regényének h6sével:
kezdve attól, hogy A menekülo h6set Farádi Szabó Istvánnak hívják, élettörténetét az
író egyes szám harmadik személyben beszéli el, s amíg Tornai józsef Dunaharasztin
látta meg a napot, Farádi Szabó egy kisalföldi tanyán született és töltötte gyermekkorát, egészen addig, hogy az író Farádi Szabó h~álát is megírja; túl a hetvenedik évén,
egy autóbaleset következtében veszti el életét. Am ezek a különbségek eltörpülnek a
regényben föllelhet6 nyilvánvaló átjátszások, a ténybeli és a regénybeli azonosságok,
a valóságban meglev6 és a muben ábrázolt megfelelések mellett. Nem is els6sorban az
olyan riporteri vagy szociográfus megoldásokra gondolok, mint a nevük kezd6betujével szerepeltetett és néhány jellemvonás alapján valóságos énjükkel tökéletesen azonosítható szerepl6kre (F. M., a legendás költ6 és egyetemi magántanár, aki esztétikai
tárgyú el6adásokat tart a bölcsészkaron az ötvenes évek elején; Cs. költ6, "h6sünk" barátja; a szivarozó kritikus, R., akit h6sünk IIszellemességéértés európai muveltségéért
annyira becsült"; P., aki egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy 1956 nem ellenforradalom, hanem népfölkelés volt), és nem is a korabeli újságokkal és más dokumentumokkal igazolható eseményekre (pl. lakiteleki találkozó, Bibó-emlékkönyv, taxisblokád
stb.), hanem a f6h6s és az író bels6, Hrai azonosságára, szemIéletük, gondolkodásmódjuk - a stíluson, a mondatformáláson

átüt6, szinte hallható

- rokonságára.

