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1.

19711, Nagyboldogasszony. Távolsági busszal indulok Aradról Máriáradnára. A.
busz Lippára visz; ,.Máriaradna ma közigazgatásilag Lippához tartozik", a Ro
mánia Útikönyv felvilágosítása szerint. Alig néhány kilométer után lerobban. Vá
runk, míg másikat küldenek; csaknem dél van már, amikor tovább indulunk.
Útközben két falusiakkal megrakott teherautó jön szembe, templomi zászlók:
már visszafelé. "Vége lesz a búcsúnak. mire odaérünk" - mondom hangosan, a
mögöttern ülők magyarul beszélnek, rájöttern már előbb, hogy ugyanoda mennek;
hívnak, csatlakozzam hozzájuk. Lippa főterén a volt török bazár énülete Ka
zimíerz főterét idézi emlékezetembe, lefele tartunk, a Maros vashídja felé, a
túlparton egyre sűrűbb a tömeg. előbb megérdeklődjűk, mikor megy vissza vonat,
délután, Lajos megy el érdeklődni. talán Antival.

Szabó Lajos aradi és református. a felesége, Erzsi irányítja a kis csoportot,
vele van a hatéves Attila, meg a falujabeli család: a két öccse. János és Géza,
János felesége, Erzsi és Géza felesége. Erzsi, az egyik Erzsi húga, Gizella. meg
annak a férje, Anti. Zetelakiak mind, székelyek. harmincan jöttek il búcsúba
Zetelakáról, a többiekkel fent találkoznak a templomnál, valamivel később; szer
vezett utazás, egy összegben fizettek be rá, a szállás is benne van, az aradi Park
Szállóban, ahol és is lakom, jóval drágábbért. Erzsi családja náluk szállt meg,
azért érkeznek külön.

Árusbódék közt tolongunk föl a templomhoz, a mise végére érünk oda. épp
kezdődik az áldoztatás: Erzsi, Gizi este óta nem ettek, s már egy óra múlt. A
csodatevő képet 1668-ban he'yezték el a templomban. mely az 1520-han épült ká
polna helyén emeltetett ; a mostani templom 1761-6i-ben épült a Pallas Lexikon
szerint, a Ferencrendi kolostor 1756-ban. barokk stílusban. az Útikönyv szerint,
Ugyancsak szerinte "egy, a XVII. századból származó szenrképet őriznek itt, amely
Romandini de Bassano műhelyéből került ki".

Az oltár, a csodatevő kép körül négykézláb mászó asszonyokat látok. kezükkel
támaszkodnak térdeltükben a földre, egyik-másik az oszlopokat, köveket csókolja.
ahol éri; Czestochowában a csodatevő kép hátát csókolták, de állva [árták körül,
huszonkét évvel ezelőtt. Persze itt is van. aki állva. én is. Kint letelepszem a
fűre fektetett pokrócra, a zetelaklak süteménnyel kínálnak, kicsit csepereg az eső;

azután az emberekre bízzuk a cuccok őrzését, s elindulunk az asszonyokkal meg
a gyerekkel fel a hegynek, a szépen kiépített, szentszobros kánolnákkal, kálvá
riával szegélyezett, lépcsőkkel meg-megszakított szerpentinen. Zene zendül, erő

södik, búcsús csoport jön fentről lefele, madeira-hímzésű zászlók, rózsafüzér a fe
hér-rózsaszín-világoskékruhás Mária-leányok nyakában, a fúvószenekarban sok II
fiatal legény, akad köztük hosszúhaiú, farmeres is, fújják a trombitát, a zene
néhány üteme a Himnuszra emlékeztet: németül énekelnek, valamelyik környék
betí sváb falu búcsúsai. Gizi szeme könnybelábad.

