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Erdélyi Magyar 
Könyvtár-ügyünk
Faragó József a Helikon tavalyi, de

cem ber 10-i szám ában ism ét szóvá tette 
az erdélyi m agyar toliforgatók aggodal
mát: im m ár tíz éve átláthatatlan, átfogha- 
tatlan a rom ániai m agyar könyv- és fo
ly ó ira t-k iad ás . N incs egyetlen  olyan 
könyvtárunk sem, amely valam ennyi it
teni m agyar kiadványunkat begyűjtené, s 
így kérdéses, hogy az 1990 óta megjelent 
m űveket sikerül-e majd egy bibliográfiá
ban szám bavenni.

M agam  is hat évvel ezelőtt, a Szabad
ság Erdélyi H íradó mellékletében (1995. 
ápr. 28.) szóvá tettem  ezt a visszás hely
zetet. S ism ét szükségesnek éizem  a fi
gyelm eztetést: hátha azok, akik felelős 
vezető szerepet töltenek be, meghallják, 
és tesznek is valamit.

1990-ig a romániai m agyar könyv- és 
folyóirat-példányokat ritka kivétellel a 
kötelespéldány rendszer keretei között 
összegyűjtötte néhány országos jellegű 
könyvtár, m int amilyen a kolozsvári Köz
ponti Egyetem i K önyvtár is. Ritkaság- 
szám ba m egy az olyan rom ániai m agyar 
kiadvány, am i itt ne lenne meg. Ha eh
hez  h o z z á sz á m ítju k  az á lla m o sítá s t 
m egelőző idők  három  nagy kolozsvári 
felekezeti tanintézetének az Akadémiai 
Könyvtárba egyesített gyűjteményeit, ak
kor elm ondhatjuk, hogy az erdélyi kiad
ványok legbiztosabban Kolozsvárt lel
hetők fel. H a egy kutató a kincses városba 
jön, itt megtalálja a legfontosabb doku
mentációs a-nyagot.

1990-ben szinte észrevétlenül megvál
tozott a helyzet. Egyre-másra létesültek 
könyvkiadók, indultak be m agyarul (is) 
szokszorosító kisebb-nagyobb nyom dák  
S ezek egyszerűen megfeledkeztek az ad
d ig  m űködő kötelespéldány-rendszerről. 
Az állam  sem  fordított rá figyelmet. Úgy
hogy ideig-óráig m ég az egykori nagyobb 
nyom daválla la tok  b ekü ld ték  az előírt 
p é ldányokat, de ezek szerepe a m agyar 
k iad v án y o k  e lőá llításában  rö v id esen  
» > »  folytatás a 7. oldalon

•  Tapodi Zsuzsa tanulmánya
•  Pomogáts Béla; Tükör és minta

*
•  Anavi Adám versei és fordításai
•  Lászlóffy Csaba elbeszélése
•  Szőcs István: ÚjraOLVASÓlámpa
• Végh Balázs: Kié a világ?

•  Simonfy József versei
•  SERÉNY MÚMIA

L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R  

E rdélyi cím erek
Nincs már eleje a könyvnek. 
Nem így kezdődik az álom.
Még a vizeknek is könnyebb 
medret írni a határon.

Te is kaptál ilyen rajzot. 
Aranyporok feketédnek.
Eső lemossa a pajzsot.
Nincs már hétfője a keddnek.

Üres gólyafészket láték. 
Címersasnak belevittek.
S a gyönyörű oroszlánék.
Meg azok a büszke griffek.

Demetemap után alig 
tört elő az erdők felől 
a sok kormos vályogfalig 
ínség hátul, rabló elől.

őseim csak azért voltak 
karddal, flintával úgy tele.
Körül múlt a török holtak 
egyre csendesedő tele.

Jégpáncél alatt a patak, 
ahogy bőr alatt a vérünk 
tudta, merre s hova halad 
s hogy a végén ideérünk.

Csegezben, a gerendákon 
üres teásbádogokban 
összecsavart ákombákom, 
tucat Bethlen Gáboros van.

Sose találta a csendőr, 
s nem vesztették el a lángok. 
Kutya- s borjúbőr jövendők. 
Nyúzott új szegénység, látod.

Van még betűje a hanghoz, 
lesz még eleje a szónak, 
hogyha nekifog s harangoz 
pünkösd-hasadásra holnap.

Túl a Noé-féle vizen 
s minden trianonon innen 
egy-egy névvel mégis izén 
hahogy mégsem mese minden.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Gondolatok közelmúltunkról, leveleket lapozgatva
A szövegek élete az időben 

változó. A mondás: "habent sua 
fata libelli" nemcsak az írásmű
vek fizikai hordozóinak az őket 
megalkotó és életre hívó embere
kéhez hasonló sorsviszontagsá
gait jelenti, hanem a befogadás 
mindig változó jellegét is érzékel
teti. Az Állami Kiadó néhai szer
kesztője, Bonyháti Jolán által 
összegyűjtött és a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba kimenekített szöve
gek, m elyek többnyire apró- 
cseprő hétköznapi gondok miatt 
kerültek papírra, a szemünk előtt 
válnak a levélíró és a leveleket 
m egőrző cím zett szándékától 
független (sokszor annak szán
dékával éppen ellentétes jelen
tésű) dokumentumokká.

Hogy egy elmúlt korszak vi
szonyait kifejező szokásrend az 
utókor számára furcsává, esetleg 
nevetségessé válik, legalább a 
Don Quijote megjelenése óta 
köztudott. Közelmúltunk is úgy 
távolodik tőlünk, hogy az, ami a 
megélők számára véres valóság 
volt, mára groteszk vagy komi
kus arcát mutatja. Elég ilyen as
pektusból szemügyre venni a le
velek megszólításait a meghitt: 
"Kedves Jolán”, "Kedves Jolán- 
ka", "Kedves Jolánom "-tól a 
számbelileg túlsúlyban lévő hi
vata losak ig , m in t a "Kedves 
Bonyháti Jolán elvtárs", "Kedves 
Bonyhátiné elvtárs", "Kedves 
Bonyháti Elvtársnő", a meghitten 
hivatalos "Kedves Jolán elvtárs
nő", "Kedves Buba Elvtársnő"-ig. 
Hasonló hatása van a korszak 
zsargonjából származó egyéb ki
fejezéseknek, például a munka
társak "kádereként történő em
lítésének is.

Mint cseppben a tenger, ezek
ben a levelekben meglátható az 
50-es, 60-as évek világa: élete, po
litikája és kultúrpolitikája. Nem a 
megőrző bűne, hogy ami* össze
gyűjtött, az nem a levelek szerzői 
és a címzett szerkesztőnő közös 
világnézetének vallott humánu
mát bizonyítja, hanem a letűnt 
rendszer anomáliáit, szabadsá
got gúzsba kötő mechanizmusait 
példázza.

A szabadság fizikai korláto
zása is kirajzolódik a szövegek 
hátterében, hiszen például a Da- 
day Lorándra vonatkozó doku
mentumokból a koncepciós perek 
hangulata és az elhallgattatás fo
lyamatának állomásai jól körvo
nalazódnak, a Nagy Istvánt ért 
politikai elhajlás-vád is izgalmas 
módon magyarázza a munkásíró 
merev magatartását és azt is, hogy 
a zsarnoki rendszernek semmi 
sem elég, saját következetes híveit 
is ugyanúgy bedarálja, mint való
di ellenfeleit Csehi Gyula nagye- 
n y e d i szám ű ze té se , Balogh 
Edgár börtönjárása is bizonyítja:
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a k iép ü lő  to ta litá r iu s  rend
szerben nincs megállás, Gáli Er
nő szavaival: "áld elmarasztalt, 
az maga is előbb-utóbb elmarasz- 
taltatott."1

A mai felnőttek közös múlt
beli tapasztalatát immár doku
m entum m á váltan  rögzíti, a 
mozgásszabadság korlátozásának 
oly magától értetődően gyakori 
módját világítja meg a hajdani vi
lágjáró báró Kemény János útle- 
vélkérelm ezési ira ta , az a 
mentegetőzés-sorozat, mellyel az 
író bizonyítani igyekszik, hogy a 
készülő regénye egyik leendő 
színhelyét, Budapestet, miért is el
engedhetetlenül fontos látnia.

Irodalmi szerkesztőség mun
kájáról lévén szó, a leghangsú
lyosabban azonban a szellemi 
szabadság korlátozása merül föl 
a dokumentumokban, a cenzúra 
és öncenzúra legváltozatosabb 
formái. Aszerzők kiszolgáltatott
ságának jele, hogy sem a pél
dányszámok, sem pedig a ho
norárium ok alakulásába nem 
volt beleszólásuk (sem nekik, 
sem pedig a kiadóknak). Helyet
tük a mindent jobban tudó (mert 
legitimitását a pártállamtól szer
ző) szenvtelen és személytelen 
bürokrácia dönt, a szenvedő ala
nyoknak pedig soha sem jut 
eszükbe legitimitását megkérdő
jelezni. (Ez esetben, gyaníthatjuk, 
a fizikai szabadság korlátozása 
következhetett volna az írásbeli 
"önfeljelentés" alapján.)

Az irodalmi rendszer teljes kí
vülről irányítottságába, önállósá
ga elvesztésébe nyerünk bepil
lantást, akár pl. a Szabédi László 
1954. dec. 21-i leveléhez fűzött 
Bonyháti-jegyzet révén, melyben 
a készülő szatírakötettel kapcso
latban ezt olvashatjuk: "hisszük, 
nem hisszük — a műfaj fölújítása 
(országosan) valamelyik Malen- 
kov-beszéd sugallatára történt.", 
akár pl. Csehi Gyula 1953-ban, 
feltehetőleg Nagyenyedről cím
zett levelének azonos passzusá
ból, hogy: "A román kötetben a- 
laposabb tanulmányok is van
nak, melyek, ha másról nem, leg
alább a megfelelő szovjet szak- 
irodalom ismeretéről, és — gyak
ran egyenesen a plágiumig menő 
— felhasználásáról tanúskod
nak." Ennek hiányában pedig 
semmit sem volt tanácsos kiadni 
az ötvenes években.

Az átírás, újraírás kulcsszava 
a gyűjteménynek. Stílusjavításra 
azonban csak az a Kahána Mózes 
vállalkozhatott, akiről, kipróbált 
bolsevikként, a Szovjetunió pol
gáraként már eleve semmi politi
kailag gyanús gondolat meg
fogalmazását nem lehetett felté
telezni. A levelekben szereplő át
írások azonban elsősorban nem 
az esztétikai, hanem a politikai

szempontú elvárásoknak történő 
megfelelést célozták. Nagy Ist
ván például dühösen veszi tudo
másul, hogy újra és újra át kell 
dolgoznia Á legmagasabb hőfo
kon dm ű regényét, de azért ele
get tesz az elvárásoknak. (Gon
dolom, szintén az öncenzúrává 
interiorizálódott külső kényszer 
a magyarázata, hogy Szemlér Fe
renc otthonról címzett leveleit 
Sztálmvárosből küldi, még 1956- 
ban is.) A fortélyos félelem mel
lett a hatalom a megvesztegetés
re is építhetett: Asztalos István 
leveléből megtudjuk, hogy az át
írt, aktualizált műveket a kiadó 
újakként könyveltette el, ezzel 
sarkallván engedelmességre az 
ódzkodókat.

A lektorok, szerkesztők ma
guk is kivették részüket a cenzori 
munkából: Csehi Gyula 1953. 
nov. 22-én kelt levelében ezt ol
vashatjuk: "Még egy dolgot meg 
szeretnék említeni: a Heine kötet
tel kapcsolatban, amelyről annak 
idején magával és Szemlérrel be
szélgettünk. Nem Vargának és 
nekem, hanem maguknak volt i- 
gazuk: az előszó nem egy káros 
és közveszélyes valami, hanem 
egy elég jó szöveg, amelyben va
lóban bele csúszott és benne ma
radt néhány bántó hiba. Ami elég 
nagy különbség."