A mu szub-

jektivitása oly fokú, hogy az olvasó nem tudja eldönteni, regényt vagy kulcsregényt
tart a kezében, s szinte nem érti, hogy Tornai józsef miért nem egyértelmuen naplót
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(vagy fiktív naplót), vagy miért nem önéletrajzot írt. Az egyes szám elseSszemélyben
megírt vallomás talán öngyötreSbb, ugyanakkor megrázóbb, hitelesebb lett volna. Mi
hát itt a kulcsregény? Az elrejteSzés,a visszavonulás, a "menekülés"O) mdfaja? Vagy az
ítélkezés, az ábrázolt Ms és a fölidézett világ fölötti ítéletmondás leheteSsége?Befolyásolja-e valamelyepikai mo esztétikai mineSségét,ha az olvasó (ma még) megtalálja, ismeri a monogramok mögé rejtett alakokat, de holnap (vagy már egy mai, kevésbé
bennfentes olvasó számára) megfejtetlen talányok maradnak a különféle célzások és
rejtjeles utalások? Gazdagodik-e vagy csökken egy regény intenzitása, katartikus ereje,
ha érzékeli az olvasó a mo személyességét, lírai átszínerodését? Az átjátszások azt jelentik-e, hogy az író azonosul heSsévei?Vagy a hangsúlyt a különbségekre, az eltérésekre
kell tenni, amelyekkel az ír6 megtartja magának a heSsefölötti ítéletmondás leheteSségét? ElegendeS-e,ha az ír6 látja, érzékeli és jelzi a problémákat, de feloldani csak lírával
tudja eSket?(Mint például a "sátrasok" és ,a "szamizdatosok" ellentétét a 178. oldalon.)
Minek nevezzük ezt az ír6i megoldást? Uj formai kísérletnek, vagy a kiérleletlenség,
a sietség leplezésének? A kritika, amely szükségképpen mindig az alkotás mögött jár,
jobban teszi, ha ezúttal is csak kérdéseket fogalmaz meg, s belülreSIakarja megérteni
a movet, és nem már megleveSmofaji szabályokhoz méri az alkotást, nem elfogadott
normákat alkalmaz.
Egy teljes életutat és a magyar történelem közelmúlt jának mintegy hatvan-hetven évét mutatja be a regény. A szerkezet darabos, kihagyásos. Eleinte gyorsabban peregnek az események (négy év története tizenöt sorban elfér), késeSbblelassul a történés. Az események lineáris haladását emlékképek, a múlt fölidézése, valamint e16reutal6 közlések, sejtetések szakítják meg. Ugyanígy váltakozik az azonos ritmusú történések elbeszélése és egy-egy kinagyított pillanat részletero ábrázolása. HeSsünkparaszti
szát:mazású értelmiségi, újságír6, aki közben megismeri a nagyüzemi munkások életét
is. Eletformája (vagy legalábbis az, amit életébeSImegismerünk) kivételezett életforma,
olyan emberé, akinek nemcsak önáll6 lakása, aut6ja van, hanem az sem gond, hogy tanácsi engedéllyel egy lakatlan dunai szigeten töltsön rendszeresen majdnem teljes harminc napot. Körülötte a kor jellegzetes figurái: demag6gok, percemberkék, ellenzékiek, tehetséges ír6k, szabad és független neSkmozognak. A cselekmény elbeszélését
egy-egy lírai tájleírás, egy-egy jelképes, többértelmo fejezet (pl. A Kutya-csillagkép)lassítja, illetve "emeli meg". A történetnek kitapinthat6 íve van. A regényben végig valamiféle rejtett fokozás, feszültségnövekedés érvényesül. Ahogy közeledünk a múltb61
a mába, úgy válik Farádi Szab6 története egyre drámaibbá, seStegyre tragikusabbá.
Amikor élete és sorsa mögött fölsejli~ az Euridiké-mítosz, kiteljesedik a mo, és a szépség maradand6 m6don val6sul meg. Am a befejezésben - ezt se hallgassuk el - némi kim6doltságot érzünk: válaszolatlan marad, hogy a vég, heSsünkbalesetes halála véletlen vagy szükségszeru, értelmetlen vagy értheteS, ítéletszeru vagy felmentést kínál6
megoldás.
Sitt újb61 vissza kell térnünk a regény Mséhez, a regénybeli Farádi Szab6 és az
ír6 viszonyához. A Ms élettörténetét az ír6 beszéli el, egy külseSszemléleStolmácsolásában ismerjük meg. Egy kisalföldi tanyán született, itt találkozott élete elseS(és egyetlen? - mert más neSalakokban,Giziben, D6zsa nonában is eStkeres&)szerelmével, Veér
Olgával. Az eSneve, emléke köti a múlthoz, régi életéhez. A tanyár61 a városba, a f6városba kerül. Az elseS.ütés akkor éri, amikor eSszinteségemiatt kidobják a sertésvág6hídr6l. Erre az élményre rétegezeSdnekrá a késeSbbiek,az új üzemben szerzett keseru
tapasztalatok a "létero szocializmusr61". A tanyár61 városba került parasztfiúban meg-
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marad valami a régi szív6sságb61,ugyanakkor élete válságok sorozata, folytonos menekülés. A fogalom újb61 és újb61 el6kerül a regény nyelvi szövetében, ez emel6dik a regény dmébe is. .Pistában túlzott volt a magányosság szomja.. (34. oldal.) .Folyton
menekül e161e(ti. a gyanakvás felh6je eMI), de az csak követi, ránehezül minden lépésére és pillanatára.. (64. oldal.) .Farádi Szab6 megint csak azt érezte, hogy élete menekülés, hiábaval6 húz6dzkodás vissza, vissza valahova a sötét jöv6tlenségbe
(81. oldal.) .Csak nem azt akarta mondani (ti. a szemének alattomosan nekiesett ág), hogy
számomra sehol nincs menekvés? (181. oldal.) Mit jelent, mit jelképez ez a folyton
visszatér6 motívum? Hogy az életben senki számára nincs menekülés? Hogy mindenkinek viselnie, vállalnia kell sorsát? Bármennyire közhelyszeru igazság, senki sem tagadhatja érvényességét. Pistának furcsa hite, egyéni világképe van. Két érzés tölti be, a
szerelem és a vonzalom a politikához, a .szerepléshez., a közélethez. Az emberi létezés
más nagy kérdései - munka, betegség,halál, Isten stb. - csakmegérintik,de nem foglalkoztatják. .Nem tett föl magának teol6giai kérdéseket, nem gondolkozott azon,
van-e túlvilági élet, föltámadás, isten és a többi, az emberek számára olyan múlhatatlanul fontos végs6 val6ság. - olvassuk r61a a regényben. Történelemszemlélete, szabadságfogalma is sajátosan .szubjektivista., egyéni, már-már azt mondhatjuk (egy közösségibb és keresztényibb néz6pontb61): önz6. .Az ember vagy egészen szabad, vagy
egyáltalán nem az. - mondja algának nagy vitájukban. Ugyanitt: .A szerelemnek végs6 fokon a szabadság áll útjában.. Vagy: .Az emberek azért menekülnek a házasságba,
mert félnek a szabadságukt6l.. Függetlenségét és szabadságát minden áron, s6t más
kárán akarja biztosítani, s talán éppen ezért nem nyeri el, hanem feleségét, fiát,
szerelmét rendre-sorra elveszti. Tun6déseiben önigazol6 szándék vezeti. Amikor szerelme elhagyja, a politikában is csal6dik. .Nem elég töprengett -, hogy alga érzelmileg megölt, most még egy remény haldoklását is el kell viselnem? Ahogy id6södik,
ahogy múlik az id6, úgy támad föl Farádi Szab6 pr6fétikus hajlama: teljes létértelmezést, világmagyarázatot akar adni. Töprengésének ez a summája: .Pedig hova jutottam
én mindkét irányban, a szabadságomat követve? - kérdezte Pista. - A ..sátrasok« szervezetében is, az algával val6 szerelemben is: a politikai és az érzelmi szabadság
mennyországa helyett az egyedüllét szabadság~ak poklába, amib61 csak a halál elfogadása menthet ki, ha csakugyan kimenthet.. Es itt a regény alapmetaforája egyetemes
.világmagyarázattá. tágul. .Ezért látom én - folytat6dik Pista elmélkedése - menekül6
hordának az emberiséget, amely soha nem juthat biztos födél alá. Menekülni végül is
annyit jelent, hogy az ember látja a dolgok hirtelen megmutatkoz6 másik oldalát, az
ürességet is.. Amikor idáig jut az 01vas6,eltun6dik: kritika, ítélet-e ez, vagy fölmentés?
A Mssel val6 nagyfokú azonosulás nem a Ms fölmentését szolgálja? Vagy azzal, hogy
az ír6 végs6 soron mégsem önéletrajzot írt, hanem Farádi Szab6 életregényét beszélte
el, formálta !11eg,az ítéletmondás lehet6ségét megtartotta a kezében? A kulcsregény
csapdája ez. Am végül is azt kell elfogadnom, ami a regényben kézzelfoghat6: a muvet
bármennyire is átszövik az azonosÍthat6 és szubjektÍv mozzanatok, a regény Farádi
Szab6 Pistár61 és nem Tornai ]6zsefr61 sz6l. Tornai .csak. megírta Mse történetét.
.Szabadság, szerelem! / E kett6 kell nekem. - írta Pet6fi 1847. január 1-jén.
A közismert mott6 szerint Pet6fi értékrendszerében így következnek a fogalmak a kevésbé értékest61 a legértékesebbig: élet, szerelem, s~badság. A mott6 kezd6 szavait
- a folytatás nélkül! - Farádi Szab6 is elmondhatná. Eletének két értékhordoz6 összetev6je van, a politika és a magánélet, a szabadságvágyés a szerelem igénye. De nála a fogalmak nem kerülnek hierarchikus viszonyba, megmaradnak egymásmellettiségükben,
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párhuzamosságukban. Idéztük fentebb már egyik.gondolatát, fölismerését: .Pedig hova
jutottam én mindkét irányban... A »sátrasok« szervezetében is, az Olgával val6 szerelemben is A könyv le~gsúlyosabb
helyén, az utolsó oldalakon ugyanez kerül eM
most már irói közlésben. .0 a mozdfthatatlansággal került szembe, nemcsak a politika
dolgában, nemcsak életének végso értelmezésében, de foleg és mindenek fölött alga
érzelmi halálában.. Ez a kettosség a regény szerkezetében is megmutatkozik, mégpedig
olyan módon, hogy a két szál fölváltva kerül felszínre: bizonyos fokozatosságot, növekedést, kifejlodést érzékeltetve hol Farádi Szab6 politikai életér61, hol hosünk szerelmi
életérol értesülünk.
Hogy a regényt költo írta, foként a szerelmi szál kibontásában látszik meg. Szerelemrol, fergeteges szeretkezésekról, szexuális egyesülésekrol, a szerelem extázisáról és
biológiai megnyilvánulásár61, a szerelem természetérol fontos és szép ismereteket, finom lélektani fölismeréseket kap az 0lvas6 a regényben. (A magyar irodalomban legutóbb Szász Imre kollégiumiregényében,a Ménesiútban olvashattunk hasonlókat.)
A magunk .átÍrásában., saját fogalmazásunkban írjunk ide néhányat! Például: Olgában, az asszonyban volt nagyobb ero fölismerni a kapcsolat abszurditását, Farádiban
az önérzést az önsajnálat váltja föl. Vagy: Farádi Szabó azzal akarta megtartani az aszszonyt, amivel val6jában elveszítette. Vagy: Az ember (és nem más biol6giai lények)
életében a szerelmi-szexuális kapcsolat a szeretet, a másik ember elfogadása, azaz alázat
nélkül önzés, és magában rejti a tragédiát. Ismétlem: ezek az olvas6 - az író általlegföljebb sugalmazott, de nem megfogalmazott - fölismerései.
A regény politikai rétege is legalább ennyi anyagot kínál az elgondolkodásra. Az
elmúlt negyven év magyar története oly elevenen van jelen a regényben, mintegy politikai röpiratban. Farádi Szab6 találkozik. a személyi kultusszal, a puha diktatúrával, j6
és hiteles ismeretei vannak a pártállam és az állampárt mt1ködésérol, számos megnyilvánulásárói, Csehszlovákia 1968-asmegszállásár61(ezzel kapcsolatban például monogrammal, de fölismerheto m6don jeleníti meg Juhász Ferencet, Veres Pétert, Dlyés Gyulát, Lukács Györgyöt), ott van a BiM-emlékkönyv megszerkesztésénél és Nagy Imre
újratemetésén, részt vesz a lakiteleki találkozón, véleménye van a taxisblokádról.
Ahogy a szerelemben az asszony végleges elvesztéséigjut el, politikai-közéleti tapasztalatainak végso summája is a kiábrándultság, a .sátrasokban. való csalódás. Ám ha a szerelemben jóhiszemt1sége, naivsága vitte jégre, politikai csalódottságának is jórészt önmaga az oka. Farádi Szabó közéleti pályafutásán egyszer szólal föl O. ellenében
a .hosszú viták házában., de akkor is téved. Mert a kommunista újrarendez6désnek
nemcsak a .forradalom. utáni Romániában van meg a lehetosége, hanem a mai Magyarországon

