pítvány, Mozgó' Világ-kirándulás, Duna-parti „Fehér Ház", Tiszatáj ostroma,
Szálási Laci bácsi tanyája, New York-i magyarok, Lakitelek, Magyar Művészetért díj, Monor, Hősök tere, temetések, tüntetések, március 15-ék, román
követség előtti virrasztás . . .
Ha így végignézem, ezek nem a damaszkuszi út kerékvetői, inkább „az
erkölcsi bátorság edzőterepe"! Köszönöm, hogy együtt haladhattam Veled ezen
az úton és terepen! És köszönöm minden jajszavadat, melynek értéke nem
decibelben, de hatásában és a felismerésben mérhető! Mint ez is: „A hatalom nem csak erőszakkal és börtönnel képes félelmet kelteni, de bűntudatébresztéssel is!"
No, ebből a „bűntudatból" bőségesen kijutott a mi nemzedékünknek, és
most ismét hasonló riogatások hallatszanak innen is, onnan is! Érett szőlőre
gyűlő seregélycsapatnak szól ez a kereplő? Ha termett volna édes gyümölcs,
még csak érteném, de hisz a tőkék is pusztulóban! Telepíteni kellene, nem
riogatni, az ú j kezekben forgó régi kereplővel!
Sütő András drámájában azt kérdi tőlem Réka: „Nagyon öreg vagyok én
már, Vencel bácsi?" Így felelek rá: . . . a z idő embereken l é p d e l . . . ! " Így
igaz, Sándor, csak nem mindenkinek a külsején hagy nyomot az idő! Ha így
lenne — végiggondolva, miket átéltél — Te már Tolsztoj maszkjában járnál
közöttünk, vagy a Szervátiusz-véste tiszafa-Dózsához, -Petőfihez lennél hasonló. Hogy mi őrizett meg így, eddig, fegyelmezettségeden és erkölcsi rendeden
kívül: csak gyanítom. Tán az olyan pillanatok, amit a ka'iani repülőtér várócsarnokában láttam, amikor az a kedves, szőke, tipegő-korú finn leányka mosolygó szemed és arcod láttán elhagyta a sírást! — No, az effajta példákat is
köszönöm Neked. Gyönyörű pillanat volt.
Születésnapi köszönő-köszöntőmbe valami jó kívánságot is illenék fogalmazni! A sok közül egyik már teljesült, már tudniillik, hogy e néhány sor a
Tiszatájban lát napvilágot! De minek is cifrázzam még! Kedves Sándor! A jó
Isten éltessen, óvjon és engedje — mi több, segítse! —, hogy közös kenyerünk megkelvén, ropogósra sülve kerüljön Hazánk asztalára, s azt vegye körül egy higgadt, szorgos, egységes Nemzet!
Baráti öleléssel
1989. XII. 17.
SINKOVITS IMRE

Krumpliforradalom múltán...
Kedves Sándor!
Hónapok óta betegágyba kényszerítve újra és újra fellapozom esszéidet,
s főképpen azokat az írásokat, amelyek tartós betegséged és tápászkodás
hónapjaiban születtek. Illyés Gyulát említed, aki az ágyhoz kötöttség szellemépítő és erősítő tapasztalatairól számol be, s mint írod, te inkább a tehetetlenség érzését figyelted meg magadon. Hogy nem lehetsz jelen, testközelben
az események sűrűjében. „Nem jó leállni a munkával, nem jó szabadon hagyni az időt, mert elborítják' az embert az emlékei. Mint karámból kiszabaduló
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lovak, végigvágtatnak az idegpályákon." — így hittem én is, de ebben a tartós, vízszintesbe zuhant állapotban éppen hogy ziháló, fújtató és habos csörtetéssel egyszerre ménesnyi emlék vágtat elő bennem. S közöttük szívós
munkával rendet kell tenni, válogatni, hogy melyiket szükséges megtartani,
melyiken túladni, másikat majd tartós türelemmel felnevelni. Nemcsak szorító, szorongató feladatként telepszik rá az emberre ez az érzés, de sürgető volta kényszerít is, különösen, ha éjszakánként nálánál fiatalabb haldokló betegtársát nyugtatja, nyugtatja? — ámítja az életben maradás és a gyógyulás reményében.