A sátrakban emléktárgyak, ennivaló alig, több giccs, mint népművészet, az
anyagok: fa, cserép, papír, habgumi; tömegével lógnak a szivacsbélésű melltartók,
fehérek. rózsaszínek, világoskékek. A korondiaktól veszek tányért, bokályt, az áru
sok a legtöbb bódéban csak románul állnak szóba a vevővel, ott is, ahol feIiratos
fényképeket árulnak: In Maria Radna ,hab ich an Dich aedactit, und Dir dies An
denken mitgebracht. Géza festett szeritképet vesz, olcsóért. csak huszonöt Jei ke
retestül, Gizi szívacs-sapkát az egyik gyerelmek, kisseprűt ti másiknak, mind a
négynek nem jut, de az any iának is egy fejkendőt. Csak Attilával van baj, egyik
ajándék sem elég jó neki, többször sírva is fakad, de hamar megvigasztalódik. A
szalmakalapot azért veszem meg, mert ugyanilyet vettem Kalotaszegen 43-b&n,
Rómában hagytam el 47-ben, ott maradt a Magyar Intézetben.

Rohammal vesszük be a vonatot, de végül míndenk ínek jut ülőhely. s hamar
befutunk Aradra; a zetelakak holnap reggel indulnak tovább, s csak éjtélre érkez
nek haza, én meg kényelmesen le is rakodhatom, s pontosan érek az esti misére,
a volt mínortta templomba.

• Kerényi Károly, a kiváló magyar vallástörténész, aki 1973 áprilisában halt meg a
Zürich melletti Kilchbergben, J.anuár It-én lett volna 80 éves.
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Minorita atyák voltak a kívégzendő aradi vértanúk mellett, négyen mentek lit

Winkler Bruno, Sujánszky Eustach, Pléva Balázs és Bardócz Sándor - október
5-én délután a várba, s ugyanők keltek fel másnap hajnali két órakor, hogy ideje
korán keressék fel újból az elítélteket, átvegyék megbízásaikat és leveleiket, s elő

készítsék és elkísérjék őket utolsó útjukra. A református Dessewffyt és az evan
gélikus Leiningent Baló Béni református lelkész készítette elő; csodálkozva olva
som az Útikönyvben, hogy Leiningen a borosjenői katolikus templomban van el
temetve. Damjanich kedvetlenül fogadta Szombathy Balázs görögkeleti lelkészt,
s a halála előtti reggelen katolizált: meggyónt Sujánszky atyának, letette a hit-
vallást, s az atya áldását kérte. .

Bardócz minorita teljesítette Schweidel tábornok kérését: agyonlövetése után
kivette kezéből a véráztatta feszületet s átadta fiának, Schweidel Béla honvéd
századosnak, aki ugyancsak az aradi várban raboskodott, de a parancsnok nem
engedte meg az apának, hogy fiát még egyszer, utoljára láthassa.

A vesztőhelyre első délelőtt zarándokolunk el, a Hollandiából érkezett Erzsike,
Líesbeth van der Sman-Kasulakov aradi rokonaival. Látjuk a falat, ahol ;ol négyet
agyon lőtték, s az emlékoszlopot a helyen, ahol a kilenc bitófa állt; egyszerű cö
löpök voltak, mintegy nyolc lábnyi magasak, s Vécsey, aki csak kétoszlopú akasz
tófákat látott addig, megütődve kérdezte: "Hát ilyen akasztófákat készítettek szá
munkra T", - Nagy-Sándor József megnyugtatta: "Hagyd el, barátom, ez a legjobb
és legcélszerűbb."

A szabadságharc leverése után a császártak parancsára minden épülelet le
romboltak a vár közelében, 300 ötnví körzetben. A tér, apol a bitófák állottak,
Bíró Imre zsigmondházi birtokos kaszálóta volt akkoriban: most gépek törik fel
az emlékmű és a műút közt elterülő rétet, s ásott árkok köröskörül, a vizet ve
zetik a campinghez. Vesztőhely-camping,akárcsak a Oresztész-camping Mükénében?

3.