is. Az idézheto, bizonyító

erejt1 példák közül csupán egyetlent

-

saját

gyt1jtésemból.1\ nyolcvanas években még a központi pártlapban is leírhattam: trianoni
békediktátum. Igy. Ma ezt a fogalmat a magát függetlennek nevezo vidéki napilap
melynek foszerkesztoje ugyanaz, akit az állampárt kinevezett! - idézojelbeteszi. Más:
Tornai három nyomtatott oldalon írja Ie a taxisblokád történetét úgy, ahogy hose és
a barrikád egyik oldalán állók látták, illetve láttatták az eseményeket. Csak a leírás végén fogalmazza meg a hos kétségét: .Lehet, hogy nem is olyan spontán ez a sztrájk?
Nos, elkövetkezhet még az ido, amikor majd valaki azt írja meg három nyomtatott oldalon (ugyancsak saját tapasztalatai alapján, sot dokumentáltan, netán nemzetközi párhuzamok alapján), hogy mennyire nem spontán volt ez a sztrájk, s majd csak
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Szabó az utolsó szovjet katona távozásának hírét fogadja. Nem látta, nem tudott azokról a véleményekról, amdyek így sz6ltak: .igazán maradhattak volna, legalább süthettük volna nekik a kenyeret, volnának, akik megvennék a fölösleges búzánkat.? Nem
sejlett föl benne az aggodalom (ami ma már nyilvánvaló), hogy a .nagy testvérnél. is
megvannak azok az erok, amelyek a mai állapotot, a kivonulást csak ideig1enesnektekintik, s bármikor készek lennének .segítséget adni., ha egy újabb .hívás. érkezik?
Mindez persze már .vita., éstúlno egyhagyományoskritika kereteinés mdfaján.
De ha az olvas6ban ilyen gondolatok támadnak (márpedig óhatatlanul támadnak), az is
Tornai József regényének az érdeme. A menekülo nem hibátlan, nem szenzációs, talán
nem is déggé idóálló és maradand6 regény. De mindenképpen merész és újszero írói
vállalkozás, fölkavar6 és elgondolkoztató olvasmány. (SzéphalomKönyumúhely, 1993.)

gr~

gr..h

Grendel Lajos:Az onirizmus tréfái
Ez a könyv csak kicsit más, mint a többi Grendd-kötet. Érzodik, hogy az író
mégiscsak elsosorban író, legalábbis az szeretne lenni, és mégis... Él egy olyan korban,
amikor ezt nem teheti meg. Mert hiába áll sziklaszilárd lábakon valaki, mégsem lehet
biztos, hogy talpon marad, ha mozog alatta a föld. .A forradalom óta mindenki megvadult és kiszámíthatatlan