Szemlér Ferenc 1956. ápr. 18-i 
levelében azt nehezm ényezi, 
hogy Szentimrei Jenő a szöveg
hűséget számon kérve szóvá tet
te: Salamon Ernő végrendeleté
ből kihagyták mind az ő nevét, 
mind a Gaál Gáborét. Bonyháti 
Jolán a következő jegyzetet fűzi 
kollégája háborgásához: "Szent
imrei panasza különben jogos: de 
nemcsak ő és Gaál Gábor, hiány
zik a névsorból Déry Tibor, Sényi 
László, Molter Károly, Kacsó Sán
dor, Becsky Andor és felesége, 
meg Józsa Béla is. Sőt: egész 
passzusok  is. A szerkesztők 
(Abafáy, Bonyháti, Szemlér) óva
toskodását, túlbuzgóságát egé
szében nem lehet az időre kenni. 
Am mit kezdhettünk volna ak
kor, 1948-ban! például egy »pozi
tív« császári és királyi kama
rással, Sényi Lászlóval, még ak
kor is, ha ő volt az, aki nemcsak 
kenyeret adott a költőnek nagy 
ínségében, hanem megmentette 
Salamon Ernő kéziratainak nagy 
részét a pusztulástól.” Becsky 
Andor vagy Déry Tibor világné
zete ellen nem lehetett kifogás, 
csupán állampolgárságuk nem 
felelt meg az elvárásnak. Azon 
külön érdem es elgondolkod
nunk, hogy Józsa Béla vagy Gaál 
Gábor miért hiányzott abból a 
felsorolásból.

Az idők változása, a görcsök 
oldódása is lemérhető a levelek
ből, hiszen az a Csehi Gyula, aki

1953-ban még az aktualizáló át
íratásnak, a szerző munkájába 
történő beavatkozásnak a híve,
1960-ban már kikéri magának az 
előszava legcsekélyebb külső 
módosítását is.

Hogy aztán milyen minőségű 
volt az ilyen szorítások között lét
rejött irodalom, arról képet alkot
hatunk Szemlér Ferenc okfejtése 
alapján is, amikor így sürgeti a 
kiadót: "Kérlek, segíts hozzá, 
hogy a kötet még ebben az évben, 
vagyis 1957-ben megjelenjék. 
Verseskönyvnél nem nagyon le
het évekig halogatni a megjele
nést és az utolsó verseskötetem 
1956 áprilisban jelent meg...” Az 
állandóan változó politikai kon
junktúrához kötöttség lehetet
lenné te tte  az egyetem esség 
igényének vállalását.

Képet kapunk a dokumen
tumgyűjteményből az emberi vi
szonyokról, jellemekről is: hogy 
például Szabédi László nem bo
csátott meg az őt kipellengérező 
Bajor Andornak, hogy Aszódy 
János pénzsegélyben részesítette 
a börtönből szabadult Balogh Ed
gárt, hogy Simon Magda közben
járására Tabéry Géza is pénz
segélyben részesült, hogy ez 
utóbbi nem bírta magában tarta
ni a büszke titkot, hogy Csinszka 
gyermekkorában érte rajongott, 
hogy Csehi Gyula rágódott a Ga
ál Gábor kötete kapcsán játszott 
méltatlan szerepe miatt stb.

A gyűjteményben szereplők 
már mind végérvényesen a köny
vek lapjaira költöztek. így, életkö- 
zelból, emberi erényeikkel és hi
báikkal elénk állva, egy kicsit új
ra kortársainkká válnak.

TA PO D I Z SU Z SA

'Bonyháti Jolán, a Állami Iro
dalmi és Művészeti Kiadó szer
kesztője 1978-ban összeállította, 
feljegyezésekkel, jegyzetekkel egé
szítette ki a 20 éves szerkesztői 
munkája során birtokába jutott, 18 
romániai magyar író leveleit tartal
mazó gyűjteményét, majd a Petőfi 
Irodalmi Múzeum kézirattárában 
helyezte el. A levelek írói: Aszódy 
János, Asztalos István, Csehi Gyu
la, Daday Loránd, Jancsó Elemér, 
Kahána Mózes, Kemény János, Kiss 
Géza, Molter Károly, Nagy István, 
Simon Magda, Szabédi László, 
Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, 
Tabéry Géza, Tomcsa Sándor, Tom
pa László. A gyűjteményben szere
pelnek még Salamon Ernővel, 
Nagy Istvánnal kapcsolatos egyéb 
dokumentumok is.

1A z  ezredforduló kihívása. 
Kriterion. Bukarest. 1991. 169. 
old.
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A N  A V I  Á D Á M  

F ö l ö s le g e s  v e r s  

a  f ö l ö s l e g e s s é  v á l t  

v e r s r ő l
ßerban Főárjának 

Nem élek mindig vidáman 
kis költői indámban.
Mondták már, az irodalom, 
ha rossz — akkor iroda lom.
Nem kérdem, mi a végtelen, 
mindig másról elmélkedem. 
Megzavarnak a nagy nevek, 
állítva is csak kérdezek.

Kifaggatom... eljön a nap, 
mikor tőlem hajába kap 
az a Rousseau János Jakab.
Az életről miért törte
fejét Johann Wolfgang Goethe?
És nem tudom, hogy hol ír-e 
az a tudós Voltaire, 
angol, norvég, dán vagy ír-e, 
az biztos, hogy nagy a híre.
S a nyomorult Hugo Viktor 
csak mázoló volt, vagy piktor!? 
Templomra mért pazarol a 
nőket jól kezelő Zola?
Hogy lehet mindig oly nyafka 
az az érthetetlen Kafka!? 
Varázshegyét is megmásznám, 
kezem ha fogná Thomas Mann.
És mért visel mindig tarka 
kabátot az a Petrarca?!
Honnan tudjam, kiket szánt-e 
a POKOLRA a nagy Dante?! 
Szerelmekben — írja száz szó, 
sosem volt plátói Plátó.
Mint cselekszik, mindig jót-e, 
Cervantes meg Don Kihóte?
Tollát mért viseli hátsó 
zsebében az a Bemát Só?
Mikor hozzá jön Krimhilde, 
mért közömbös Oszkár Wilde?
S a bankjából mennyit vesz ki 
az a kártyás Dosztojevszki!?
Szebb világot hirdet Gorki, 
de ettől még jókedvedben 
a bőrödből ne ugorj ki!
A költészetből hány embert 
ábrándított ki Heisenberg?!
Rég megmondta Majmonidesz, 
de te nem hitted, hogy így lesz! 

Hitelt ma ki előlegez 
a versnek, ha fölösleges?! 
Végelgyengül a vers — ámde 
mért tűri ezt Heinrich Heine?! 
ő k  mondták — akárki lássa — 
Raszkolnyikov meg Natása: 
gyengül a versek hatása, 
a kompjuter aláásta.
Mikor hívja képernyője, 
a kompjuter egérkéje 
cincogva szalad feléje.
Kisajátítja — meglátod, 
saját kézaláírásod.
A  versfény szürkébe olvad. 
Költő, lemondtak terólad. 

OLVASÓ, tovább ne olvasd! 
Versem, tőled ellágyul a 
szívem.

Ölel: GYANTA GYULA 

2001. január 2.
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A  b a y o n n e - i  b a j o n e t t  

b a l l a d á j a
A  lefordíthatatlan vers provokál.

Párizsból jött a parizer,
Bécsből a bécsi szelet,
Drinápolyból kilenc ízzel 
Kilenc pizza érkezett.
Táncoltam tiroli lánnyal, 
bőrnadrágom szétrepedt, 
velünk járta fényes társam, 
a bayonne-i bajonett.

Ananászból megjött Anna, 
szilvából meg Szilvia, 
felfedeztem: indigónak 
ősmamája India.
Búskomorak lettünk, mivel 
egy léggömbünk szétrepedt, 
nem táncolt akkor senkivel 
a bayonne-i bajonett.

Szardellák pléhskatulyákban, 
tisztek a bokrok között.
Mansart meghalni magában 
egy manzárdba költözött.
Rekkenő nyárban a fagylalt 
tiszt-ruhákra csepegett, 
cukrozott fényekben csillant 
a bayonne-i bajonett.

Havannában havannából 
fújtam száz füstkarikát, 
s pengettem olasz gitáron

a Bagdadi kalifát.
Bostonból megjött a boszton, 
Petrarcától a szonett, 
táncolt székely abaposztón 
a bayonne-i bajonett.

Caesar s császár után a cár, 
a cár fején a cár-kalap, 
szerencsekockánk nem használ, 
elfásulunk fá k  alatt.
S eltompulunk egyre többen, 
ez most a legnagyobb bajom, 
s homályos pengére döbben 
a bajonett-szülő Bayonne.

Korábban nem telt jókedve, 
sortüzekről szólt a hír, 
s a hencserén hen cseregve 
filozofált Voltaire.
... Újra feltör a vadállat 

az emberi majomban!
Fogjátok le!... — ha még támad 
a bajonett BAYONNE—ban.

AJÁNLÁS
Elmúlt a szép korszak. Vége!
Azt se tudjuk, hova lett.
Villog kétértelmű fénnyel 
a bayonne-i bajonett.

A  SZERZŐNEK  
Megnézheti, mit provokált 
ki belőlem $erban Foarfa! 

Maradjon "kacsula " nélkül, 
mert csak így rímel az arca.

M a r c  C h a g a l l :

A  m a r h a k e r e s k e d ö  

c í m ű  k é p é h e z
Vöröslő kanca

sárga a szekér 
kékszínű rajta 
a szarvas tehén 
húzza a kanca 
hám a nyakában 
kiscsikó magzat 
látszik hasában 
moccan ha botlik 
egyet a kanca

nincsen fogalma 
arról ki hajtja 
húsában érzi 
ott a sötétben 
de nagyon sokszor 
hogyha a kézben 
csattan az ostor 
s rajta is csattan 
szarvas tehénen 
melyet a kanca 
húz a szekéren 
aránylik szarva 
behajtott lába 
mintha kis borját 
hordná hasába

lehet hogy így van 
lehet csak látszat 
hiába fagga
tod ezt a vásznat 
fel- s elő villan 
áttűnik illan 
senki sem tudja 
biztosan mit lát 
a kép nem fedi 
fel soha titkát

AN AV I A D A M  
fordításai

Marc Chagall: A marhakereskedö
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POMOGÁTS BÉLA
n n » «  1  • •  A  •  -Tűkor es minta
—  Az ezredforduló irodalm i stratégiájáról —

Irodalm unk egyszerre "tükre" és "min
tája" a nem zet életének: "tükör", amely hí
ven m utatja a m agyarság történetét, akár 
a nem zeti tudat mélyebb övezeteiben vég
bem enő változásokat, és "minta", amely 
vonzó és elismert értékeket állít a nemzet 
elé. Ennek a m intának egyéni és közösségi 
m agatartás-szabályozó szerepe van, a m a
gyar irodalom  nagy egyéniségei vagy az 
irodalm i alkotások népszerű\hősei olyan 
tulajdonságokat, jellemvonásokat m utat
nak, am elyeknek erkölcsi kisugárzása, vi
lágkép- és jellemformáló hatása igen nagy 
szerepet tölt be a nemzeti tudat történeti 
folytonosságának fenntartásában. Balassi 
Bálint, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc, Pe
tőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és 
Illyés Gyula alakja morális példát is jelent, 
valóságismeretre, közösségi hűségre, esz
m ei következetességre tanít, és hasonló 
szerepük van Eötvös József, Kemény Zsig- 
m ond, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Né
m eth  L ászló  regényeinek , e regények  
nem zeti és egyetemes értékeket képviselő 
hőseinek is. Az irodalmi művekből kisu
gárzó eszm ék és gondolatok, az általuk 
kialakított m agatartásm inták, az írói alko
tások érzelm i hatása és személyiségformá
ló ereje igen fontos feladatokat láthatnak el 
a kisebbségi létbe taszított vagy éppen az 
o rszág tó l távol élő m agyarok nem zeti 
identitásának m egtartásában is.