Apám szavait idézem Erzsikének : Ferenc József. mint ifjú és tehetségtelen
uralkodó, iszonyú szokást kezdeményezett a világtörténelemben azzal, hogy itt,
Aradon, 1849. október hatodikán kivégeztette a levert szabadságharc tábornokait.
Apám önéletrajzi jegyzeteiben. li Tessmer Schreibtisch c. kötetében magvarázza
a mai, svájci olvasóknak. hogy Temesvárra való, de Aradra is, s különbsézet kell
tenni a kettő között: "Kétféle érzület. a nemzeti és politikai gondolkodás kétféle
stílusa választotta el egymástól a két várost. s az ő városa ebből a szempontból
inkább Arad volt, mint Temesvár, .. Az alávetettség jegyeit hordozta magán a
város, ahol született; a függetlenség szelleme uralkodott Aradon. Iskolába Aradon
járt. ,. Arad "a tizenhárom vértanú városává- lett. A város közepéri állott "az
aradi tizenhárom.. múzeuma."

Az iskola, ahova Apám járt, a Maros hídjával szemben emelkedő Líceum, mind
máig a város egyik legszebb épülete. Eléggé hosszú utat tett meg minden reggel,
a Ferencz tér mögöttí Kórház utczából idáig. Gimnazista imakönyveben találtam
meg egykori címét: Varjassy József utcza ll, s Aradon élő volt osztálytársa, Szerit
györgyi Aladár segít visszaemlékezni a többször átkeresztelt utcára. Szentgyör
gyiékhez Petru atya vezet el, Apu román pap-barátja, élete utolsó évei ből. Petru
Sálágeanu szinte véletlenül ismerkedett meg Kerényi Károllyal, amikor Jungot
kereste Asconában ; ő is mítosz-kutató, egy egységes számrendszerre vezeti vissza
a világ összes fellelhető mítoszait és rneséí t. Petru atya jól beszél magyarul, lá
nyával, Diánával németül értekezern.

A Kórház utcai ház úgy áll, érintetlenül, mintha egyszer se tatarozták volna
l!H5 óta, amikor Apám érettségizett. Emeletes ház, a túlzsúfolt kIS belső udvarban
virágok, gyümölcsfák: körte- és szilvafa. Az udvari toldalékház előtt kövér öreg
asszony paradicsomot főz be. földszintes ház zária le szemből IS az udvart, Egy
magyarul beszélő asszony néz ki az emeletről. fölmegyek; a lépcsőt féligelbariká
dozzák a jobboldali, földszinti lakásból kirakott holmik: bádogteknő. mosóaép,
mi egymás. Az egyik háztulaidonos 90 éves öregasszony, az 5. sz. lakásban lakik,
ő még emlékezhetne is nagyapámékra. de csak harminckét évvel ezelőtt költözött
ide. Szomszédasszonya le'kesen meséli el a házról, amit csak tud: hogy három la
kás van fent és kettő lent, s most két tulajdonosa van, hogy aunakldeíén Barkó
Lidia vette meg a házat, akinek az apja- asztalos volt, de már harminckét éve
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meghalt, és a Lidá kiment Amerikába; ez a tulajdonosnó magához vette aLida
volt, cselédjét, azzal lakik .rnost együtt, egyébként egy haromcsaládos emberhez
ment férjhez, "elvette három gyerek apját"... Ismerősöm nem lelkesedik a svá
bokért, le biggyeszti a száját ; . ezek is szentannaiak, az új tulajdonosok. Amikor
másodszor járok itt, a férjével is rnegismerkedern, valaha Borosjenőrt volt boltos,
a háború alatt nem lágerba vitték, hanem munkára, később a Fő utcában dolgo
zott egy textilboltban, most nyugdíjas. Házi meggylikőrrel kínálnak, hogy viszo
nozzák a MOSHAT-tubust, amit rájuk hagyok ajándékba: mert mikor először

Itt voltam. kérdezte az asszony, nem hoztam-e eladni valót, mosószert, piperecikket
Budapestről? !