dolgokat mdvelt.. (Az onirizmus tréfái

- lJ

Nincs mit tenni,

figydni kell, a kiszámíthatóság már-már deviáns. A megdöntött (dóIt?) s leköszont világ szétverte a régi törvényeit, behdyenesítette diktatúrája öncélú rendszerével, ami
azonban rend sohasem volt. Emlékezzünk Grendd korábbi alapveto tételére, mely
szerint a szocializmusban a legfobb érték a szocializmus. Ennek a dadaista vagy szürrealista ténynek aztán vannak következményei, mert hiszen ebben a világban is emberek
éltek, a maguk természete szerint. És ez a természet keresi az egyensúlyokat, a maga
normalitását, törvényeit és rendjét. Aztán persze, ha a viszonyok rendezodnek, s eloáll
a szabadság, mint közeg: a korábbi rendszeresÍtett káoszból csak a káosz marad. Tervezhetetlen, mint egy számítógépvírus okozta kavarodás. Az író, akinek korábban egy
ellensége volt csupán, most ezzel csatázik. Közél, szerkeszt és szervez, lót-fut mindenfelé, és sóhajtva, némi rejtett erotizmussal, vágyakozik az írás, mint a rend idillikus birodalma után. Es nem nyugszik, amíg legalább egy-egy futó kaland erejéig le nem szólítja a múzsát, avagy, ahogyan az már ebben a világban szokás, a múzsa ót. Grendel
most nem regényt ír, hanem novellát, amire még ebben a felfordulásban is lehet idot
szakítani.
.Ha minden reménytelen, akkor nincs értelme beszélni sem. A nydv a reményból születik, és a reménytelenségben hal meg. (Az onirizmus tréfái - 3J - állítja, és éppen így áll a dolog az írással is.
Ha a valóság kicsorbul, s önmagából hol kifordul, hol mégis visszazökkenni látszik, a realizmus szürreálissá válik. .Sivár házak között ki-bejár az ido. (uo.) - mondja
a szállodaportás, aki a ranggal bírók hierarchiájának legfontosabb, mert legalsó fokán
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áll. Ezért az eShatalma a legérzékelheteSbb,mert vele kezdeSdika Hatalom. Az igazi hatalom azonban ismeretlen, mert bennünk van, ahogyan, bár nem nagyon szoktuk
számon tartani, mi vagyunk úgy általában az Emberiség. Grendel azonban éppen erre
figyelmeztet: hogy térben és}deSbenmesszebbre indáznak életünk törvényei, mintsem
képzelmünk felfogni képes. Eletünknek nincs archimédeszi pontja, mert bármelyik az,
az író nem tesz egyebet, mint a valóságot alkotásnak tekinti, és a hermeneutika tudományának ösztönös és/vagy tudatos ismeretében próbálja megfejteni. E16fordulhat
minden, és ez azt jelenti, hogy eleSis fordul. Grendel történeteiben minden lehetséges
valóra váltható, a tudatban és a realitások világában lezajló történetek közt nincs különbség, ahogyan Kafkánál vagy Cortazárnál sincs. Ha a valóság szürreális, a szürrealitás miért ne lehetne valóság? Végülis ha a titkos találkáján egy koncepciós per
fantázia szülte forgatókönyvének tételes megvalósításával zavarják meg az ifjú párt a
belügyi alkalmazottak, miért ne válhatna valóra egy novellaíró spekulációja? Csak
azért, mert nincs apparátusa? És ha lenne?
Grendel ötleteinek jelenteSsrésze ugyanis megvalósítható. Bezárható egy menedékházba az eszmecserére összegydit társaság, lehet egy pincérlánynak titokzatosan
eleSkeJi!leS
fekete férje, lehet egy rokonszenves, álmodozó fiú pszichopata kéjgyilkosjelölt. Es persze ott vannak a véletlenek, amikben vagy van, vagy nincs rendszer, de ez
nem változtat azon, hogy a sorsunkban dönteSszerepet kaphatnak. Lehetnek látomásaink, álmaink, amik akkor is mi vagyunk, ha nem felelünk értük. Vannak eredendeSbdneink, és ha nem vétkezünk, akkor sem vagyunk ártatlanok. A nyitó novella fülszöveggé eleSlépettsoraiban Grendel nemcsak ígéri, hogy bizonyítani tudja: valamely
történetbe sosem keveredünk be ártatlanul, legföljebb tudatlanul, s beleSlekilépni akkor sem adatik meg, ha közben más emberré váltunk. (Történet az ötvenes évekbo1),hanem meg is teszi. E változások iránt igencsak kevés reményt táplál: .Az ideSksorán
rengeteget tanul az ember, de semmit sem változik.. (Esmeraldaszivárványai) Annyit
azonban enyhít ezen a szigorúságon, hogy jelzi: ezért a történetért, az egyetlenért,
a sorsunkért nem vagyunk fele16sek,csak a cselekedeteinkért. A történet ebben a kötetben is a Grendel-írások meghatározója, s nem változott az sem, hogy azért, mert
nem más, mint a tettenért ideS.Sdrt1södésipontjai azonban örökkévalók: nem a szerelmek múlnak el, hanem az ideS.A történet megy tovább, mindig megtermi aktuális
heSseit.Grendel, akinek a kötet bizonysága szerint a poentÍrozott novella is személyére
szabott mMaj, nem akarja kézben tartani történeteit, beéri azzal, hogy az indítás és
a befejezés leheteSségéteSrzimeg. Ezzel éri el, hogy egy ideSbenalázatos és fölényes, van
a történéseken kívül és belül. A dolgok folytathatóak, bármilyen irányba: egy történet
vége csak kezdete egy másiknak, csúcspontja csak epizód egy harmadikban. A szövevény mindegyik pontja egy másikba játszik, jelentése így mindig más, a hozzá való viszony csak kritikus és ironikus (s ha végképp, de mégsem reménytelenül összekeveredik, onirikus) lehet, mert nincs más abszolútum, mint az Egész. Ezért az egyes
írások önmagukban kerekek és befejezettek, kötetbe rendezve, egymás közelében mégis egyetlen szálra ft1zöttnek, egységes történet fejezeteinek hatnak. Nemcsak ebben a
könyvben, hanem az elseSjelentkezése óta írt valamennyi Grendel-mdben. Ezen nem
változtat, hogy Az onirizmus tréfái mintha kevésbé lenne végiggondolt és megkomponált, mint korábbi munkái, mintha túlságosan is történetalkotó képességére építene.
Jóllehet, az írói világkép, a grendeli ontológia ezt indokolja, mégis hiányzik a tudatosabb, nagyobb egységeket megkomponáló szerkesztés, az átfo~óbb kompozíció. Néhol
zavaróak a publicisztikának tett engedmények. Mindez a hianyérzet azonban csupán
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annak a jelzése, hogy nem ez Grendellegjobb kötete. De az is biztos, hogy már régen
kivívta magának azt a rangot, hogy új mdveit csak a korábbiakkal lehessen mérni.
Ennek jegyében kétségtelen: ez a novelláskötet az életmdvet nemcsak bovíti, hanem
gazdagítja is. (SzéphalomKönyumúhely, 1993.)