Irodalm unkat úgy kell tekintenünk te
hát, m int a nem zeti tudat letéteményesét, 
fenntartásának legfontosabb eszközét. En
nek megfelelően azon kell fáradoznunk, 
hogy irodalm unk eljusson a határainkon 
túl élő és a világban szétszórt m agyarság
hoz, a m agyar szárm azásúakhoz is, jelen 
legyen m indennapi életükben, és segítse 
őket abban, hogy megismerjék a m agyar
ság m últját, jelenét, de abban is, hogy álta
la őrizzék m agyarságukat. Bizonyos, hogy 
ezek a célok és feladatok csak nemzeti iro
dalm unk teljes örökségének, illetve eme 
örökség valódi értékeinek megismerése és 
m egism ertetése által válthatók valóra. A 
teljes irodalm i örökséget kell birtokba ven
nünk, tehát a m agyar végzettel viaskodó 
Ady m ellett az európai küldetést őrző Ba
bits, a nemzeti program on dolgozó Né
m eth László m ellett a m odem  művészet 
egyetem ességét h irdető  Kassák, a népi 
m ozgalom nak elkötelezett Illyés mellett a 
városi Radnóti, a baloldali eszméket valló 
József Attila m ellett a katolikus Dsida Jenő 
szellem i örökségét. Természetesen nem 
szabad beérnünk pusztán a m agyarorszá
gi irodalom  birtokba vételével, arra kell 
törekednünk, hogy az egyetemes m agyar 
irodalm i kultúrát közvetítsük, illetve sajá
títsuk el.

Az irodalm i hagyományok, az egyete
mes m agyar irodalom  eredm ényeinek tel
jességre törekvő birtokba vétele mellett ü- 
gyelni kell az értékelés és ennek nyom án a 
kiválasztás igényességére, m égpedig arra,

hogy irodalm unknak azokat 
az alkotó egyéniségeit, azokat 
a műveit helyezzük előtérbe, 
akik és amelyek művészi, il
letve erkölcsi értékeik követ
keztében alkalmasak a nem

zeti tudat ápolásának alátám asztására. 
Már csak azért is, m ert az igazán tartalmas 
nemzeti tudat és anyanyelvi kultúra csakis 
a valóságos értékek szellemi birtokba vé
tele nyom án fejlődhet és m aradhat épség
ben, a hamis művek, a kérészéletű sikerek 
támogatása nem építi, hanem  éppenséggel 
rombolja egy emberi közösség kulturális 
kohéziós erejét. M eggyőződéssel m ond
hatjuk, hogy nem  valamiféle nemzeti reto
rika teremt értéket, hanem  az igazi érték 
hozza létre a nemzeti kultúra karakterét, s 
alapozza meg a nemzeti tudatot.

Az irodalom — és különösen a m agyar 
irodalom — ugyanakkor sohasem egysze
rűen a gondolat és a szó művészete, ha
nem intézmény is: a nemzet szellemi lé
tének intézménye. Kivált nehéz korsza
kokban, m időn balszerencsés történelmi 
fordulatok — és ilyenek, fájdalom, végig
kísérik távolabbi és közelebbi m últunkat 
— sodorják válságba és veszedelembe a 
magyarságot és a történelmileg létreho
zott nemzeti intézményeket. Irodalm unk 
felelősségtudata éppen ezekben a korsza
kokban m utatkozik meg igazán. Ahogy 
Ném eth László mondta: "A m agyar iroda
lom legjellemzőbb, tanulmányozásra leg
vonzóbb korszakai m indig akkor alakul
tak ki, am ikor a remény vetését elrontó 
jégverés u tán  az előtapogató élniakarás 
szigetekbe verődik, s a reménytelen ön- 
feláldozás lassan megint kitermeli a re
ményt." Igen, irodalm unknak a maga hét
évszázados története során m indig ez a 
szerep jutott: helyre kellett állítania a nem
zet megbomlott szellemi egyensúlyát, lel
ki elégtételt kellett szereznie a pusztító ve
reségek után, fel kellett támasztania a csa
pások súlya alatt m egroppant történelmi 
életerőt.

így történt ez Mohács után, m időn Bor
nemisza Péter, Balassi Bálint, Heltai Gás
pár költeményeibe és krónikáiba forrott 
össze ismét az a virtuális Magyarország, 
amely a csatamezőkön elveszett. így történt 
azoknak az erőfeszítéseknek a veresége 
után, amelyek a 18. század végén próbál ták 
a független, korszerű  M agyarországot 
megteremteni, m ikor is a nyelvújító Ka
zinczy Ferenc, a romantikus Kölcsey Fe
renc és Vörösmarty Mihály tám asztotta fel 
a Vérmező mocskába fulladt közös rem é
nyeket. így történt Világos után, m időn 
Arany János, M adách Imre, Kemény Zsig
mond és Jókai Mór könyvei teremtették 
újjá a nemzet szellemét, adtak hangot a szi
gorú önvizsgálatnak és festettek a sötét 
egekre szivárványos reményt, s így tör
tént az első világháborús vereség, a m o
dernizációs kísérletek kudarca, a törté
nelmi M agyarország feldarabolása után, 
midőn Babits Mihály, Móricz Zsgimond, 
Kosztolányi Dezső, József Attila és a népi 
irodalom: Illyés Gyula, Németh László, 
Tamási Áron kerestek megtartó erőt a ha

gyom ányban és új vezérlő csillagokat a 
dem okratikus átalakulás eszméiben.

Történelmi feltám adásoknak és újabb 
zuhanásoknak voltunk részesei-tanúi az
óta is, és elm ondhatjuk, hogy irodalm unk 
e feltám adásokban is kivette részét, és a 
zuhanások u tán  is kereste a nem zeti önis
meret és önbizalom  m egújulásának, az al
kotó erők felkeltésének lehetőségét. Vagy 
nem  ezt tette-e az ötvenes évek súlyos 
m eg próbáltatása, az 1956-os m agyar for
radalom  tragédiája u tán  Illyés és N é
m eth, Déry és K odolányi, Vas István  és 
Örkény István, Jékely Zoltán és Pilinszky 
János, Nagy László és Juhász Ferenc, Sán
ta Ferenc és Csoóri Sándor, az az új m a
gyar irodalom , amely a kom m unista d ik 
tatúra m áskülönben szellem i szivárság- 
ban telő évtizedeiben, éppen  a d ik tatú rá
val szemben kibontakozott? Irodalm unk 
— éspedig nemcsak az országban, hanem  
a kisebbségi lét vagy a szétszóródás körül
ményei között is — m indig a nem zeti tör
ténelem, kultúra és identitás folyamatos 
fenntartását szolgálta, és éppen  ebben a 
szolgálatban találta m eg a maga m éltósá
gát és egyetemes emberi küldetését.

A m agyar író a nem zeti kultúra és az 
anyanyelv gondozása által teszi teljesebbé 
saját emberségét, és ebben az emberség
ben lesz az egyetemes hum ánum  szószó
lója, más kultúrák, irodalm ak képviselő
inek társa. A m agyarság bizonyára azzal 
tette a legnagyobb szolgálatot az egyete
mes emberi kultúránank és az Isten terem 
tő terveinek, hogy létrehozta saját nyelvét, 
művelődését, szellemét, és ezzel új érté
kekkel, hangzatokkal és színekkel gazda
g íto tta  a z t a s o k o ld a lú  és so k sz ín ű  
egye tem ességet, am elyet a te rem tés  és 
az em beriség  m egalko to tt. N é p ü n k  a 
m ag y ar k u ltú ra  és n e m ze ti id en titá s  
fenntartása révén teszi teljesebbé az em 
beri egyetem ességet, m in thogy az em be
ri nem  maga sem  m ondhat le azokról az 
értékekről, amelyekkel a m agyarság egé
szíti ki, teszi gazdagabbá a kultúra ösz- 
szességét. H add idézzem  Széchenyi István 
szavait: "Az emberiségnek egy nemzetet 
megtartani, sajátságait, m int ereklyét m eg
őrizni és szeplőtlen m ivoltában kifejtem, 
nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen új, 
eddig  nem  ismert alakokban kiképezve 
végcéljához, az emberi feldicsőítéshez ve
zetni, kérdem, lehet-e ennél m inden kese
rűségtől m ent tisztább érzés; s ha csak 
m int hangya ily megdicsőítéshez egy pa- 
ránnyal is hozzájárulhatunk, van-e ennél 
édesebb osztályrész emberek között, kik
től a lelki öröm ök nincsenek elzárva?"

Széchenyi szavainak a jelenben is súlya 
és értelme van. Amit m agyarság és emberi 
egyetemesség szoros összetartozásáról és 
teremtő kölcsönösségéről egykor kijelen
tett, az ma is időszerű feladatot és szellemi 
stratégiát jelent; megszabja a m agyar kul
túra , a m agyar irodalom  kívánatos és 
szükséges stratégiáját is.

Illyés Gyula egy ma m ár klasszikus pa
raboláját szeretném idézni, am ely által — 
Németh László Iszony cím ű regényének 
francia kiadása alkalm ából— irodalm unk
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sajátos term észetének dolgában szerette 
volna eligazítani az idegen olvasót. "Kép
zeljük el — írja Illyés —, hogy egy kiváló 
tehetségű em ber arról ír regényt, hogy mit 
szenved egy falu a Duna kiöntései miatt. 
Csak gratulálni tudunk, hogy m űvésze
tével ilyen nemes tárgyat emel föl. Kép
zeljük el aztán, hogy ugyanannak a nép
nek a legnagyobb drám aírója arról ír tra
gédiát, m iért nem  sikerült valakinek a Du
na áradásait megakadályozni. De a legna
gyobb költő is arról írja első, m ásodik, sőt 
tizedik verseskönyvét, hogy a Dunát sür
gősen szabályozni kell. Majd a kritikusok 
is azon a m érlegen m érik az alkotások 
értéksúlyát, hogy milyen fokban szolgál
ják azok az árvizek m eggátlását, s m ind
annak  a népbetegségnek, közlekedési, 
m ezőgazdasági és közoktatásügyi bajnak, 
am it a zabolátlan folyók okoznak. Elkép
zeljük mi is a hangot, amely az áradások 
s azok kifogyhatatlan következményei
nek huszadik  ábrázolása u tán  ingerülten 
fölcsattan: H át hol a vízügyi hivatal? Hol 
az egészségügyi miniszter, a földm űve
lésügyi, a hadügyi? érthetetlen , m iért 
gyötreti m agát ezekkel épp az irodalom?"

A m agyar irodalom  karakterével is
m erkedőkülföldi olyan parabolát kap ok
tatásul, amely — miként a pár vonással 
m egrajzolt arc- és jellem képek— egyetlen 
m erész lendülettel húzzak meg az ábrá
zolni kívánt jelenség karakterét. A valósá
gos képen m indez nem  sokat módosít: a 
m agyar irodalom  nyolcévszázados törté
nete során valóban igen gyakran kény
szerült arra, hogy a nem zeti élet első szá
m ú intézm énye, a közös törekvések első 
megfogalmazója és állandó képviselője, 
tö rté n e lm i é rdekek  le té tem ényese  és 
nagyszabású feladatok valóra váltásának 
szervezője legyen. És noha a jelenben m ű
ködik, rem élhetőleg jól m űködik a vízü
gyi hivatal, és léteznek szorgalmas kor
m ányzati hivatalok is, ez m ég nem jelenti 
azt, hogy irodalm unk m inden további 
nélkül visszavonulhat a m űvészeti élet és 
alkotó m unka belső körébe, s felhagyhat 
azzal a kezdem ényező, javaslatokat tevő, 
közös cselekvésre mozgósító és a közélet 
m inden dolgában szabadon bíráló tevé
kenységével, am elyet hagyom ányosan 
vállalt és végzett küzdelm es történelme 
során.