Emlékeim dologra fogtak. Veled kapcsolatban különösképpen. Nem szokásom születés- és névnapomat ünnepelni, mert úgy vélem, azok a fontos dátumok az ember életében, amiket az idő érlelt meg és igazolt. így hát magamban rendezek csöndes egyszemélyes banketteket. Szomorúan mondom, fogyogatnak az alkalmak; némelyek belefáradtak a hosszú menetelésbe, másokkal
kapcsolatban én adtam fel, hogy naponta cseréljem a gerincrögzítő kötést, és
mostanában derül fel előttem hiszékenységem. Némelyek, kikkel nemcsak a
nappalokat dolgoztuk át, hanem éjszakákat koccintgattunk jobb idők eljövetelére, látom, csali, pillanatnyi mulatság volt. Mert ama damaszkuszi úton
gyalogosokénál is nagyobb a motorizált forgalom, s az eltelt évtizedekben volt,
aki többször is oda-vissza rodeózott.
Legyen nekik olcsó az üzemanyag, bár a gyakori utazás nem csak az ülepet töri, de a tartályt is emészti. De hát én most a száguldó masinák vezetőinek, pótülések fizetett és potyautasainak útján, sorsán sem óhajtok ámuldozni, hanem Veled kapcsolatos csikó-emlékemet próbálom megidézni. Az idő
homályából — írhattam volna tovább az előbbi mondatot, ám az emelkedett
fordulat sejtetné azt, ami bennem erősen él. Magánünnepet ülvén, képzeletben ismét odatelepszem a debreceni Arany Bika belső éttermének egykori, az
üvegteremhez vezető átjáró melletti boxába, ahol először ülhettem társaságodban. A Dózsa-film, az ítélet forgatási gyötrelmeiről beszéltél, s arról a sürgető
és kényszerítő feladatról, hogy hitelesen megmutassuk magunkat a nagyvilágnak. Hírünket vinni, hiteles képünket kialakítani úgy, hogy ne mások ellenében, hanem a Duna menti népek egyetértésének és testvériséget képviselő
szellemében, úgy, ahogy erre Illyés Gyula is annyiszor figyelmeztetett. Éppen
húsz esztendeje, hogy a debreceni éjszakában nem csak Dózsa György sorsának tegnapi és mai tanulságait vitattuk meg, hanem először hallhattam keserű tényeket: micsoda mindennapi és lealacsonyító küzdelmeket kellett vívni
azért, hogy a magyar—szlovák—román közös szellemi vállalkozás megvalósulhasson. Fájdalmasan mulatságos politikai játék tárgya volt az ítélet sorsa: itthon a nacionalizmus gyanújába keverték azt, ami tett erejű; nemzetek közötti
együttműködést akart szolgálni. Aztán pedig az erdélyi forgatás mindennapjai: a románok trükkjei, ahogyan a magyarság sorsát ott forgatták ki, azonképpen szerették volna látni igazolását, égi mását, filmetekben is.
A megdöbbentő tényeket, s higgadt elemzésedet hallgatva szólásra bátorodtam, erre Illyés és a forradalom kérdése bátorított fel. Három nappal előtte
Pécsen jártam, a Tiszták ősbemutatóján, s az előadást követően a váróteremben átvacogott, -virrasztott éjszaka után az étkezőkocsiban a tolnai dombok
között, és Simontornyán átrobogó vonatban a mögöttem levő asztalnál Ilylyés Gyulát hallgathattam, akkor még ismeretlenül. Dózsa György gondjával
jöttél Dálnokról és Párizs felé tartottál, én a kathárok földjéről hoztam
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CSOÓRISÁNDOR
(Pati-Nagy Bence felvételei)

MOSER ZOLTÁN FOTÖMONTÁZSA

Illyés aggodalmát, s a megmaradás mindennapi és történelmi kérdéseit kezdtük elemezni.