;F~

;Fá.yvú

Kertész Imre: Gályanapló
"Az egész életet a szakadatlan írás tárgyává tenni. Ami így kialakul, röviden: az
életstflus - a stflus mint magasabb rendd létezés, mint a létezés átszellemített formája.
A létezés elviselheto formája. Legalább e tekintetben követhetném. De hát az élettények feljegyzése untat, emellett életemnek alig akadnak feljegyezheto tényei" - írja
a szerzo Thomas Mann Napl6i-ra utalva. Gályanaplójábanval6ban kevés hely jut az
élet külso, gyakorlati mozzanatainak: mindannak, ami az ír6napl6kat pikáns olvasmánnyá avatja - hiába keresnénk ezeken a lapokon kortársak.r61,barátokr61, ír6társakr61 val6 intim közléseket, politikai vagy magánéleti pletykákat. De hiányzik a feljegyzésekbol a személyes vallomás, a romantikus értelemben vett oszinte kitárulkozás is.
A Gályanapl6: a megismerés kr6nikája. Az ír6 gályája a szellem, az ész és értelem
vizein halad, a mindennapok empirikus világa legfeljebb illusztratÍv funkci6ban jelenik
meg. A napl6 egy hiperérzékeny, kifinomult szellem kalandjait regisztrálja. Mert igaz
ugyan, hogy a gálya utasa oda van láncolva az evezohöz - a szemhatár azonban minden
irányban nyitott a végtelenre. A napl6ír6val közös kalandozásra indul6 0lvas6 elso -

felszínes - benyomása épp ez a szellemi tágasság, a hatalmas térségek részegíto levegoje.
Az önelemzéshez, önmeghatározáshoz, szellemi állapotrögzítéshez, mely a napl6ír6 elsodleges célja, a haj6z6 legfontosabb feladata, e szellemi távlatok szolgáltatják
a koordinátákat: ezer és ezer tükörben - mdvekben, alkot6kban, gondolatokban - ismeri fel, s határozza meg ezáltal - önmagát.Egy mozg6,álland6anváltoz6,vibrál6 viszonyrendszer kiépítése folyik a Napl6 lapjain, világossá téve, hogy a létezés alapveto
formája a napl6ír6 számára: a viszonyulás. ("Rossz a világ, mert én is rossz vagyok. ")
Nem mintha az élett~nyek, a mindennapok eseményei teljesen ki lennének rekesztve az írás közegébol. Am míg a filozofikus-meditatÍv szövegeket, a szerzo elmélkedéseit a személyes átéltség, a megszenvedettség

forr6sítja át és teszi élményszeruvé

-

addig a tárgyias leírások, események e személyességtol mintegy megszabadítva, elidegenítve jelennek meg. A napl6ír6 mindvégig a kivüláll6 pozíci6jáb61 szemléli önmagát, és
az "én és a világ" viszonyrendszert. KívülálIása egyszerre létéImény, életstratégia és elbeszéloi stílus: ok és következmény. Helyzetét hideg tárgyilagossággal,aggályosan precíz részletezettséggel

tárja fel

-

s furcsa viviszekci6ja olykor mintha valami mazochista

örömet is okozna számára.
Ez a pozíci6 természetesen következménye, illetve hordoz6ja az ír6 világ-élményének: az abszurditás mindent betölto, mindent meghatároz6 létéIményének. Kertész
Imre legközelebbi szellemi rokonai - Kafka, Musil, Thomas Mann, Thomas Bernhard,
Camus - szellemi nyomvonalain halad tovább, széles köru erudíci6val és érzelmi in-
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tenzitással kapcsol6dva ahhoz a nagy - els6sorbanközép-eur6pai- polgáritradíci6hoz,
amelyet képviselnek. Az alapkérdés, mely kínz6 és sürget6 válaszigényével már rég6ta
rabságban tartja az ír6t: .Lehetséges-e itt is az egzisztenciális zsenialitás, az egyszeri létezés mélységes átélése, az élet megélése[...] És a válaszomban nem kétkedhetem: igen..
Más m6don fogalmazva: lehet-e az embernek ebben a korban, itt és most, saját sorsa?
Els6 regénye, a Sorstalanságéppúgy erre a kérdésre kísérelte meg a válaszadást, már címével is jelezve annak lényegét, mint az önéletrajziságában parabolisztikus Kudarc vagy a filozofikus-lírai Kaddis... A személyes lét, az egyéni sors a modern kor történelmének iszonyú közegében mer6 abszurditássá vált - s különösen azzá abban a társadalmi berendezkedésben, melyet szocializmusnak neveztek - neveztünk, s mely a ma-

gyar és kelet-eur6pai sorsot az utols6 négy évtizedben minden ízében determinálta.
A Napl6 olvashat6 úgy is, mint ennek a kornak hátborzongat6 dokumentuma, mely
három évtizedet fog át, a hatvanas évek elejét61napjainkig: a politikai változások bekövetkeztéig. Az egyik utols6 bekezdés már regisztrálhatja a fordulatot: .Minden véget
ért és minden újrakezd6döttj de máshol kezd6dött, és talán máshová visz.. A létezés
eredend6 abszurditása mintegy hatványoz6dott e tájakon: az emberi lény a diktatúra
alattomos és fenyeget6 csapdáinak is ki lévén szolgáltatva. Ennek a létnek a metaforái
Kertész Imrénél a számuzetés, a hadifogság (.az én országom a számuzetés.), s maga
a gályarab-állapot is: .A gálya közös. Ti építettétek, együtt utazunk rajta, de a vizeket,
melyeken sodr6dunk, nem uralhatjátok.. A Gályanapl6 csorbítatlan 6szinteséggel tárja
fel ennek a megnyomorított
hogy a létezés tragikumának

létezésnek a mélységeit - pillanatra sem feledve azonban,
nem ez az egyetlen - s els6d1eges - forrása. A gályapad la-

k6ja túlnéz, túllát a gálya láncain: .Megfosztattunk és megnyomoríttattunkj élünk,
s amit elvettek t6lünk, nem más, mint az élet. Ki vette el? A diktatúra súlyos dolog, de
talán nem tesz egyebet, csak védelmez6en (habár kéretlenül) eltakarja szemünk el61 az
eget..

-

figyelmezteti a közel-néz6ket,

a rövid1át6kat a napl6ír6.