A jelenről beszélek, és aki körülnéz a 
szellemi életben, az bizony m egállapíthat
ja, hogy irodalm unk ma egyféle identitás- 
zavarral küszködik. Az elm últ évtize
dekben, az im ént vázolt hagyom ányok
nak megfelelően, irodalm unk kétségtele
nül a nem zeti élet és szellem elsőszámú 
letétem ényese volt, az írószövetség köz
gyűlései vagy az írószövetségi választ
m ány összejövetelei amolyan "kvázi-par- 
lam entként" tevékenykedtek, minthogy 
valóságos népképviselet híján elsősorban 
ezeken a fórum okon kaptak hangot a m a
gyar nép panaszai és kívánságai. Az iro
dalm i életnek ezt az erősebben átpolitizált 
szerepét m ára m inden bizonnyal feles
legessé tette a bekövetkezett történelmi 
fordulat: elvégre, ha létrejöhetett a m a

gyar jogállamiság, m űködik a m agyar 
népképviseleti országgyűlés, nincs szük
ség arra, hogy az írószövetség pótparla
m entként végezze a dolgát, és az iro
dalom  a nemzeti szuverenitás elsőszámú 
intézménye legyen.

M égsem valószínű, hogy az írók, mint 
azt sokan tanácsolják, hajlandók lennének 
egyszerűen visszavonulni a m űhely zár
tabb világába. Nemcsak az írópolitiku
sokra vagy politikus írókra gondolok, 
ilyenek különben bőven találhatók mind 
a kormányzati, m ind az ellenzéki oldalon. 
A politizáló, kivált a politikai pártok elkö
telezettségében csatározó írástudó kissé 
gyanús és ellenszenves személlyé vált az 
utóbbi évtizedben. Bizonyára nem  vélet
lenül, m inthogy az alkotó munka számára 
nélkülözhetetlen szellemi függetlenség és 
szuverenitás igenis megjelöl egy képzelet
beli határvonalat, amelyen túl ennek a 
függetlenségnek és szuverenitásnak a 
m űködése megkérdőjelezhető. Kétségte
lenül akadnak írók, akik m ár régen átlép
ték ezt a bűvös vonalat, és ma m ár inkább 
a politikának: a hatalomra jutásnak, a ha
talom  megtartásának, m int az irodalom
nak, a szellemnek az emberei. Megfigyel
hető, hogy a politikai pártok csatározása
iban, a hatalom  m egszerzéséért vagy 
m egtartásáért folyó küzdelm ekben elme
rülő írók m int írástudók is sokat veszítet-

Szabó Sándor felvétele

tek a pártpolitikai szerepvállalás nyomán. 
Szövegeik logikai és stiláris erejének ész
revehető hanyatlása legalábbis erre utal. 
Kár értük, ugyanis a szellemi életben (is) 
fellépő személyiség belső és külső szuve
renitása olyan értéket jelent, amelyet ép
pen a nemzet és a nemzeti kultúra érde
kében szükséges volna fenntartani.

Az irodalomnak mint szellemi és nem
zeti intézménynek azonban akkor is van 
közéleti, sőt (nem félek a szótól) politikai 
szerepe és jelentősége, ha m aguk az írók 
csak részlegesen, csak "állampolgári" jo
gon és kőiben politizálnak, vagy éppen 
teljesen távol m aradnak a politikai küz
delmektől, s nem kívánnak részt venni a 
különféle pártok és mozgalmak életében. 
M agának az irodalom nak persze csak 
közvetetettebb m ódon lehet közéleti sze
repe, és ez így helyes, m inthogy a kultúra 
sohasem vállalhat fel napi politikai vagy

taktikai jellegű feladatokat.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy irodal

m unknak ma is m int nem zeti intézm ény
nek kell m űködnie. A m agyar irodalom  
m indig is a m agyarság szellemi és erkölcsi 
létének látható intézm énye volt, annak a 
Renan által m eghatározott "m indennapi 
népszavazásnak" az organizátora, am ely
től a nemzetek, különösen a saját erejükre 
hagyott kis nem zetek kapják ellenálló ere
jüket és belső szuverenitásukat. M indez 
azt is jelenti, hogy az irodalom nak az el
következő időkben is kell bizonyos közü- 
gyi-közéleti szerepet vállalnia. M inde
nekelőtt vállalnia te li a nemzeti identitás 
és kultúra védelmezését, egy virtuális kö
zösségi és erkölcsi kódex kialakítását és 
fenntartását. Az irodalom nak ez az erköl
csi jellegű közösségi szerepvállalása nél
külözhetetlen abban, hogy a hosszú időn 
át tartó diktatórikus berendezkedés nyo
mása alatt m egsérült vagy m egroppant 
erkölcsi és szellemi értékek ism ét haté
kony történelm i erőt jelentsenek, egyálta
lán abban, hogy ezek az értékek helyre- 
álljanak.

Másodjára az irodalom nak stratégiai 
feladatai és lehetőségei vannak a m agyar
ság (legalább) szellemi és lelki egységé
nek a helyreállításában. Volt idő, voltak 
idők, m időn maga az irodalom  fogta ösz- 
sze a nemzetet, s ha a jelenben azt látjuk, 
hogy a m agyarságot a Kárpát-m edencé
ben állam határok darabolják fel, s a m a
gyarság  egy igen nagy része szerte a 
nagyvilágban szétszóródva él, m egint 
csak azt mondhatjuk: ilyen időket élünk 
ma is. Igen, a m agyarság nemzeti és szel
lemi egységre vágyik, történelmi és lelki 
szüksége van arra, hogy Kolozsvárt, Ma
rosvásárhelyt, Pozsonyt, Kassát, Szabad
kát — és persze a nyugati világban élő 
m agyarokat is — bekapcsolja a nemzeti 
élet vérkeringésébe. Ez a vérkeringés ma 
elsősorban a nemzeti kultúra egyetemes 
és egységes rendjében képzelhető el és 
valósítható meg. Szerves rend ez, élő or
ganizm us, amelynek igen fontos ereit kö
töttékel a m agyarságra kényszerített úgy
nevezett békeszerződések: Trianon és Pá
rizs. Következésképp általában bénultság 
jött létre: nemcsak az elszakított m agyar 
népcsoportok, hanem  az anyaország ese
tében is. Irodalm unknak, egyáltalán kul
túránknak a jövőben ezt a bénultságot kell 
orvosolnia, a term észetes vérkeringést 
helyreállítania.

Közös felelősség ez, mindannyiunkra 
hárul, és közös m unka, amely mindannyi
unk számára feladatot jelent. Függetlenül 
attól, hogy milyen politikai pártok vagy 
ideológiák szerint látjuk a nemzet további 
teendőit, és függetlenül attól, hogy melyik 
ország útlevelével a zsebünkben utazunk. 
A századforduló (az ezredforduló) nagy 
feladata, hogy irodalmunk továbbra is vál
lalja a nemzet szolgálatát, s a jövő kialakí
tásában stratégiai szerepe legyen. Erkölcsi 
örökségünk valóságos kontinens, biztos 
alapzat ma is: nem sodorhatják el sem az 
országon belüli nézeteltérések, sem a kívül
ről érkező viharok.
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa
Szókincsünk-csak-csüng-nem-pang
"Végre, végre, végre itt van! Nos, ez nem 

csak itt van, ez gazdag és árnyalt, ez érzé
keny és okos, ebben dúskálni lehet és fölfe
dezéseket tenni. Csupa empátia ez a szótár, 
a lehetséges használói iránt, és ami még több: 
szócikkem átüt a szerelmes viszony ahhoz a 
nyelvhez, amellyel dolgozunk."

Ez a lelkes fogadtatás a Magyar Szókincs
tárnak szólt, amely is Rokon értelmű szavak 
és ellentétek szótára és "1999-ben a könyv
tárosok szavazatai alapján elnyerte a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuminak Fitz Jó
zsef könyvdíját."

Idézzünk még a kötet terjedelméhez, kb. 
950 oldalhoz képest meglepően rövid és tö
mör előszóból, amely mindössze 7 oldal:

"Olyan újszerű szótár, amely gazdag tára 
a rokon értelmű szavaknak, más néven szi
nonimáknak, és tájékoztatja a használót a 
szavaknál nagyobb egységek, a szókapcso
latok és a szólások jelentéséről és így felhasz
nálásuk módjáról is. Feltünteti egy-egy szó 
jelentésének ellentéteit, ha vannak ilyenek. A 
magyar szótárirodalomból mind ez ideig hi
ányzott a magyar szókincs elemeinek ellen
tétes jelentések szerinti feltérképezése, pedig 
valamely szónak és ellentétének jelentése 
szoros kapcsolatban áll egymással, kiegészí
tik és meghatározzák egymást, mint a fény 
és az árnyék."

Idéznék még bőségesen az előszóból, a- 
melynél jobban senki sem tudná bemutatni 
ezt a valóban izgalmasnak mutatkozó kézi
könyvet, ám a belső címlap hátán ott olvas
ható a fenyegetés, hogy "A m ű sem rész
leteiben, sem egészében nem reprodukálha
tó semmilyen djárással a jogtulajdonos elő
zetes engedélye nélkül, "és ez lebénít; nincs 
meghatározva, mi értendő a részleteiben a- 
latt, hiszen a kis részlet is részlet. Ezért talán 
a kelleténél kevesebbel fogok idézni a szótár 
bemutatásánál, nem szánok elég terjedelmet 
a méltatására, hiszen, ismétlem, azt úgy sem 
tudnám sem szakszerűbben, sem lelkeseb
ben elvégezni, mint az előszó, valamint fül
szövegei, ahonnét származik jelen dkk be
vezető passzusa; ki is keresem a szótárban a 
passzus rokonértelműjeit: szakasz, rész, pa
ragrafus, hely, bekezdés, egység, fejezet — 
gondolom, a bekezdés illik, talál, passzol ide 
a leginkább. (Hogy fog örvendezni e szótár
nak például Pusztai János, aki mint ismere
tes, regényeiben m inden m ondat vagy 
legalábbis bővítmény szinonimikus változatait 
páratlan bőséggel közli, szórja, ontja, árasztja 
stb.)

Mint bizonyára mindenkit, engem is arra 
oktatgattak középiskolai magyartanáraim, 
hogy a stílus egyhangú, szegényes, hatásta
lan, fárasztó és érdéktelen, ha ugyanazt a 
szót mindegyre megismételjük, vagy akár
csak egymás után kétszer is leírjuk, amikor 
írhatnánk helyette mást. Mivel a lelkes minő
sítést e rövid szövegben már másodszor 
használom, megkeresem új szótáramban, mi 
minden közül választhatok ezentúl, hogy 
hatásosabb lehessek: tehát a lelkes melléknév 
helyett adott esetben, ha odaillik, használha
tó: ambiciózus, ügybuzgó, igyekvő, törekvő, 
buzgó, rajongó, szenvedélyes, lánglelkű, el
ragadtatott, egzaltált, harsogó, tüzes, tom

boló, lelkesült, heves, lángoló, lendületes, 
mohó, égő, ekszatikus, animált, passzioná- 
tus, frenetikus. Ellentéte: közönyös, fásult, 
kiégett... más jelentésben: (vmennyi) lakosú, 
lélekszámú, lelket számláló; megint másban: 
lélekkel bíró (élőlény), élő stb.