Szoba-konyhás lakásuk' pontosan olyan, mint a századfordulón: hímzések és
porcelánfigurák, rengeteg ló, kutya és e'efánt, hímzett, puffos párnák, a falon
kékkel slingelt terítők, házi áldás helyett: "Boldogság a háznál, ha gyermek ül
az asztalnál" - vallásuk szigorúan tiltja, hogy hiába vegyék lsten nevét. De ha
nem, mondanák, nemigen tudnám megkülönböztetni, melyikük sváb és melyik zsidó:
Auerbach vagy Eppeldauer?

4.

Szentannára a búcsút követő napon megyek ki, Kintzigeket keresni. "Apja
sváb-parasztí származású postahivatalnok volt. Mindkét nagyapja a postát bérelte,
mellékálíásként, nem nagy s csakhamar egészen elenyésző Iötdbírtokuk művelése

meuett" - írta Apám. Tudom, hogy postás volt a Kintzig dédapám, és az ükapárn
is Új Szent Annán, valaha Iöijegyeztem az ősök neveit, szűkség volt rá negyven
négyben. "Kerényi Károly zsidó vagy sváb származású volt?" - kérdezi egyik
író-koltegárn Temesvárott. s rögtön Iabjegyzeteinern kell a válaszornat ; hogy Apu
mennyire hadilábon állt a németséggei, úgyis mint öntudatos aradi diák, s mint
ő maga írja, ellenállását a német nyelvvel szemben csupán egyetemi hallgató ko
rában, a klasszika filológia szakirodaima kedvéért adta lel, - nem azért írta
később németül a könyveit, az egészen mas tészta; s különhen is, csak az apai
ágon való. Ielmenői, de ott is volt egy magyar nevű ükanyám, viszont a másik
ágon az anyai nagyapja, Halász Károly dédapám, nagy magyar volt, ahogy a
Vojtek nagyközség története círnű könyvecskében is olvasom, "mindig csak ma
gyar cselédet tartott házánál és gyermekeit is magyarosan nevelte", de az ő anyja
meg Wilmann-Iány volt, Wildmann János és Walter Anna lánya, - hát egyál
talán, fontos ez, lényeges ez?

Vojtekre, ahol dédapám jegyzősködött, előbb jutok el, mint Szentannára: a
búcsúnap előtti szombaton rándulok ki Temesvárról. A vasútállomás máig is
ugyanaz, könyveeskemben látható az "indóház" képe: az állomással szemben szék
gyár, a hajdani Deák Ferencz úton indulok be a faluba, tehenekkel. majd puly
kákkal találkoztam, az utat akácfák, dió- és gesztenyefák szegélyzik. A templom
frissen tatarozva, kérésemre kinyitja az egyházfi, de csak mikor németre váltom
a szót; a plébános nincs otthon. Minden újszagú. az oltárkép nagyszerű állapotban,
pontosan megfelel a birtokomban levő leírásnak: " ... loverini Szent Sándor püs
pököt, a templom védőszentjét ábrázolta ... a fóalakot Szerit Sándor pÜSPÖK bá
natos anyjának a képe adja, aki lefejezett vértanú fiának fejét ölében nyugtatja, míg
megcsonkított holtteste lábainál hever", a kétségbeesett anya égnek emelt tekin
tetével és az égbolton felvonuló angyalsereg mély benyomást tesznek a szernlélőre,

a holttest lábainál egy pogány lélek álmélkodik a vértanú nagyságáról ... " Kár,
hogy nem beszélhetek a pappal, így titkárnője anyjával, a téesz könyvelőjével

elegyedern szóba, ugyancsak németül: bármely percben rnegiőhetnek, az ő férje
vitte be őket kocsin 'I'emesvárra, s vissza kell érnie egy órára, hogy elvigye őt a
jugoszláv határig, mert fél háromkor indul onnan 11 busz Versecre, s mlndtg át
megy szombat délután, a piacra. Az asszony megmutatja a régi óvodaépületet.
máig is azt használják, ugyancsak a dédapám alapította, akárcsak a postát. a tűz