A lét egzisztenciális nyomorának elviselésére, abszurd ellentmondásainak valamiféle feloldására egyetlen m6d kínálkozik: az alkotás, az írás, mely alkalmat ad a közvetlen állapoton val6 kívül- és felülkerekedésre.,Ez a morális kényszer is szerepet játszott
Kertész Imre regényeinek megszületésében. Irásainak kedvel6i bizonyára a muhely titkaira is kíváncsiak - a Napl6 ide is betekintést enged. Izgalmasak, s egy jövend6 monográfus számára rendkívül jelent6ségteljesek a muvek foganására, kihordására és születésére vonatkoz6 feljegyzések - amelyek azonban a többihez hasonl6an nem a közvetlen, gyakorlati, hanem mindig az elvont-filozofikus szférában mozognak. Végigkövethetjük ezekb61 az elhullajtott, ritka és szukszavú közlésekb61, milyen szellemi hatások kísérték és táplálták a Sorstalanság, a Kudarc és a Kaddis regénnyé formál6dását,
milyen szellemi-filoz6fiai közegb61 kristályosodtak ki a regények formái. A Sorstalansággal kapcsolatban például ezt a feljegyzést olvashatjuk: .Adorno olvasása nyomán
megint teljesen világosan látom, hogy regényem technikája a tizenkét fokú, illetve szeriális, tehát az integrált komponálás m6dszerét követi. Megszünteti a szabad jellemeket
és az elbeszélés szabad fordulatainak lehet6ségét.. Vagy a Kaddis alapötletének, els6
csírájának feltunését így rögzíti: Tél. Behavazott Szigliget. Séta közben találkozás
L-val. A maga merev m6dján elpanaszolja, hogy nincs gyermeke. Kb. 65 éves. [...]
A motívumot felhasználni.. E bejegyzés teszi világossá azt is, hogy az írás _mennyire
morális, etikai tartalmú cselekvés Kertész Imre számára. .A regény úgynevezett válsága
nem abb61 származik, hogy a regényre nincs szükség, hanem abb61, hogy a regényír6k
nem ismerik kötelességüket, kontárok vagy sarlatánok. De nem születhet percenként

.
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egy Proust, egy Kafka, egy Krúdy. De mert léteztek, tudnunk kell, mi a regény egyetlen lehetséges tárgya: az élet visszavétele, megélése és az, hogy eltelünk vele, egyetlen
áhítatos pillanatra, mie16tt elmúlunk."
Az alkotás szintjére emelt élet igénye, a megformáltság igénye alakította nyilvánval6an a Gályanapl6 formáját is: a hármas tagolást és az aldmeket, melyek mintegy
epikus történetté hasorutják a napl6ír6 szubjektív feljegyzéseinek formátlan egymásutánját. Ez az epikus történet, persze, a lehet6 legáltalánosabb és legtriviálisabb, azaz,
maga az élet. A haj6zás, mint az élet metaforája éppoly régi, mint amilyen triviális használata mer6 ir6nia. Az ír6 az els6 részben kihaj6zik (nyilt vizekre), a másodikban:
bolyong (szirtek és zátonyok között) s végül: elengedi (a kormányt), behúzza (az everoket), boldog.
A közkelet(í "révbe érés" (beérkezés, megállapodás stb.) végkifejlete helyett a
nyilt tengeren hagyja haj6ját a napl6ír6: Hrai hangú zár6akkordjában a m(í Camus
Sziszüfoszát idézi: a homályos alakot, az id6söd6 férfit, aki "leül valami 6cska hangszer
elé, leüt néhány akkordot, majd félhalkan improvizálni kezd, évtizedeken keresztül
játssza ugyanegy téma immár számtalanodik variáci6ját - ugyanisboldognak kell elképzelnünk".
Az e16bb emlÍtett aldmek s a Sziszüfoszra utal6 lírai zár6sorok több funkci6t is
betöltenek. Értelmezik, s6t: átértelmezik, és egy más rendszerbe helyezik a napl6ír6
feljegyzéseit. Feloldják, kibékftik a lét és a r61a val6 elmélkedés, köznapi és szellemi
élet abszurd ellentmondásait. S miközben az alleg6ria rámutat a m(í születésének és létének paradox voltára, egyetlen értelmes, az élet "megélésére" lehet6séget ad6 cselekvésként és magatartásként az írást, a m(íalkotás létrehozását jelöli meg. A zár6kép finom, már-már patetikus Hrája, a hangszerén makacsul ugyanazt a dallamot játsz6 férfi
figurája szemérmes önvallomást rejt. Mintha a szerz6 feladná itt egy pillanatra a
kívülálláspozfci6ját- személyessé avatva az alleg6riát. Err61 a pontr61 nézve az egész
könyv hasonlattá, ha tetszik: példázattá válik, s az egyedi és esetlegesesemény- és gondolatfüzér az "egyetlen dallam" lejátszásának kr6nikájaként, az "elmos6d6 alak paradox boldogságának" dokumentumaként olvasand6.

-
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Két regény
BRASNYÓ ISTVÁN: SZOKOTT-E oSZ LENNI PARAGUA YBAN?
BORDÁS GYOZO: FÚZFASÍP
A Forum Könyvkiadó újabb kiadványainak jegyzékében Q.:Híd, 1993/4) két regény szerepel: Brasny6 István Szokott-e osz lenni Paraguayban?és Bordás Gy6z6 Fuzfasíp címu alkotása. S bár költ6k, ír6k, esztéták vallják, hogy a muvészi alkot6munkának
nincs meghatározott ideje, s az egyes mufajok alakulástendenciáit sem határozhat ják
meg csak küls6 tényez6k - a muvésziértéknem mufaji,s f6legnem terjedelmikérdés-,
mégis minden jel arra utal, hogy a térségben zajl6 események befolyással vannak a
vajdasági magyar pr6zairodalom alakulására, különösen azáltal, hogy nem kedveznek
a nagyobb kompozíci6jú

alkotások

-

így a regény

-

létrejöttének.

A visszaesés termé-

szetesen mennyiségi, de ez a kérdés már egy másik elemzés tárgya lehetne.
Az említett regények viszont, amelyek az elmúlt egy év során láttak napvilágot
a Forum Kiad6 gondozásában, mintha egymás ellentéteként jöttek volna létre, olyannyira különböz6 elvekre épülnek. Brasny6 Istvánnak ez ideig több tíz kötete jelent
meg. A Szokott-e osz lenni Paraguayban?a sokadik regénye. Brasny6 ugyanis - miként
azt Bori Imre állapÍtja meg r6la A jugoszláviai magyar irodalom rövid történetében

- át-

meneti formákhoz vonz6d6 ír6, így alkot6i munkásságának felmérésekor sohasem lehetünk biztosak a számokban. Vele szemben Bordás Gy6w mufaji kísérletezés nélkül
mutatkozott be új elbeszél6ként a vajdasági magyar irodalomban; a Fúzfasíp az els6
megjelent regénye. A két mu közötti véletlen és végletes eltérések azonban nem merülnek ki ennyiben. Bels6 világuk, törvényszeruségeik és elbeszélésszervew eljárásaik
elemzése alapján azt mondhatjuk - bár szeretnénkelkerülnia merevkategorizálás,a formális besorolás csapdáját -, hogy a vajdasági magyar pr6za két egymást61legtávolabb
es6 vonulatának "termékeir61" van sro. Amíg Brasny6 a modern esszépr6za eszközeit
alkalmazza a regényírás folyamatában,

s olvas6ját

-

elmélyültséget

és sokszor alkot6i

hozzáállást feltételez6 - intellektuális élményben részesíti, addig Bordás els6 regényénél, mely nagy ívu, könnyen értelmezhet6 mesével lepi meg a befogad6t, nemigen jelent meg hagyományosabb magyar regény az ut6bbi id6szak.ban a Vajdaság területén.
A meghatároz6 formai különbségek mellett hasonl6ságok is felfedhet6k a két regényben. Ezek az azonosságok f6leg az ír6i élmények, a megjelenÍtett val6ságanyag terén nyilvánval6ak. Azaz, mindkét regény kelet-közép-eur6pai egysorsunk lényegét
igyekszik kifejezni, err61tud6sít, csak más eszközökkel, más átélésben.
...