S milyen gazdag a lelkesedés főnév és a 
lelkesedik ige szócikke, de nem idézhetem, 
mert tudatom, kezem, írógépszalagom mind- 
egyre görcsbe rándul a reprodukálási tila
lomtól.

Úgy tudom viszont, hogy nem kifogásol
ható, ha az ember úgy reprodukál (megismé
tel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, 
felelevenít — másol, sokszorosít, duplikál, 
utánoz — újrateremt, újjáteremt), hogy a ki
ragadott részt bírálja (lásd még: értékel, mi
nősít, véleményez, kritizál, megbírál, ki
fogásol, helytelenít, rosszall, leszól, kiveséz, 
ledorongol, leránt, ostoroz, cikiz). Szó sincs 
róla, hogy leszólni, vagy ledorongolni stb. 
akarnám ezt a már nekem is oly kedves Szó
tárat, ezért — cikizni fogom, annál is inkább, 
mert ilyen összefüggésben ezen ige az új
donság értékével, varázsával, bájával ke
csegtet.

Cikizésem  egyik kiindulópontja  — 
egyetnemértés a címszavak kiválogatásának 
többek között azzal a felfogásával, hogy 
"Nem dmszok a ritka, kevesek által ismert 
szavak, hiszen az olvasó majd minden eset
ben egy gyakori szónak keresi a szinonimá
ját, nem pedig fordítva." Ez egyszerűen nem 
igaz! Legfennebb csak akkor, ha az olvasó 
történetesen fogalmazási gyakorlatot végez, 
netán újságíró; minden más esetben, biztosí
tom erről az előszót jegyző Kiss Gábort, az 
olvasó, különösen az igényes olvasó, akire az 
előszó hivatkozik, a kevesek által ismert sza
vak szinonimáját is megkeresné, nemcsak 
öncélú érdelődésből, hanem azért is, hogy 
fogalmazványa közérthetőbbé váljék; van, 
aki a komprehenzív, s van, ki a pásztortáska 
helyett szeretne mást írni, pl. hogy thlaspi 
bursa pastoris; amint az uszkár helyett pudlit; 
fordítva viszont nem?

Ugyancsak cikizhető az a megoldás, 
hogy a szinonima-szótár — nem értelmező 
vagy legalábbis: nem "kisértelmező", vagy 
magyarázó szótár. "A címszó szinonimái
ként szókincsünknek azokat az elemeit so
roltuk be (micsoda stílus!), melyek jelentése 
a címszóéhoz többé-kevésbé közel áll." Eh
hez azonban ismernünk kellene a címszó je
lentését is.

S ha már ezt nem, legalább a fogalom
kört, amibe tartozik, jelezni kellene; annál is 
inkább, mert az úgynevezett "értelmi kiegé
szítés" a címszók és szinonimák esetében is 
elég ritka; fokozza az olvasó zavarát, hogy a 
minősítések, pl: bizalmas, rosszalló, lekicsinylő, 
durva, tájnyelvi stb. elég következetlenek; 
ami abból is fakad, hogy a szerkesztő általá
ban egy minősítést oszt ki, holott amikor táj 
egy kifejezés, éppúgy lehet durva, mint ami
kor szleng, vagy biz(almas). A következetlen
ségek száma ennélfogva olyan óriási, hogy 
kiigazításuk vagy kipécézésük több hónapra 
terjedő tudományos ösztöndíjra támaszkod
va lenne csak megoldható.

A legsajátságosabb azonban az, hogy a

kedvenc minősítés a szleng; szinte úgy tűnik, 
eredetileg egy szleng-szótár számára vég
zett előmunkálatokra alapozott a szerkesztő; 
emiatt pedig elgondolkoztató mértékben 
szleng-népszerűsítő, barbarizáló, palléro
zás-ellenes, műveletlenítő irányzatokat is 
szolgálhat ez a szótár, akarata, célkitűzései 
ellenére.

A szleng címszóként nem szerepel, ezért 
olyan címszót keresek ki, amelyikben szino
nimaként előfordul, s így "értelmeződik":

argó: tolvajnyelv, alvilági nyelv, szleng, 
csibésznyelv, jassznyelv, diáknyelv, (szak
mai) zsargon

zsargon: csoportnyelv, rétegnyelv, tolvaj
nyelv, fattyúnyelv, bükkfanyelv, apacsnyelv, 
jassznyelv, argó, szleng

Mindezen túl még hozzátehetjük: diva- 
toskodó vagy divathajhász frázis, sablonos 
szólás, társalgási klisé, modoros, vagy affek- 
tált, kényeskedő közhely... mint a cikizés is.

Például az antialkoholista címszónál a 
második szinonimasorban ez található: alko
holmentes, népellenes — jaj, csak nem szegény 
Gorbacsovra gondol? Nyilván nem, hanem?
— Vagy bizonyos szlengben van ilyen értel
me, (tréfíásan, vagy (biz)almasan — de ak
kor ez most miért nincs jelölve, minősítve?
— Vagy? Mindenesetre az alkoholistánál a 
népbarát nem szerepel.

Népellenes címszó nincs, ezért visszake
resni nem lehet, viszont a nép első szinoni
mája itt a nemzet, náció, ami legalábbis a fon
tossági sorrend iránti érzéketlenség, ha nem
— pontatlanság; az utolsó szinonima a nyáj, 
"ember" nélkül(!); persze, adott esetben a nép 
azonosítható a nemzettel, de másik adott e- 
setben éppen az ellentétét jelentheti; itt tehát 
cáfolódik a fülszöveg állítása, hogy aszon- 
gya: árnyalt. Ugyanilyen ámyalatlan a népi 
címszó szinonimasora: populáris, vulgáris, 
plebejus, egyszerű, naiv, paraszti, néprajzi, 
etnikai... Képzeljük el, ha a kezdő újságíró 
vagy irodalmi-versenyes diák a fenti szino
nimák közül választ, a népi írókról, mondjuk 
Németh Lászlóról szólva; például hogy vul
gáris, naiv.

Az árnyalatlanságok, vagy éppen a minő
sítés hiánya mégrossz-szagúbb félreértéseket 
szülhet. Például a fasiszta: nemzetiszocialis
ta, hitlerista, feketeinges (rég), nád, nyilas, 
bamainges, fajüldöző, fajgyűlölő, rasszista, 
zsidógyűlölő, antiszemita, és — antikommu- 
nista, antiszocialistal... Merjen ezután valaki 
még antikommunista lenni!

A kommunistánál viszont ennyi áll csak, 
hogy: bolsevik, bolsi (pej.), vörös, komcsi 
(biz)... Mi hiányzik? Nem kéne Erratában, 
vagy erratatatatában közölni?

Nézzük, mi van a másik végen: nyilas 
(szak) nyilaskeresztes... A (szak) jelenti az 
dőszó szerint "csak szűk szakmai csopor
tokban vagy csak valamely tevékenységi 
körben, tudományágban használatosak. Mi 
az a "szűk szakmai csoport?" Politikai rend
őrség, vagy politológiai teaklub?

Egyébként vannak még nemcsak szűk 
körben ismert szinonimái is: zöldinges, hun
garistái, továbbá más jelentése is: íjász. (Á- 
mort, a "szerelmi nyilast" hova soroljuk?) És 
"nyilas" az is, aki nov. 21. — dec. 20. között 
született.

Természetesen nincs mindég ellentéte 
egy szónak. Azonban ha van, az többféle is 
lehet. Például a pásztor ellentéteként a szótár 
a nyáj-at adja meg; holott az inkább afféle

» » » > » »
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szemléleti kiegészítő, vagy fogalmi társítás, ta
lán a tolvaj, a ragadozó inkább ellentéte; a 
lelkipásztor jelentés esetében sem vagyok 
biztos abban, hogy a gyülekezet, a hívek alkot
ják az ellentétet, talán szerencsésebb volna 
más kifejezést "alkotni". A mészárosnak sem 
ellentéte a vágómarha, holott összetartozik 
vele...

Bármeddig szemelgethetnénk; de a szer
kesztők nyilván azzal utasítanak vissza, 
hogy — ez: éppen egy ilyen típusú szótár.

Sajnos, a legtöbb embernek, ha van anya
nyelvi szótára, az legfennebb helyesírási, 
leginkább idegen szavaké. Olyanfajta több- 
feladatos középszótárakban, mint a Larous
se, vagy a Duden, vagy a Webster, mindég is 
hiány volt magyarul. Az utolsó talán Ballagi 
Mór Teljes szótára, amely a szó jelentését is 
megadja, közöl bőven (bővebben, mint a szó
ban forgó) szólásokat, közmondásokat, s bő
ségesen kínál tájszavakat, meg régieket is. 
Amiatt, mert szemléletben a Czuczor-Foga- 
rasi-féle nagyszótárhoz csatlakozik, a nyel
vészek nem szeretik. Kiss Gábor sem hasz
nálja anyaggyűjtéshez.

Összehasonlításképpen: Pata... Ballagi- 
nál: 1. A nagyobb négylábú állatok körme, 
mely némelyeknél egy darabból áll, mások
nál hasított; a ló, a tehén patája 2. hengerded 
játékszer... stb. 3. v. ö. csete-pata 4. állattan a. 
m. pajod.

Kiss Gábornál: pata köröm (patás állaté), 
szárú, lóköröm (szleng); láb, tappancs (biz) 
futómű (szleng) küllő (szleng) alváz (szleng) 
mankó (szleng) virgács (szleng) léc (szleng) 
pipa (szleng) sonka (szleng) csülök (szleng). 
Noha a szinonimasor elejére is odaírja, hogy 
szleng, utána még kilencszer külön is feltün
teti e minősítést, s nem törődik azzal, hogy 
ezek a "vagány-nyelvi" szavak tulajdonkép
pen nem is a pata, hanem a láb szinonimái! A láb 
szónál is felsorolja őket. Viszont a kéznél 
nem, holott a pata azt is jelentheti, lásd: vedd 
le róla a patádat..., különben a láb szó "más 
jelentései" közül ismeri a pillért, oszlopot; a 
haranglábat viszont sem a harangnál, sem a 
toronynál nem adja meg, sőt, még torony cím
szava sincs! (Mintha annak nem volna szino
nimája!)

Ennek ellenére, csatlakozom a fülszöve
gek íróihoz és én is jó szándékkal ajánlhatom 
ezt a szótárat mindenkinek, akit érdekel az 
anyanyelve, sőt azoknak is, akik csak tetsze
tősebben szeretnének fogalmazni — azzal a 
kiegészítéssel, hogy együtt forgassák a Balla- 
gival és a Czuczor-Fogarasival, amelyek ta
lán már hasonmás kiadásokban is hozzá
férhetőek. "Pesti Gáborral indul és Kiss Gá
borral fejeződik be a névsor. A két Gábor 
között található a szótárírók népes és szor
galmas sora" — írja az egyik fülszöveg. Re
méljük azonban, nem fejeződik be a névsor: 
hiszünk a szótárkiadás gáborontúli lehetősé
geiben is.

Magyar Szókincstár, Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, Ötödik kiadás 2000. Főszerkesztő 
Kiss Gábor, Főmunkatárs Temesi Viola, Lektor T. 
Somogyi Magda, Szerkesztők Balázsi József Atti
la, Benczédy József, Fazakas Emese, Sannraft 
Marcellina, Nemoda Judit, Vilió Ildikó. A szerkesz
tésben közreműködtek Beregszászi Anikó, Bódi 
Zoltán, Fercsik Erzsébet, Gilicze Gábor, Gyenese 
Ilona, Hadas Emese, Lőrincz Jenő... Az aláhúztam 
nevek különös bája is fokozza a kötet vonzere
jét!