oltóságot, hi tel szövetkezetet, teiszövetkezeiet. Az 190Z-ben kiadott könyvecske sze
rint a századfordulón ,.anvanyelv szerrnt 79 magvar. 10R·1 német. 700 román, l~

szerb és 6 tót a ikú egyén" lakott a faluban. vatlásra nézve 1142 róm. kath .. 710
görögkeleti román, 19 görögkeleti sz-rb, 21 görög kath., 16 református, ~ ízraelita
és 1 ágost. hitvallású ev. lélek; most megtudom a papgazdasszony anyiától, Ger
linda nagyanyiától, hogy azóta mezszaporodtak a magyárok. beköltöztek a volt
béresek a pusztáról. Az asszony nem hív be egy rántottára. mert lesi az urát, közben
elered az eső, hát visszaindulok Temesvárra.
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A vonaton egy dentai Iánnyal beszélgetek, Szatmárból költöztek le, meg egy
resicaí asszonnyal, - idejövet egy monostorí családdal utaztam egy fülkében, la
kodalomba mentek Bogsánba, celofánba csomagolva vitték a tortát, csak el ne
ázzon; két kocsiból álló motorvonatra szálltak át Vojteken, mert Vojtek azóta is
vasúti csomópont, hogy a resicabányai szárnyvonalat megépítették. Pötyí anyja is
Resicán lakik, Pötyi - a hollandiai Erzs.ke másodunokahúga - biztosan ebéddel
vár, de épp nem esik az eső, amikor a vonat beér, azért inkább az ellenkező

irányba induló villamosra szállok fel: megyek megkeresni Apám szülőházát.

A temesvári kollegák jól ismer.k az Erzsébetvárost, rögtön megmondják, me
lyik a Holló-utcza. Derűs, tiszta kisvárosi utca, megértem, miért költözött a nagy
apám később Kispestre. Itt is akácok, akárcsak Aradon, a Kórház utcában, itt is
virágoznak: kései másodvirágzás, hosszú őszt igér. A tizenkettes; földszintes ház,
hét ablakkal néz az utcára, lent pinceablakok. Zöld kapu, tágas, virágos-vadszőlős

udvar; baloldalt az egyik, oszlopos tornácú lakást épp most tatarozták. még a
nyitott tornác falát is megfestették, amolyan hengermintásra, bár szemmel lát
hatólag hengerte'enül. Tizenkét lakója van a háznak, s előre láthatórag nemigen
bontják le a közeljövőben ; még nincsenek blokkole errefelé. A frissen festett lakás
gazdasszonya a régebbi tulajdonosokról mesél valamit, de én a kertet nézem, a
meg'epetés-szép perspektívát: sárga kőfal, az utca frontjával párhuzamosan, kö
zépen zöld vasrácsos kapu - mintha a visegrádi főutca valametyik házának utcai
frontját látnám -, s mögötte, egy-két lépcsőfokkal lejjebb, kert kezdődik, gyü
mölcsös- és szőlőskert, a rnesszeségbe nyúló, végtelen. De kár. hogy Anu élete utolsó
éveiben nem jött el ide ... hátha mégis szívébe fogadta volna szülővárosát?

5.

Szeritannát most Sintanának hívják, s talán csak az idevalósiak tudják, hogy
volt egy leülőn Új Szent Anna, O Szerit Anna, meg Komlós. A plébános épp sza
badságon van, a káplántól csak annyit tudok meg, hogy harminc-negyven magyar
család lakik a községben. s havonta egyszer mondanak nekik magyarul misét ; a
hívek túlnyomórészt német ajkúak. A románok Komlóson laknak. Erzsike egyik
unokatestvérével utazom ide, az első férje szentannai volt, most Kolozsváron él,
g a fia jussának akar utánajárni. A sógorasszony kislánya készséggel elvezet Kin
tzig Teri nénihez, s megtanít a falu topográfiájára : négy részből, utcából illetve
kerületből áll, a nevük magyar-német: Schmelz, Nincs, Fakó és Eselszeg. Csak
azt nem tudom, hol lakhattak a módos gazdák?