Brasny6 István Szokott-eosz lenni Paraguayban?címu regényét a Híd közölte folytatásokban, még 1985-ben. Az elmúlt év végén végre könyv formájában is megjelent
(a nyomda ördögének értéket nem, csak örömet csökkent6 fintorával: hatalmas sajt6hibával a fed6lapján, amit a véd6bodt6 takar szerencsésen). "Valami áttörhetetlen
lebegése a létezésnek"

-

állapítja meg belvilágár61 a recenzens. Hisz mindaz, ami e re-

gényben kifejezést nyer, amivel olvas6ként szembesülünk, az a mindenkori emberi
történések, a köznapi események végs6kig letisztult és leegyszerusített átélése; történet-
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szilánkok, melyek azonban épp e lebontottságukban utalnak vissza leginkább eredetükre, s jelenítik meg eltSttünk a térség val6di és szellemi határai közé zárt élet jellemztSit.
A regény paradoxona, hogy bár címében konkrét földrajzi fogalmat említ, val6jában sz6 nem esik benne a dél-amerikai országr61. IdtStlen történései sem köthettSk
a felbukkan6 helynevekhez, helyszínekhez, mert otthonosan ismertSsek ugyan számunkra, mégsem konkrétságukban, hanem tudati megnyilvánulásuk, lecsap6dásuk
formájában vannak jelen a regénykompozíci6t meghatároz6 asszociatív, hömpölygtS
gondolatmenetben. A cselekményességnek, a lineáris meseszövésnek még a nyomai
sem fedhettSk fel e m'l1ben.MinderrtSl - a létezés áttörhetetlen lebegésértSI- egy névtelen (vagy alig megnevezhet6) mesé16- valamiféle kr6nikása a bizonytalan létezés tragikumának - ad számot. Szinte az "id6tlenség pincéjébtSl"(a legtöbbet idézett metaforája
ez a regénynek) sz61 ki, küldi fel számunkra döbbenetes tudását a világr61, az életrtSl,
a mi világunkr61, a mi életünkrtSl, melynek legfontosabb meghatároz6ja a leromlás,
a pusztulás, a le- és megvertség jegye. "".egyszersmind megverten érkezünk e helyre,
s esetleges távozásunkkal tovább hurcoljuk a vereségünket" - fogalmazza meg az elbeszé16 ezen érzés mibenlétét. Nem is csoda, hogy innét, a világnak eme istenverte
szegletébtSlfolytonosan elvágy6dik az ember, így a Szokott-e ISszlenni Paraguayban?
elvont szerep16i, kik (bár korábbi m'l1veineknehezen körvonalazhat6 alakjai) szinte
névtelenül simulnak e létezési közegbe, csak gondolataik lényege, elvágy6dásuk, meghasonlásaik kapnak jelenttSséget.S ha van valami értelme Paraguay említésének, akkor
az csak ebben a kontextusban lehetséges. A dél-amerikai ország itt a vágyakozás célja,
ismeretlenségében és elérhetetlenségében a mindenkori "más" világ jelképe, távolság,
mely földhözragadtságunkb61 repít bennünket messzire.
Brasny6 István Szokott-e osz lenni Paraguayban?cím'l1regényének olvasása, megismerése, esetlegeselemzése igen nagy feladatot 1'6a befogad6ra, hisz olyan modern alkotás, mely nemcsak a m'l1formáláshagyományos eszközeit kerüli el, de a lehettS
legkevesebb, stSt lehetetlenül kevés fog6dz6t nyújt a befogad6 számára a m'l1velval6
kapcsolatteremtéshez. Pedig a ma intellektuálisnak nevezett pr6zatípus teljességéhez,
m'l1kéntval6 létezéséhez is szükség van az 0lvas6ra: befogad6i átélésére, közrem'l1ködésére. Mindez igen nagy szabadságot jelent számára, ugyanakkor alkot6i hozzáállást és
magasfokú asszociatív érzékenységet feltételez. Probléma csak akkor ad6dik, amikor az
ír6 belstS,személyes indíttatású élményeiben az 0lvas6 nem talál eltSzetestudása, val6s
és intellektuális élményei alapján megfejthettSt,átélhettSt. llyenkor lesz a m'l1"öntörvény'l1",amely meghatározás Brasny6 korábbi és újabb m'l1veireis sokszor ráillenék. Persze mindez nem azt jelenti, hogy olvashatatlan m'l1vekkelállunk szemben. A m'l1kitapinthat6 részletei, a brasny6i regényvilágr61szerzett eltSzet~ tapasztalataink és saját
élményeink alapján létrehozzuk a magunk olvasati verzi6it. Igy lesz a Szokott-e ISsz
lenni Paraguayban? c. regénynek megannyi különböztS olvasata. Ami nem okvetlenül baj.
..