Erdélyi Magyar 
Könyvtár-ügyünk

> > > »  folytatás az 1. oldalról

minimálisra csökkent. M ár jó pár éve a 
kötelespéldányok beszolgáltatása m agyar 
vonatkozásban nem működik. Azóta nagy 
könyvtáraink csak alkalmilag jutnak hoz
zá a m agyar kiadványokhoz. A beküldött, 
adom ányozott m űveket többnyire állo
m ányukba iktatják, de pénzt nem  fordíta
nak a m agyar m unkák megvásárlására. 
Kivételt legfeljebb egy-egy alapvetőnek 
tekinthető m ű, kézikönyv képez.

Ugyanakkor hihetetlenül megnöveke
dett a m agyar kiadványok száma. A hiva
tásos könyvkiadókon kívül szám talan in
tézmény, egyesület, szövetség, iskola, ala
pítvány ad ki alkalmi köteteket, ünnepi, 
évfordulós emlékfüzeteket. Jó részük csak 
szűkkörű, helyi közösségnek szól, talán 
csak az egyszeri alkalomra. De akkor is 
kiadvány, s valahol m eg kell őrizni.

A folyóiratokkal, lapokkal még nehe
zebb a helyzet. Ezek hiánytalan sorozatát 
legfeljebb a szerkesztőség  és a helyi 
könyvtár gyűjti össze. S ha költözik a szer
kesztőség, m egszűnik, átalakul a folyói
rat, kérdéses, hogy közgyűjtem énybe 
kerül-e a kollekció.

Tudtunkkal jelenleg csak az Országos 
Széchényi Könyvtár gyűjti rendszeresen 
és tudatosan a világ m inden sarkából szár
mazó m agyar kiadványokkal együtt a ro
mániaiakat is. De nyilvánvaló, hogy oda 
sem jut el sok kötet, füzet, lapszám. S a- 
múgy is kevés kutató engedheti m eg m a
gának, hogy Budapestre utazzon esetleg 
egy-két kötetért vagy cikkért. A másik le
hetőség, hogy itt, az országon belül keres
se fel a megjelenési helyet, talán az illető 
városban még rátalál az alig pár éves kiad
ványra.

M iközben harco lunk  m űem lékeink 
megtartásáért, restaurálásáért, városaink 
arculatának megőrzéséért, felekezeteink, 
egyesületeink visszakövetelik levéltáraikat, 
könyvtáraikat, megfeledkezünk arról, hogy 
mai sajtótermékeink is szellemi kincset kép
viselnek. Immár egy évtized nyomtatott ha
gyatékának a sorsa bizonytalan. Most még 
lehetne érte tenni valamit.

A m eg o ld ás t egy E rdély i M agyar 
K ö n y v tá r  lé te s íté se  je len th e tn é . Van 
ugyan jelenleg néhány m agyar kézben le
vő jelentősebb könyvtárunk. A legrégebbi

s leggazdagabb a Protestáns Teológiai In
tézet 105 éves gyűjteménye. Állagát az u- 
tóbbi évtizedben sikerült felfrissíteni főleg 
határon túli kiadványokkal, de jellege és 
szűkös elhelyezése lehetetlenné teszi az 
országos gyűjtés felvállalását. Még a fele
kezeti kiadványok sem  futnak ide be hi
ánytalanul. Szinte hihetetlen, hogy a vele 
egy épületben m űködő M isztótfalusi Kis 
Miklós református sajtóközpont kiadvá
nyainak teljes sorozatát is hiába keresnénk 
itt.

Az Erdélyi M úzeum -Egyesület régi 
k ö n y v tá rá t m a a K özpon ti E gyetem i 
Könyvtár birtokolja és gondozza. Á több
nyire hagyatékokból és adom ányokból 
összeállt jelenlegi könyvtára három  épület
ben van elhelyezve. E könyvtár is inkább 
tudományos m űvek gyűjtésére szakoso
dott.

A lapítványi könyvtáraink, a m agyar 
többségű vidéken m űködő megyei, városi 
könyvtáraink egyike sem  vállalhatja fel az 
átfogó, országos gyűjtést.

Egy ú j, o rsz á g o s  je lle g ű  m a g y a r  
könyvtárra van szükség. Pár évvel ezelőtt 
még az Erdélyi M agyar Közművelődési 
Egyesületet (EMKE) véltem  e könyvtár 
leghivatatottabb megszervezőjének, m ű
ködtetőjének. M ost talán m ég alkalm a
sabbnak találom  az erdélyi m agyar m a
gánegyetem  felállítására létrehozott Sapi- 
entia Alapítványt. Am úgy is szükség lesz 
az új egyetem  mellett könyvtárra is, ez 
magára vállalhatná az országos gyűjtést, 
bibliográfiai feldolgozást. A legnehezebb 
feladat megfelelő telket, épületet találni, 
esetleg raktárépületet kialakítani. Hat-hét 
személy jó ideig elláthatná a feladatokat. 
Egyrészt be kellene gyűjteni az elm últ tíz 
esztendő valam ennyi m agyar és m agyar 
vonatkozású kiadványát. Ha ez m ásként 
nem lehetséges, akkor mikrofilmen, szá
mítógépes lemezen vagy xerox-másolat
ban. M ásrészt követnie kellene az újabb 
kötetek, lapszám ok megjelenését, s egy
két példányukat beszerezni. Afeldolgozás 
során a harm adik feladat lenne az évi bib
liográfiák összeállítása. M eggyőződésem, 
hogy e könyvtár rövidesen hagyatékokból 
régebbi anyaggal is gazdagodnék, a fonto
sabb kézikönyvek, lexikonok pedig a ha
táron túlról érkeznének. Előbb-utóbb tu 
dományos-bibliográfiai fórum m á válnék 
e könyvtár. U gyanakkor az Országos Szé
chényi K önyvtárral szoros kapcsolatot 
alakíthatna ki, esetleg annak részére is be- 
gyűjthetné a kiadványokat.

Nem különben nevelő m unka is hárul
na e könyvtárra. M unkatársai tudatosít
hatnák az egyes szerzőkben, kiadókban, 
hogy m űveik csak úgy kerülhetnek be a 
nyilvántartásokba, úgy válnak a m űvelő
dési-tudom ányos örökség részévé, ha né
hány példányt biztos helyre juttatnak.

Á romániai m agyarság nem  m ondhat 
le legújabbkori történelm ének nyom tatott 
dokum entumairól. Ezek összegyűjtésére, 
megőrzésére és szakszerű feldolgozására 
csak egy központi Erdélyi M agyar (egye
temi?) Könyvtár vállalkozhatna. N e késle
kedjünk létrehozásával!
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M É H E S  K Á R O L Y

Tényleg öreg vagyok?
Ha a kabátod tönkre megy, a apód elvisik, megtöredezik, zsíros 

lesz a retikülöd, ha sokszor nehéz szívvel is, de veszel újat. Elmész 
a boltba, válogatsz, tetszik/nem tetszik-et játszol, ám bárhogyan 
is döntesz, ha fizettél, egy új és kedvedre való tárgy birtokosa 
leszel, amit megint sokáig használhatsz. És mernéd-e tagadni: 
örülsz neki.

Ó, a testtel semmit nem lehet tenni. Saját tested, amire azt 
mondod évtizedeken át, hogy te vagy, ha bemutatkozol, ez a test 
mutatkozik be, nyújtja oda kezét, és a test szája mond ki egy nevet 
(s hozzá kissé nevet...), nem cserélhetők soha semmire.

Kit, ki a fenét tegezek itt, mikor rólam van szó, én vagyok az, 
én voltam (mint Szép Ernő, de mennyire nem szép dolog ez!).

Néha megborzongok. Kicsi koromban évekig egy szobában 
kelktt aludjak Nagymamával. Tanúja voltam öreges éktének, 
nyavalyáinak, elviseltem háklijait. Hallottam, milyen akaratlagos 
és öntudatlan zajokkal jár öregnek knni, tudtam, mit jelent szá
mára az álom és az ébrenlét. A  földfekete sötétben is a bőrömön 
éreztem, nyitva-e a szeme a szomszéd ágyon. Tudtam, miképp 
kacskaringóznak a bütykös lábujjai, miképp hevernek sovány, 
pöttyös lábai a paplan alatt. Nem csak az arcát és a kezét ismertem, 
hanem hetven éven át használt testét, elnyűtt, üres borzacskóra 
emlékeztető mellát, a hasát, a fenekét, szőrtelen vénuszdombját. 
Semmin nem csodálkoztam. Első tapasztalatként annyit állapít
hattam meg, lám, ilyen egy Nagymama. A  Nagymama örök 
jelenség, mindig is volt, és lesz is.

Sose mernék odaállni hétéves unokám elé. M it mondjak neki: 
nem így volt ez mindig? Elhinné bizonyára, de mit segít ez 
rajtam? Riogassam azzal, hogy kis gyöngyöm, csupán ötven év, 
elrepül, mint a pillanat, hiába oly sok pillanat, és itt állsz majd te 
is. Sokszor. Saját tested sem mered megérinteni.

Meg-megrémülsz, hogy ki is ez?
Meri én megrémülök. Igen: ki, ki ez, akivé lettem?
Hiszen minden, amit érzek, amit szeretek az életben, úgy 

hiszem, nem változott húszéves korom óta. A  régi varázslók által

még nem biokémiának nevezett folyamatok ma is dolgoznak a 
sejtjeimben. És miközben percről percre afelé halad minden, hogy 
egyszer ez a test, ez a tömeg nem lesz majd, a szer elem,a vágyódás, 
a tűz továbbra is ott bújkále romos, bontásra ítélt sejtfalak között.

Ha ott állok a tükör előtt, és megfogom a mellemet, megcsípem 
a bőrt a hasamon, két ujjal átfogom a karomat, látom, hogy nincs 
itt semmi csalódás: én vagyok, az én testem lett azzá, amivé. Ismét 
megtörtént, ami oly hihetetlen az életben, hogy a szép és a jó képes 
átváltozni csúnyává és rosszá. Nem vagyok kivétel, hiába hiszem, 
hogy igen, csak mert a lelkem, meg a szívem... A  szívemet nem 
láthatom. Lehet, hogy szörnyű csalódást okozna: szürke és ráncos 
az is, rossz vért pumpálgató vacak húscafat.

Hetvennégy éves vagyok. Egy varjú vagy egy teknősbéka 
tinédzser ebben a korban. Nekem azért is hálát kellene adnom, 
hogy a statisztika által számomra kijelölt átlagéletkort máris 
bőven túlhaladtam. Lehet, ez már nem is élet, hanem a jelek szerint 
büntetés, tanúja lenni az elsorvadásnak, penitencia a szép és 
boldog időszakban elkövetett "bűnökért", tudniillik, hogy szép és 
boldog merészeltem lenni...

Bálint négy éve hagyott itt örökre. Nem tudtuk egymásról, 
hogy megöregedtünk volna. Szerelemmel tudtuk szeretni egymást 
több, mint negyven évvel a megismerkedésünk után. Nem tudtuk, 
hogy a másiknak csúnya lenne a teste. Mindig is azt mondogatta, 
Klarisz, bolondulok a térdedért. Szerinte nincs még egy ilyen térd 
a földön, mint az enyém. Ma is elhiszem. A  térdem, talán a térdem 
még igen... Kicsit tett-vett a kertben, aztán olvasott a verandán. 
Olvasta a legújabb szerzőket is. Ha valamire azt mondta, mehet, 
akkor elolvastam én is.

Aznap reggel nem kelt fel megcsinálni a gyenge kis kávénkat, 
amit a konyhaasztalnál kortyolgattunk el, két marokra fogva a 
bögrét. A z orvos nagyon kedves volt, azt mondta, Bálint olyan 
szépet álmodott, hogy belehalt. Akkor valahogy örültem ennek, ám 
azóta sokszor töröm a fejemet, mi lehet az a szépség, ami halált 
okoz?