Időközben felszolgálták a vacsorát. Rántott húst és krumplit tálaltak mindannyiunknak, mert éttermi szokás; idő múltával a konyha munkakedve apad,
egyszerűbb, ha a szakács rendel a vendég helyett. Elém tették a tányért, s ingerülten megbolydítottam a gasztronómiai áhítatot: „Három szem krumplit
adtak! Arcátlanság!" Pincér jött, vita kerekedett, s egyszeriben de messze kerültem az albigensek földjétől. A pityóka-lajstromot és aZ azt követő hadműveletet figyelve mosolyogva felnéztél, s annyit mondtál: „Krumpliforradalmár". Éreztem benne az iróniát és a lefokozást. Beszélgetésünk, együttlétünk
arányait pontosan megvillantotta bennem.
Mentegetőzésként Latií^ovitsra hivatkoztam, aki egy rádióbeszélgetésben
azt mondta: ő a ruhatárosnál éppúgy nem enged az igazságból, mint a miniszternél. Krumpliforradalmár? Kaszát, kapát nem foghatok, hát villával
harcolok éttermi igazságomért. Ugyan miért tudnék hadakozni? — gondoltam
én akkor és még sokáig.
Azon a szeptemberi vasárnapon, amikor 1988-ban Lakitelken a Demokrata Fórum országos visszhanggal megfújta trombitáját, én a Bretagne közeli
Hoedic-szigeten elszakadva a társaságtól, az óceán partján ücsörögtem. Távol
a világtól, egy kövön ültem, apály volt, köröttem kavicsok és kőtömbök, melyeket évezredek óta mosott, formázott a víz. Bennem kérdések indultak el,
olyasként, ahogyan Kósa Ferenccel, Sára Sándorral készített filmetek, a Tízezer nap végén a fiatalember áll, és tűnődik a tenger partjánál. Ég és víz
végtelen találkozását szemlélve addig sose megélt nyugalom szállt meg. Nem
tudtam akkor megokolni, csak azt éreztem: hirtelen kiapadt bennem a feltétlen jelenlét kényszerítő ereje. Nem éreztem hiányát Lakiteleknek. Krumpliforradalmamat megharcoltam, amikor csak tér adatott, újságban és dobogón megszólaltam, de ezután más következik. Akkor nem fogalmazódott meg
a kérdés, csak most, a betegágyban tisztult le bennem az, amit a Nomád
naplóban így fogalmazol: „Elnyüvődni, szétroncsolódni, megejtő életrajzot
hagyni magunk után; csak hit: hol a határ az önpusztítás és az önbecsapás
között?" önáltató fontoskodásaimnak, nyargalászásaimnak ugyan volt-e értelme? Több száz, ezer hírlapi cikkem még a halhatatlanságot sem ambicionálhatja, s megmondhatom-e, hogy akár egy szemcsényit is csiszoltam azon a
sziklán, amit mindig is egy darabnak tudtunk, és a szellemi magyarság megés összetartásának feladataként igyekszem, igyekszünk szolgálni. Magasztos
szavak? Krumpliforradalmári nézőpontból különösen azok. S mégis, a nagy
hangú és a magabiztosság pózában tetszelgő hatalom újra és újra milyen
hisztérikusan árulta el félelmét, rossz lelkiismeretét és gyöngeségét. Jelentéktelen ügyekben — még Veled kapcsolatban is. Emlékszem, a hetvenes
évek elején a vasútigazgatóság sajtótájékoztatóján vettem részt. Tárgya az ú j
menetrend lett volna, de a vezérigazgató irányodba fogalmazott dührohamát
hallgattuk: a sötét kupéról szóló jegyzeted okozta benne az intézményes felháborodást. Elhunyt szerkesztőnk pedig nem röstellte szemembe mondani:
nacionalista provokáció, és őt akarom megbuktatni azzal, hogy az Egyetemi
Színpadról szóló híradásban azt is közöltem, hogy számos pályatársad mellett a Te versed is elhangzik a műsorban. Akkor pedig még csak a képzeletbeli tilalmi listán sem szerepeltél, de a hírszolgálat nemcsak tegnap, ma is
nagy gondolatolvasókkal működik.