Teri néni csak a férie révén Kintzig, a fia, János, revizor Aradon, s vele
a családnak ez az ága véget is ér. Szép fekete asszony, pankotai iparos-lány, a
felmenői kétszázötven évre visszamenő-eg mind iparosok voltak és keresztények,
pedig Kohnok. Magyarul beszél, csak töri a németet, beszéde ízes, szókincse gaz
dag, - hirtelen kezdem magamban dicsérni, elismerni a televíztót. Aradon és kör
nyékén mindenütt fogják a magyar adásokat, Auerbachné a Korház utcában La
tinovits halálának körülményei iránt érdeklődött, a temesváriak panaszolták, hogy
a szeritesi adó nem hat el Temesvárig ...

Teri néni mesél a gazdag Kintzigekről, a tímármesterről, aki egy egész utca
tulajdonosa lett, meg a budapesti polgármesterről. vagy főispánról; s előkeresi a
papirost, amire fölírta a plébános az ő fiának-férjének a felmenőit, Ez a családfa
Kintzig Sebestvénig megy vissza, akit 1797-ben kereszteltek Új Szent Annán, s
alighanem az ükapám testvére lehetett; mert úgy tudom, Mária Terézia telepítette
ide a családot. Én is fölírom, egy másik cédulára, hogy odaadhassa a fiának:
Kintzig József, fia Kíntzíg József, fia Kintzig Kálmán, aki Kerényire magyarosí
totta a nevét, amikor a fia, Kintzig Károly, pár hónapos volt Hi97-ben. Amikor
Temesvárról, a "császári szellemű" Temesvárról a "függetlenségi" Aradra költöztek.

Teri néni almáspitével. názíl-kőrrel kínál, azután elkísér idősebb sógorasszo
nyához. Kintzíg Nina nénihez, meg fl lányához. Nina néni nyolcvan esztendős,

és szívesebben beszél magyarul, mint németül; nagyon megörül a rokoni látogatás
nak. A temetőbe nincs miért kimennem, néhány évvel ezelőtt számolták fel a
régi sírokat, meséli Teri néni. S bár a fiát várja Aradról, kikísér a vonathoz is,
öleléssel-csókkal búcsúztat. Indu'ás előtt az utolsó percben fut be Erzsike unoka
testvére, jól megrakodva: házrszatámíval, édes paradicsommal: már a vonatban
meséli, hogy időközben hazaérkezett a sógorasszony férje, és kiderült, hogy annak
az egyik nagyanyja is Kintzlg-Iány, tehát atyafiságban volnánk ...
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Aradon Erz.sike sógorasszonya izgatottan fogad: okvetlen menjek el vele egy
ismerős házaspárhoz, mert érdekes do'gokat tudhatok meg a Kintzigekről, A n111
gyűjtő 6rásmester szép olasz származású felesége elmondja, hogy az aradi teme
tőben a Kintzigek kriptája a legdíszesebb, s alighanem a legbiztonságosabb is:
ebbe rejtették a vértanúk földi maradványait (Leíningen és Damjanich kivételével»
a kivégzés után, itt találták meg néhány évvel ezelőtt

6.

Az aradi múzeum történeti gyűjteményében csupán néhány tárgyát óríznek
a hajdani "aradi tizenhárom múzeumából": köztük a kerek tölgyfaasztalt a vilá
gosi Bohus-kastélyból, metyen a fegyverletéteit aláírták. Kerek asztalnál ül, a
vojteki plébániatemplom új, oltár mel'ettí szószékének faragott díszitésén, Jézus
és Nikodémus: illetve Jézus inkább lebeg, mint ül, ingszerű ruhában, glóriában,
Nikodémus turbánt visel és törökös bugyogót, az asztal zöld, az ablakokon kiflihold
néz- be.