A z elmúlt négy év alatt semmi sem történt e sok mihaszna 
töprengésen kívül. írni is azért kezdtem el, mert beszélnem nincs 
kivel. Ugyan ez is hasonlatos a magamban motyogáshoz, de az 
mégis csak elszáll pornak a bútorok szélire, ez pedig megmarad. 
Megmarad olyannak, amilyennek megszületik: se szebb, se csú
nyább nem lesz soha, bármikor újraolvashatom, olyan.

Reggel bevásárolok. A  múltkor összeszámoltam, hány szó esik 
részemről, míg megjárom a boltot. Köszönésekkel együtt kereken 
hatvan szó. Egy napra.

írok, így gyártom a szavakat. Illetve (szégyellem bevallani, de) 
így élek.

A  lányom kétszer hív fel egy héten. Nagyon kedves. Francis
kával is beszélek. Elmeséli, mit rajzolt az iskolában. A  vöm általuk 
csókoltat.

Jön az ücsörgés, behúzódni a verandáról, a sötétedés, az este. 
És minden nap az éjszaka.

Édes istenem, hiszen ez az egész olyan, mintha egy végelátha
tatlan panaszáradatot zúdítanék szegény papírra!

Hát tényleg megbolondultam volna?
Miket zagyvátok itt össze?!
Nem, az eddigiekből egy árva szó sem igaz. Olyan boldog 

vagyok, és főképp azért, mert tudom, ez a boldogság soha nem ér 
véget.

Hallom, hallom...
Néha valaki fuvolázik nekem.
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Szebile asszony piacol
A szőlőlugassal övezett ház ri

kító kékre mázolt kapuján alacsony 
termetű, hízásnak indult asszony 
lép ki, megigazítja az egész testét 
borító kendőt — arca nem, csupán 
a szeme látszik —, fején kosarat 
egyensúlyoz, karján méretes korsót 
cipel, a piacra megy.

A piac a háztól nincs messze, 
Szebile asszonynak végig kell men
nie az utcán, annak a végén balra 
fordulni, rögtön utána ismét balra, 
onnét egyenesen a karánsebesi vár 
falai felé, a várig nem kell elgyalo- 

olnia, a minden égtáj felől érkező 
ereskedők félúton kínálják porté

káikat, Karánsebes török, magyar 
és rác lakosai itt szerzik be a harap- 
nivalót, a háztartás fönntartásához 
szükséges dolgokat.

Szebile asszony egyenesen ha
lad, nem dobálja csípőjét, ez keresz
tyén nőknél szokás, Szebile asszony 
tartása szigorúan merev, holott ő is 
tudja, mi kápráztatja el a férfisze
met: sok-sok évvel ezelőtt házuk 
rejtekében fátylát lobogatva has tán
cot járt az ura előtt, ennek is köszön
hetően házasságuk első esztende
iben többször teherbe esett, talán az 
is a hastáncnak tudható be, hogy 
férje több feleséget nem keresett, az 
igazsághoz azonban hozzátartozik: 
a háztartás nem tudott volna több 
éhes szájat ellátni, még arra se tel
lett, hogy szolgát fogadjanak, El
hádzs Musztafának, Szebile asz- 
szony férjének egy asszony szolgá
lataival kellett beérnie.

Elhádzs Musztafa egy Lippa 
melletti faluban látta meg a napvi
lágot, eredeti nevére nem emlék
szik, karonülő csecsemőként egy 
portyázó török csapat Drinápolyba 
vitte, onnét Isztambulba került, ki
járta a janicsáriskolát, éveken át a 
Vantótól keletre óvta a perzsáktól a 
birodalom határait, szolgálatai ju
talmául a magyar határvidékre ve
zényelték át — Karánsebes várában 
a janicsárok egyik bölükbasija lett, 
közvetlenül a keze alá tíz katona 
tartozott.

A sors tréfájaként Elhádzs 
Musztafa visszakerült a szülőföld
jére, bár erről ő nem tudott: legko
rábbi emlékei a janicsáriskolából 
voltak, magyarul Karánsebesen ta
nult (pedig nem messze nyugsza
nak egykor kardélre hányt szülei); 
rangos és megbecsült katonaként 
ismerte meg Szebilét, egy félig rác, 
félig mohamedán kereskedő lá
nyát; apja házában, a nyalka tiszt 
látogatásakor Szebile eljárta né
hányszor a hastáncot Elhádzs 
Musztafa előtt, és Elhádzs Muszta
fa hamarosan nőül vette őt.

Apósa után keveset örököltek, a 
vagyon nagyja Szebile fivéreihez 
került, Elhádzs Musztafa az alsó 
városrészben vásárolt házat, a többi 
bölükbasi és janicsár irigyelte El
hádzs Musztafát, mert nem kellett a 
várban laknia, ugyanakkor köny- 
nyelműségnek is tartották a végle
gesnek látszó letelepedést: ki tudja, 
mikor jön a parancs, ami után a ka

tonának ott kell hagynia addigi őr
helyét, és onnantól esetleg Bursá- 
ban vagy Algírban kell szolgálatot 
teljesítenie; Elhádzs Musztafa ab
ban bízott Allah, jobban mondva 
annak földi megtestesítője, a fé- 
nyességes padisah kegyes lesz hoz
zá, és életét Karánsebesen élheti le; 
lova mellé tehenet vásárolt, kisebb 
gyermekei hajtják ki nap mint nap 
a legelőre, a lefejt tejből a piacra is 
jut, Szebile asszony a méretes kor
sóban azt viszi.

Szebile asszony balra fordul, el
halad Kurd Ali gyönyörű portája 
előtt: ez a ház jóval nagyobb El
hádzs Musztafa házánál, a hozzá 
tartozó kert is szélesebb területen 
terül el, a kert mögötti legelő u- 
gyancsak Kurd Ali birtoka; Szebile 
asszony irigykedne rá, ha tudná, mi 
az irigység, ám nem tudja, egysze
rűen tudomásul veszi, Allah más 
utat szánt Kurd Alinak, mint El
hádzs Musztafának, pedig nem 
olyan régen együtt szolgáltak a ka
ránsebesi várban, bár Kurd Ali már 
akkor is kedvezőbb helyzetben 
volt: lovas szpáhiként katonásko
dott; amúgy Konya mellett szüle
tett, szülei a keringő dervisek közé 
szánták, ám Kurd Alit jobban von
zották a fegyverek, Isztambulba 
szökött, katonának állt, mindvégig 
a budai vilajetben (Karánsebes előtt 
Fülek, Siklós és Balaszentmiklós 
várában) kapott feladatot.

Ahogy Elhádzs Musztafa, úgy 
Kurd Ali is megunta a magányos 
katonaéletet, megnősült, ő is csu
pán egy asszonyt választott társul, 
igaz, ennek az volt a legfőbb oka, 
hogy keresztyén felesége, a magyar 
Zsófia mást maga mellett nem tűrt 
volna meg; házasságukból három 
leány született (Hadidzse, Merjeme 
és Emine), a frigy Kurd Ali számára 
nemcsak a legényélet, a katonaélet 
végét is jelentette, kikérte az obsitot, 
magyar paraszti családba házaso
dott, a gazdálkodó életformához 
rövid idő alatt hozzászokott, moha
medán lelke csak a disznótartástól 
riasztotta vissza, egyébiránt lova
kat, teheneket és szárnyasokat ne
velt, kisebb birtoknak is beillő 
kertjében megtermett az árpa, a 
hagyma, a káposzta, a kukorica és a 
szőlő, volt törkölycefréje is, amelyet 
pálinkának főzhetett volna ki, ám 
Kurd Ali a Paradicsomba vágyott, 
és mivel Allah nem tűri a részeges
kedést, a cefrét sógorainak adta; a 
megtermelt javakból nemcsak a ka
ránsebesi, a távolabbi piacokra is 
jut: Szebile asszony Kurd Ali portá
ja előtt kereskedőszekereket lát, 
melyeket férje egykori katona pajtá
sának áruival pakolnak tele.

Kurd Ali a tenyerét dörzsöli: né
mi ügyeskedés és várbeli kapcsola
tai révén sikerült megszereznie egy 
kereskedéssel és kölcsönügyletek
kel is foglalkozó janicsár, Véli Bese 
vagyonát, nem sok, mégis értéket 
jelent hetvenhárom és fél török rőf- 
nyi lenvászon, némi vegyes holmi 
(többségében eladásra kínált hasz

nált ruhanemű), készpénzben és 
kintlevőségben mintegy harminc
ezer akcse (egy szpáhibirtok éves 
jövedelmével fölér), az adósok ez
úttal Kurd Alinak tartoznak; Véli 
Bese erdélyi beszerzőútjáról haza
felé jövet rablótámadás áldozata 
lett, vagyonán katonatársai osztoz
nak, a karánsebesi végvárban nagy 
befolyással bíró Kurd Ali megelég
szik ennyivel, Véli Bese babot és 
hagymát termő kiskertjéről mások 
javára lemond.

Szebile asszony erről még sem
mit nem tud, férje majd csak este 
említi meg, hogy alárendeltje, az i- 
dős korára is egyszerű janicsárnak 
megmaradt Véli Bese meghalt; Sze
bile asszony a piac felé közeleg, a 
várbeli minaretből fölhangzik a 
müezzin gyászszertartásra hívó 
éneke: a várudvarban Redzsebét, az 
átlagosnál is szegényebb szpáhit te
metik, a lengyelországi hadjáratból 
egységével őrhelyére, egy boszniai 
településre tartott, a szállásukként 
szolgáló Karánsebesen sebesülései
be belahalt; övében mindössze 
nyolcszáznegyven akcse készpénzt 
találtak (a halottvizsgálók csóvál
ták a fejüket hadjáratból jött, s csak 
ennyivel?), egyszerű kivitelű kard
jáért, két viseltes köpenyéért, egy 
hosszabb és egy rövidebb nadrágjá
ért, ingéért, kopott csizmájáért, ka
lapjáért, övéért és iszákjáért egy 
környékbeli rác kereskedő százti

zenegy akcsét kínál, egyedül a ló az, 
ami Redzsebe hagyatékából egy ke
vés vagyont jelent.

Szőnie asszony a piachoz ér, a 
várbeli minaretben elhalkul a mü
ezzin éneke, Szebile asszony az 
iparcikkeket áruló kofák körében 
nagy izgalmat talál, fennhangon 
beszélnek, gesztikulálnak, köröttük 
kíváncsiskodók hada, Szebile asz- 
szony az élénk taglejtésekkel kísért 
kiabálásokból kihámozza, hogy a 
piac egykor jólismert figurájának, a 
Karánsebesről két éve eltávozott 
papucskészítő és -árusító Hasszán 
Becsének a törvény értelmében a 
kincstári megbízott ma hajnalban 
feltörte a bedeszkázott üzletét, ott 
nyolcvankét pár hat-, illetve tízak- 
csés papucson túl tintásüveget, toll
vágó kést, mérleget és pénzváltó

asztalt talált (ezek a papucskészítő 
mesterséggel nem egyeztethetők 
össze), továbbá a lakásként is szol
gáló műhely egyes sarkait a megbí
zott és emberei föltúrva lelték, "úgy 
— fogalmaz egy bennfentes moha
medán kereskedő —, mintha onnét 
kiástak volna valamit"; élénken 
taglalják, Hasszán Becse a biroda
lom vajon melyik részébe mehetett; 
Szebile asszony most áldhatja a vo
násait takaró fátylat, arca bizonyá
ra elárulná: szám ára nem új
donság, hogy a látszólag nyomor
gó papucskészítő uzsorakölcsön- 
nel és pénzváltással foglalkozott, 
Elhádzs Musztafának is volt dolga 
vele, Hasszán Becséhez bejutni ki
zárólag ajánlók révén lehetett, két 
esztendeje, mikor nyoma veszett, 
Elhádzs Musztafa és Szebile asz- 
szony sejtették, hogy Hasszán Be
cse alatt fölforrósodott a talaj, most 
abban reménykedhetnek, hogy 
Hasszán Becse megsemmisítette 
vagy magával vitte a könyvelést, és 
Karánsebesen a fentieken túl üzle
teléseinek nem maradt nyoma, ag
godalomra talán nincs ok, a kofák 
szerint a kincstári megbízott a már 
elmondottakon túl nem talált egye
bet, csupán egy csodásán kimun
kált papucsot, amelyet azonnal le
foglalt, föltehetőleg hamarosan va
lamelyik aga, netán bég tulajdona 
lesz.