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Méltatlan összevetés Veled, s mégis jó érzéssel elmondhatom: Aczél
György bértollnok-hadosztálya az időnek változásai közepette is kitüntetett
figyelmével. Nem elgyöngített, erősített inkább, hogy azokat a jelzőket lőtte
rám, amikkel egy Illyés Gyulát, Latinovits Zoltánt s Téged akart megsemmisíteni. Miközben a személyes fenyegetettség közérzetébe óhajtottak hajszolni,
milyen figyelmesség; egyszer a biztonsági szolgálat hívatlan látogatásának és
nyájas beszélgetésének szándéka arra irányult, hogy tájékoztatnám őket a
Veled, Veletek való beszélgetésekről. Máskor a hírlapírásból kivetetten hívtak vissza a „szakmába": lennék a Tájékoztatási Hivatal személyzeti osztályának helyettes irányítója. Csábításként lakást és néhány évi munka után
egy országos napilap vezetői posztját sejttették. Értetlenkedtek szinte, hogy
oly könnyen és azonnal nemet mondtam. Krum^liforradalmári tettek? Igen,
azok voltak, hiszen családommal még hét évig szorongtunk abban a huszonnégy négyzetméteres padlástérben, amelyben Andrással, Imrével, Miskával,
Bélával, Pistával és a többiekkel olyan lélekmelengető estéket együtt töltöttünk.
Krumpliforradalom, mondhatom rá úgy is, hogy tartós szabadságomat most
rövata-nincs vezetőként kérelmeztem. Tudom pedig, nem hivalkodásból mondom, jól tudnék vezetni egy színházi lapot. Korábban még lett volna erőm és
kedvem hozzá — mára elapadt.
Megnyugvással és derűvel mondom ezt; s a készülődés óráiban Forgácsok a földön című jegyzeted egy gondolatát idézem: „Hiányzik belőlem a
lendületes, a mámoros gyűlölködés tehetsége. Fölgyújt a harag gyorsan, de
néhány óra múlva már a pernyéjét el elfújja belőlem a szél. Inkább sajnálom
az embereket, mint gyűlölöm." A mocskolódó jelzők bajnokaival szemben
nekem elég bizonyosságot jelentett, hogy Illyés Gyula levélben erősített meg
igazamról; Ruttkai Éva, Sütő András, Sinkovits Imre tüntetett ki barátságával ; hogy Harag Györggyel vitathattam meg a nemzeti és egyetemes színjátszás kérdéseit, hogy alföldes, tiszatáji barátaim naponta érdeklődnek hogylétem felől. Nacionalizmust fújtattak rám? Tegyék. Mit tudnak ők arról, hogy
legkiválóbb román színészek fogadtak barátságukba? S ahogyan bennem élnek kolozsvári, szentgyörgyi és vásárhelyi előadások, olyanképpen hordom
magamban nagy bukaresti előadások emlékét is. Nekem azért nem jelentett
élétfelborító élményt az avignoni fesztivál, mert 1978-ban és '80-ban a sepsiszentgyörgyi kollokviumon is jelen voltam, és tapasztalhattam: a székelyek
súlyosabb élményeket és jobb színházat élhettek meg sokszor, mint egy világfesztivál közönsége. S milyen sanda, agresszív, megosztó szellempolitika
működött itt. Ha Caragiale vagy Bresan kiváló színházát elemzed, akkor provinciális vágy, ha Harold Pintér jó-rossz darabjait méltatod, akkor a világszínházat képviseled. Mosolyogtató hadműveletek; én már elélek avval a
vidékiséggel, amellyel nem csak Péter Brook Cseresznyéskertjét, hanem Liviu Ciulei Erzsébet előadását és Harag György munkásságát is az egyetemes
értékek közé számítom.
Krumpliforradalmamból ennyire futotta, kedves Sándor. Ettem a pityókalevest Farkas Árpiéknál, Sylvesteréknél, és mert másra nem futotta, első
francia utamon Magdóval két zacskó pommes-fritest csipegettünk naponta. Megadtam volna magam a kísértésnek és spionkodtam volna a
rózsadombbeli együttlétek alkalmával, ahol a kenyérkosárnak is füle volt?
Tudtam volna akár egyszer is szemedbe tekinteni, s akár hunyorítással is
köszönni egy kiállításon; szervezhettük volna az egyetlen ünnepséget az orn

szágban, amikor is Herder-díjadat köszönthettük a Jedik gimnáziumban? Képtelenség !