'"
""l:.".i:""
"
BdásG
or
yozo rUZ/astpClmu regenyenekk erettortenete van. H ogy e keretne k
csak a fele, a kezdtSrésze olvashat6 e könyvben, az csak akkor nem furcsa és értelmetlen, ha tudjuk, hogy a F'I1zfasípegy készül6 tril6gia része, s a folytatása a Híd aktuális
számaiban követhettS Csukódó zsilipek címen. De más funkci6ja is van ennek a fél
keretnek. Az elbeszélt) kett6s utazást tesz benne; egy térbeli val6sat és egy idtSbeli
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irreálisat. EleSszörZágrábba megy, ahol "gyermekkora Bellájával" találkozik, akinek
nem elhanyagolhat6 köze van a regénybeli történethez: a családjár61van sw benne.
Ugyanott egy felvétel is eleSkerüla családr61,s a fénykép különös sajátsága révén, mármint, hogy az ideSmenetébeSlszakít ki egy pillanatot, ideSbenis nagy utat tesz meg viszszafelé. Ugyanezzel az olvas6t is átlendíti a reálisb61a regényideSbe.
Regényében Bordás VyeSzeSa századeleSvilágát, hangulatát varázsolja elénk rendkívüli szuggesztivitással. U.-ba, egy jellegzetes (félparaszti-félurbánus) bácskai kisvárosba kalauzol bennünket. Dátumszeruen meghatározott ideSszakotállít elénk: 1910.
augusztus 22-én érkezik meg Sauer Jakab földrajz-természettan szakos tanár a városba,
s a regény utols6 mondata 1914. június 28-ár61ad számot. A nagyvilágban zajl6 történések, az utols6 békeévek eseményei persze távol esnek Ú.-t61, de híreikteSIkorántsem
mentesek napjai. A készüleSdeSháború eleSszelea helybeliek életét is átjárja. Az alaphelyzetet, melybe Sauer Jakab, a regény fcSheSse
kerül tanulmányai befejezését követeSen, Székely igazgat6 foglalja össze talál6an a gimnáziumban, abban az épületben,
mely a regény cselekményének központi helyszíne. "A diákok több mint a fele német,
de ön magyar nyelven fogja eSkettanítani. S közben nagyon toleráns lesz minden gyerekkel szemben. Remélem, ehhez lesz elég tapintata. A német az ön számára nem
gond, a magyar sem, természetesen, de ahhoz, hogy minden diákot meg tudjon érteni,
meg kell tanulnia szerbül, t6tul és ruténul. A gyerekek anyanyelvükön gondolkoznak,
és önnek az is a dolga, hogy ezt fejlessze bennük és kifejlessze. Ezt az egyetemen nem
tanították, tudom, ezt itt fogja megtanulni. A tudást meg kell követelni, itt nincs pardon, de mindenki gondolkozhat és beszélhet az anyanyelvén." A soknyelw közösség
életét a gimnázium mellett a várost átszeleScsatorna határozza még meg: mint Majtényi
Mihály regényeiben, az Élo vízben és a Császárcsatornája'ban.Ugyanarr61 a csatornár61
van sz6, mely a történelem meghatározott szakaszaiban különös jelenteSségetnyer a két
partján éleSemberek életében, de mindennapjaikban is szereppel bír: vele együtt, vele
kapcsolatban zajlik az életük.
Minthogy egy tipikusan hagyományos eszközökkel felépített regényreSlvan sz6,
a heSseiis ilyenek. PicWer J6zsefben nevének hangalakja is sugallja - PechánJ6zsef
festeSmuvészreismerhetünk, de felbukkan a regényben Molter Károly ír6 is Maléter
néven. Szárits János repü16s bemutat6t tart a városban, mi ugyanolyan szenzáci6t kelt,
mint Bosnyák ErneSvándormozija, s remek epiz6djai a regénynek. Sauer Jakab azonban fiktív alak, jellegzetesen század eleji, a világ jelenségei, a muvészetek és a technika
vívmányai iránt érzékeny, fogékony ember. Alakja többek jellemvonásait suríti, így
sokkal igazabbra és életesebbre sikeredett, mint Pichler vagy Maléter, kiknek létew
személy volt a "mintájuk-, s ami megkötötte az ír6 fantáziáját. Mellettük a hajdani kisvárosi polgárság jellegzetes-színes kis tabl6ja tárul elénk. Rajta Kochán Alice úrneSvel,
s lányával, az anyja szépsége miatt frusztrált Fl6rával, Kovács doktorral, Wagner jegyzeSvel,V écsei mérnökkel, Székely iskolaigazgat6val, a gyáros Weisékkel és Baloghékkal
együtt képez teljes képet Wili, a falu bolondja. Sauer ebben a tarka környezetben kezd
pályája épÍtgetéséhez, de nem tekinti Ú.-t végseSállomáshelyének, elvágy6dik innen,

-

mert

-

akár a többiek

-

leheteSségeiben korlátozottnak

érzi magát a sáros-poros,

az

_igaz" életteSImessze eseSkisvárosban. Különösen PicWer festeSmuvészrí ki bohémságával és muvészetével a többiek közül; a feSvárosbankeresi sikerét, bár munkájához
a "helyi színek" egyedi hatására van szüksége mindenekeleStt. Érdekes részletei a regénynek a muvész boszniai kirándulását bemutat6k, s azok, amelyekben egy-egy festmény keletkezéséreSIad számot az ír6, azaz az elbeszéleS.
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A flizfa egyébként a regény egyik fel-felbukkanó szimbóluma, mert amellett,
hogy a vidéken .csak flib61 van több, mint flizfából., s a .flizfák szerelmesének. tanítminthogy az
ványait is ez a növény fogja leginkább emlékeztetni a tanulóévekre
érettségi ajándékuk is ez: Pichler készítette flizfa reprodukció; a flizfasíp olyan hangszer, mely gyenge hangjával inkább mély érzelmeket, mintsem harsona-indulatokat fejez ki. Mint amilyen a vidéki ember élete, hangja...
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regény Bordás alkotása.
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Sokan emiatt olvassák igen nagy nosztalgiával. U. ma is lokalizálható város, de korántsem az, amilyennek a Bordás-regényben látjuk. Csatornáját iparnegyede tette tönkre,
lakossága is más, hisz errefelé évtizedekig tuzzel-vassal irtották, ami polgári gyökerekre
utalt. Ugyanakkor mdvészregény-jellemz6i is vannak a Fdzfasípnak éppúgy, mint mdve16déstörténeti aspektusai. Hogy a mai modern beállítottságú olvasó is talál benne átélhet6t, érdekl6désének megfelel6t, az azzal magyarázható, hogy a kompozíció helyett
a h6sök lelkisége, magatartása mutat olyan intellektuális vonatkozásokat, melyek a mai
értelmiséget is foglalkoztatják. Jellegzetes helyi (közép-bácskai) színeket mutat meg és
mutat fel ez a regény, ugyanakkor általános érvényd dilemmákat szólaltat meg, miért is
nemcsak a vajdasági magyar irodalom jele!lt6s kiadványa, hanem az egész magyar
nyelvterülete~ érdekl6désre számot tartó. Erdemes a folytatását is elolvasni! (Forum
Könyvkiadó, Ujvidék, 1992J
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