Kerek asztalnál ülünk, "az aradi Fő utczai ház tágas lakásában, Erzsikével és
rokonaival. A rokonság mesél nekem Erzsike felmenőiről, akikről ő maga sem
tudott sokkal többet a köze'rnúltig: Fehérvárv Antalról, a kolozsvári színház igaz
gatójáról, a fiáról, Fehérvary J-'lzsef színészről és annak haram színésznő-lányá

ról. Erzsike anyja, Marcsa prímabalerina volt; tizenkilenc éves korában hagyta ott
a színpadot. Akkor járta el híres "tűztáncát", amitől meggyulladt a fátyla, ruhája,
s a színház is lángba borult. A férje. Vladimir Kazulakov, karjaiban vitte ki a
tűzből; holtig viselte magán az égés nyomait.

Bn is mesélek a kerek asztalnál, a rokonságnak: Erzsikéről. akit Liesbethnek
hívtak Ravensbrückben. Együtt teljesitettünk szanitéc-szelgálatot a Nagy Sátor
ban, s később együtt feküdtünk betegen a tizenegyes blokkban. O akkor kapott
először csomagot, ötévi börtön és egyéves lágerélet után: s nekem adta a finom
falatokat, a svéd-kenyeret, sajtot, szardiniát, őmaga továbbra is él rossz lá!!er
kosztot ette. Pedig azt hitte, nem élem túl De nem akarta, hogy észrevegyem.
Azért adta ide egy levágott hajíürtiét, amikor elkérte az enyémet: hogy elküldjük
egymás hozzátartozóinak, ha kiszabadul unk. 1945 áprilisa volt, őt hamarosan el
szállította a Svéd Vöröskereszt, a hollandokkal együtt (Hollandiában tartóztatta
le a Gestapo), s el is küldte a hajfürtömet Apámnak, Svájcba, megható levél kí
séretében. Apámtól tudta meg később, hogy életben maradtam. De nem talál
koztunk harminc esztendeig. Csak most, Aradon.

•
..Az összes magyar városokban felléptem - írta Isadora Duncan regényes

önéletrajzában -, köztük Fünfkirchenben és Aradon is. Fünfkirchenben olyan
méiy benyomást tett rám a hét forradalmár tábornok fölakasztásának története,
hogy elhatároztam: sajátos módon hódolok emléküknek. Egy tágas, nyílt mezőn, a
városon kívül, ahol tragédiajuk lejátszódott, Liszt zenéjének heroikus, komor hang
jaira legszebb táncaírn egyikét komponáltam meg, s a tömeg kalaplevéve, könnyes
szemmel gyönyörködött benne"

Isadora összekeverte Fünfkirchent-Pécset Araddal; valószínűbb, hogy Aradon
táncolt. -Pécs németül Fűnfkirchen. Pécsett született Liesbeth-Erzsike. Pécsett ta
nított az Apám. Aradon járt iskolába. Aradon élnek Erzsike rokonai, Aradon
talátkozom Liesbeth-tel. Akivel németül levelezem és magyarul beszélek. Arad né
metül is Arad, románul is Arad. Itt. folyik a Maros vize csendesen, miután Mária
radna és Lippa közt kiért a hegyek közül a lankás síkságra, a Nagy Alföldre.

Irodalom: Aradi vértanúk albuma. Szerkesztette Varga Ottó tanár. Második, bllvftett ki
adás. Budapest. Arad sz. kir. város tulc,idona. 1890. - Szrn í da Latos : Temes vármegyei
Vojtek nagyközség története. Kiadja: Vojtek község közönsége, TLmesvár. Csanád-egyház
megyei könyvnyomda. 1902. - Karl Kerényi: Tessiner Schreibtisch. Steingruben. Sf u t gar'
1963. (id. részlelek saját ford. K. G.) - Román'a. "Ú Ikönyvek". 2. átdolgozott kradás, Pano
ráma, 1973. - Isadora Duncan: My Vfe. (A lengyel fordítás alapján: Moje zycíe, Polskle Wy·
dawníctwo Muzycz:ne. Kraków, 1974.)
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