Még csak azzal se hivalkodhatom, hogy belső baráti körödhöz tartozom.
Gyakran kellett volna pedig tudósítani Rólad; egyszer Visky Árpi érdeklődött felőled, máskor írótársaid tudakolták, ebben vagy abban a kérdésben
mint vélekedsz. Legtöbbször nem tudtam válaszolni. Találkozót, néhány percet akkor kértem, kérek Tőled, ha úgy érzem, fontos tennivaló merült fel;
egyébként pedig igyekeztem másokat is lebeszélni. Egyéni sérelmekkel ne tolakodjanak, mégse a Te idődet terheljék minden egyes magyar osztály megszüntetésének hírével. Így történt pedig; s bizony jó néhány esszékönyved,
versed emberi sorsokban, segítségeidben, tevőleges szolgálatodban emberi
sorsokba íródott. Krumpliforradalmunk természetéhez ez is hozzátartozott.
Kaszák és kopják helyett jó szó és sürgős telefonozás mentett és tartott meg
életeket. S tán, mert mutatkozik esély, a Duna-medencében szétszórt magyarjainkat is. Illyés Gyula képét kölcsönkérve az aggodalmas reménységben,
hátha mégse kell nádasokba menekülniük. És ha paticsból felépülne a templom, s benne együtt zsoltározhat a határok fölött is összetartó eklézsia...
Amikor nyár végén telefonbeszélgetésünk alkalmával említettem Neked,
hogy Strasbourgba készülődöm, egy pillanatnyi csönd után annyit mondtál:
„Hiányozni fogsz". Melengető érzéssel teltem el, mert már ezért is érdemes
volt következetes hűséggel krumpliforradalmárkodni. Nem kérdezted azt,
amit legtöbben, akik nem feladatban, hanem perchez igazodó nyüzsgésben
vélik dolgukat, hogy ott ugyan mit csinálok majd. Az vezet engem, ahogyan
a Nomád naplóban fogalmaztad: „Viszonzatlan szerelem még inkább hozzáláncol bennünket Európához." Negyven múltán az embernek otthon kéne ülnie és dolgoznia. Két generációt, a Tiedet és az enyémet, az elmúlt negyven év
abba is beleroppantott, hogy családi vagy megbízhatósági kötődés kivételével
nem juthatott el a világba. Idejében, tehát tizen-huszonévesen. Harmincöt évesen mehettem volna életem első hivatalos nyugati útjára, de az a hivatal, amely
előtte még vezető funkcióra csábított, nem engedélyezte. Némi bonyodalom
csak később kerekedett belőle, mert jámbor szolgálatkészséggel én vittem
volna az arezzói könyvkiállítás anyagát. Hogy számos pesti kolléga között
hírlelik másodosztályú mivoltomat, ez belügy maradhatott volna, de. hogy
miért nem érkezett meg a nemzeti dokumentáció, erre már nemzetközi hazudozásba kellett bonyolódni.
Háztartásbeli eltartottként utazom hát Európába. Nincs bennem hiúság;
asszonykámat szakmai megbecsülésében követem; az ő türelme, ragaszkodása
és megértése tartotta meg tizennyolc esztendei együttlétünket. Odaadását viszonozni úgyse tudom a strasbourgi évekkel. Gyakorlati érveket is sorolhatok; mondván, a gyermekek több nyelv ismeretével indulhatnak az életbe,
megtanulok én is f r a n c i á u l . . .
De mélyebb meggondolások is vezetnek. Folytonos rohanásaink közepette. most látom csak, hogy nemcsak én, egykorú barátaim se figyeltek
eléggé gyermekeikre. Türelmetlenül, félszavakkal idomítottuk őket, csak kivételes pillanatokban adatott meg az önfeledt szeretetben elmerülő együttlét
öröme. Szeretném most figyelemmel követni az ő életüket; mert nincsen az
jól, hogy prédikáljuk a családi összetartozást, s otthonunkban esténként a
vacsoránál üres székek állnak az asztal körül.
Ama tengerparti tűnődést említettem levelem elején. Most betegágyam19

ban tisztázódott bennem, ami akkor még gomolygott. A Te szavaiddal is
tervezem az elkövetkezendő évek életprogramját: „Befalazni magam, ablaktalan fehér szobába, hol senki se lenne velem." Igen, családi élet közepette
is megteremthető valami ebből az önkéntes száműzetési állapotból. Csöndes
dologidőre fogom magam. Jó ideje már az estéli játékok tétje és kimenete
nem kényszerít ítélkezésre. Huszadjára is írjam meg, hogy a buta és gőgös,
nagy hatalmú színházi ember miért csinál dilettáns színházat. És még tovább
is, évekig. Mert ki volt találva ez a főiskolától minisztériumon át a szövetségig velejéig fülledt és romlott színházi világ. Kivételeket persze említhetek;
de én az Egészet, az áporodott belterjességet látom úgy, ahogyan a Szent
István körúton tűnődtél: „A Vígszínház fodros homlokán vénasszony egykedvűség. / Megnézem jól magamnak s elfordulok." Mert én is hozzád hasonlóan
érzem: „Titkokat súg a hó fülembe, megyek tovább."
Titkok visznek, hív az idegen, ismeretlen tartomány. Ahová mindig is vágyakoztam. őszülő halántékkal tartok Illyéssel, akinek gyűjteményében szülőfalumban, Bodroghalászon írott Árvíz című verse A Boulevard Bourdonont
követi. Ezzel a természetességgel szerettem volna közlekedni a haza és a
nagyvilág között. Ha késve is, most megadatik.
Strasbourgot most Európa közepének mondják. Majd kitűnik; én most
csak azt tudom, hogy Széchenyi néhány órát időzött itt, mert sietett Párizsba,
Erdélyi János megszámolta a székesegyház lépcsőit, de ő se telepedett meg
hosszan a Hotel de la Maison Rouge-ban, Degré Lajos is úgy bolyongott az
„Igen szép, sőt zajos" városban, hogy lelke előtt Párizs 1 lebegett, Teleki József
jó érzéssel írta naplójába, hogy rövid kiruccanásában passzusa ugyan nem
volt nála, mégis „bebocsátást nyert"; Illyés Gyula viszont maró éllel írta meg
vámvizsgálatát, de a megalázó procedúra se ernyeszti francia ragaszkodásában, „mégsem foglak Baudelaire Károllyal azonosítani". Lassítani szeretném,
szeretnénk ezt a történelmi sietséget, hogy hazánk fiainak legyen okuk Strasbourgban megállni, időzni és tűnődni közösségi együttlétben Európához kötődésük visszatartó és biztató jeleiből. Hírünket szolgálni a világban — tán
sose képzelt kedvező idő és esély adatott. Feladatnak is felemelő. — Általad
említett becsülő hiányérzetedet ilyesképp mégis csak jelenlétté fordíthatom.
Kedves Sándor!
Nyáron lakásnézőben megálltunk Strasbourgban. Hosszú várakozás után
hozták a sültet. Krumplit lázítóan keveset adtak, de beletörődtem, megnyugtatásul Magdó néhány szemet tányéromra csúsztatott.
Krumpliforradalmam végképp elapadt. De az a szándékom annál inkább
él, hogy sok más mellett, Ítélet című filmeteket is megismerjék Strasbourgban. Remélem, hogy majd még Téged is időzésre csábíthatlak — közösen tűnődni Temesvár múltbeli és mai mártírjairól is.
Most látom csak, kedves Sándor, húsz esztendővel ezelőtti találkozásunkat magamban ünnepelve és születésnapi jókívánságokat is formázva, hogy
szétfutottak emlékeim ménjei! Amikor e sorokat olvasod, a Gondoskodás egy
„megkésett ifjúság" adományával a világ nagy útján lépdelek. A „fáradt
forradalom"-ból távozva krumpliforradalmam újabb változata következne?
Nem tudom. önáltatás(?), bizakodás(?) él bennem, hogy reményem: a
„megváltás" öreg „mesterlegényeként" térhetek haza. Mint az elmúlt két évtized mindennapjaiban, igényed, szigorod, számonkérő tekinteted elkísér.
Budapest, 1989. december 17.
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