A pletykálkodók csoportját ki
sebb menet zavarja szét: szolgák 
visznek futva a vár felé egy gyalog- 
hintót, azt fölmálházott tevék kö
vetik, Szebile asszony és a többiek 
napokkal később tudják meg, hogy 
Juszufot, a Rácországból Karánse- 
besre rendelt kádit cipelték orvos
hoz, Temesvár környékén rosszul 
lett, elveszítette az eszméletét, töb
bé nem tért magához, a hatóságok
nak újra értesíteni kell a fölöttes 
szerveket, jelöljenek ki a jogi ügyek 
intézésére egy másik kádit, mert 
Juszuf csak annyi időre érkezett 
Karánsebesre, hogy onnét rögtön a 
Paradicsomba menjen; vagyonát a 
város visszaadta a kincstárnak, a 
temetési költségek fedezésére csu
pán azt az egy okkányi kávét tartot
ták meg, amelyet az egyik tevén 
találtak, azt kis mennyisége ellené
re bizonyára eladásra szánta Ju
szuf: a kávé nagy kincs a birodalom 
belsejétől ilyen messzire, minden 
szeme eladható értéket jelent

A kádi azonban egyelőre élet
ben van, a pletykálok már nem áll
nak újra össze, ki-ki a dolgára 
megy, Szebile asszony a megszo
kott asztalánál leteszi a korsót, az 
első vevőt várja, azt tervezi: a tejért 
kapott pénzen, meg azon a pár ak- 
csén, ami a ruhájában csörög, friss 
birkahúst vesz, apróra vágatja, ott
hon megsüti, sáslik lesz ebédre, 
hozzá köles; ha a szolgálat engedi, 
Elhádzs Musztafa délben otthon 
eszik, márpedig miért ne engedné, 
mostanában legföljebb martaló- 
coktól lehet tartani, azok meg elke
rülik a végvárakat — Karánsebes 
lakói hitük szerint imádkoznak, 
hogy ez a (keresztyén időszámítás 
szerinti) ezerhatszázhetvennegye- 
dik esztendő a tavalyihoz hasonló
an békés legyen.
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HELIKON

HAKLIK NORBERT

A Forradalmi Ebkommandó esete
— Magyar kalendárium, október —
A Kunság egyik kálomista falujának lakói 

mindmáig emlegetik annak a Palócföldről 
elszármazott papnak a történetét, aki vala
mikor a század elején szolgálta gyülekezetük 
lelki épülését. A tiszteletest annyira rusnya 
ábrázattal verte meg Isten, hogy — mint a 
falubeliek mondják — "még a tehén is birká
ra hágott ijedtibe', ha meglátta". Emiatt lehe
tett, hogy már attól is sokan elnevették ma
gukat, ha a pap fellépett a szószékre, ám 
amikor prédikálni kezdett, akkor aztán tény
leg alig akadt olyan lélek a gyülekezetben, 
aki képes lett volna magába fojtani a kaca
gást. Ugyanis a tiszteletes, palóc lévén, az 
igét is amolyan palócos beszédmóddal hir
dette ki a híveknek, amit azok felettébb 
mulatságosnak találtak, de főképp akkor 
har- sogta túl a szentbeszéd hangjait a gyü
lekezet röheje, amikor az Úr eme szegény 
jó szolgája az Apostoli Hitvallást kezdte 
mondani.

Tudniillik amikor a Megváltó élettörténe
tét taglaló passzushoz ért, akkor az mindig 
úgy hangzott, hogy "szánvedé Pundjuss Pi
látus álátt", aminek hallatára a hívek arra a 
következtetésre jutottak, hogy új lelkészük 
bizonyára azért prédikál "idétlen módon", 
mert "nincsen mag a pundjussa". Néhányan 
el is döntötték: változtatnak a dolgon. Felbé
relték a falu legledérebb kéjlányát; vasárnap, 
jóval az istentisztelet megkezdése előtt be
lopták a templomba, felvitték a szószékbe, 
ahol olyanformán kellett leguggolnia, hogy 
a háta az emelvény gyülekezet felőli falának 
támaszkodjék, aztán ismételten utasították: 
várja ki türelmesen, amíg a tiszteletes bele
kezd a ceremóniába, "oszt7 csak csinálja jól a 
rábízott dógot". A bérmenyecske becsülettd 
elvégezte fdadatát: amint a pap fellépett a 
szószékre, hogy elmondja a prédikádót, tüs
tént fölhajtotta a lebemyegét, aztán — a fa
lulakókat idézve — "úgy elkezdte szopir- 
csánnyi a tiszteletest, hogy majd bele recs- 
csent a fütyülője szeginynek". Mindenesetre 
a pap csak ezt követően prédikált "úgy ren
desen"; m indössze egyetlen trak tusnál 
mondta azután is mindig olyan palóc osan az 
igét, mégpedig "a Mózes kőtábláinak tíz pa- 
rancsolattyánál, amikó' ugyanis a paráznál
kodásró' esik szó”.

Azóta mondják az Alföld ném dy vidéke
in, hogy "minden papnak megvan a maga 
pundjussa".

Ha a klérus tagjainak mindegyikére nem 
is, de Bátonydisznósd Bartalis János neveze
tű tiszteletesére mindenképpen igaz volt a jó 
kunok vélekedése. A disznósdiaknak nem 
volt ellenükre a pap könnyen fékentartható- 
nak aligha nevezhető férfiúi gerjedelme, 
mert bár a paráznaság bűnös voltáról szóló 
törvényt jó néhányszor áthágta, egyszer sem 
történt olyan, hogy megkívánta volna feleba
rátja feleségét. Mindig a még eladósorban 
lévő lányokat szemelte ki arra, hogy lelki 
gondozás mellett testi jótéteményekben is 
részeltesse őket, s ezt az eleinte néha berzen
kedő atyák — ha tudomásukra jutottak a 
történtek — végül rendre megbocsátották 
neki. Meg aztán: akkor igazán megszívlelhe- 
tőek a kéjsóvárság elkerülésére buzdító intel
mek, ha olyasvalakinek a szájából hangza

nak el, aki maga is buzgón kóstolgatja a bűn 
gyümölcsdt.

Csak egyszer esett meg, hogy Bartalis 
tiszteletes olyan nőszemélyt választott ki vá
gyának csillapítására, aki már férjezett volt. 
S bár eme ballépés a lelkész számára olyan 
következményekkel járt, amelyeket aligha 
tartott kívánatosnak, mégis nagy veszteség 
lett volna, ha elmarad. Hiszen ha Bartalis 
János tiszteletes kizárólag hajadonokkal gya
korolta volna a paráznaságot, akkor nemi
gen történik meg Bátonydisznósdon az a pél
dátlan esemény, ami végül megtörténhetett: 
tudniillik az, hogy a forradalmi csapatok a 
világtörténelem során először ebekből ver
buvált kommandót vetettek be a szabadsá
gért küzdő erők oldalán.

A Forradalmi Ebkommandó története az öt
venes évek elején kezdődött, amikor a papok
nak és a községi tanácsok elnökeinek nemigen 
volt illendő jóban lenniük egymással. A most 
elbeszélendő eset pedig éppen azt bizonyítja, 
hogy Bartalis János tiszteletes és Rózsavölgyi 
László tanácselnök elvtárs nem az elvárások 
szerint alakították maga viseletűket. A lel
kész és a település első embere között ugyan
is létrejött egy sokáig szétszakíthatatlannak 
tűnő kapocs, s ez nem más volt, mint az ebek 
iránt érzett csillapíthatatlan rajongás.

Mintha a további fejleményeket vetítette 
volna előre az a tény, hogy az elvtárs és a 
tiszteletes éppen kutyasétáltatás közben ta
lálkozott először. Egyre gyakrabban futottak 
össze a bátonydisznósdi patak partján, majd 
a Magyar Dolgozók Pártjának községi hely
tartója — miután számos alkalommal meg
tárgyalta a lelkésszel ebeik pedigréjét, ét
kezési szokásait, betanítási módszereiket, s 
többször megajándékozta újdonsült barátjá
nak a kutyáját feketevágásból származó t a 
gadóval és bőrkével — arra az elhatározásra 
jutott: házában látja vendégül a tiszteletest, 
és az örömmel el is fogadta a meghívást. 
Később kiderült: ez csupán kezdete volt ket
tejük barátságának, és a tanácselnökné sem 
viseltetett hűvös érzelmekkel az ifjú lelki- 
pásztor iránt.

Ám hamarosan felsőbb szinten is híre 
ment a bűnös atyafiaskodásnak, s a tanácsel
nök elvtárs hamarosan felszólíttatott arra: a 
marxista erkölcs és az internacionalizmus 
nevében vessen véget a helybeli reakciós erő
vel fenntartott kapcsolatának. Némi latolga
tás után az elvtárs arra jutott: éppen közös 
kedvtelésük szolgáltatja a legmegfelelőbb ü- 
rügyet az elhatárolódásra, s amikor legköze
lebb összetalálkoztak hőseink és a két négy
lábú, Rózsavölgyi kíméletlenül szapulni 
kezdte Bartalis ebtrenírozási képességeit. Ezt 
a lelkész nem hagyhatta annyiban. Hosszas 
dvakodás után úgy döntöttek, empirikus 
módszerekkel győződnek meg arról, melyi
küknek van igaza: kutyáik tudásának kell 
döntenie az elsőbbségről.

Felvirradt a próbatétel napja. Amint a két 
vetélytárs és ebeik megérkeztek a viadal 
helyszínére, a lelkész köpönyege alól az elv
társ egyik kravátliját húzta elő, amelyet még 
a próbatétel meghirdetésének napján csent el 
egy óvatlan pillanatban ellenfele szekrényé
ből, aztán belehajintotta a patakba. A megbe

szélt idő elteltével — az egyezség szerint 
mindkét félnek öt percig kellett pórázon tar
tania kutyáját, mielőtt ráereszti a zsákmány
ra — az elvtárs ebe belevetette magát a víz
folyásba, és alig telt bele néhány szempillan- 
tásnyi idő, már nagyon vidáman hozta is 
visszafelé a jobb sorsra érdemes nyakkendőt.

"Ez semmi", mondta a tanácselnök és ka
jánul elmosolyodott. Benyúlt a zsebébe, e- 
lőhúzta belőle neje egyik bugyogóját, oda
tartotta a tiszteletes ebének orra elé, aztán 
meglengette és ugyancsak a patakba dobta, 
mire a lelkész hátrahőkölt, és valószínűleg 
menten az alsónemű után ugrott volna, ha 
marad rá ideje, de nem így történt: kutyája 
abban a pillanatban felmordult, és pofáját 
szélesre tátva gazdája lábai közé kapott.

Rózsavölgyi László, Bátonydisznósd ta
nácselnöke akaratlanul is e momentum ré
vén bizonyította lojalitását a haladó eszmék 
iránt, és — ami szintén nem elhanyagolható 
— így lett Bartalis János tiszteletes pöcse- 
vesztetté, hogy gyógyulását követően sietve 
és örökre eltávozzék a faluból.

Aligha csodálkozhatunk azon, hogy Ró
zsavölgyiék házasélete ezt követően erősen 
megromlott. Bár a Rózsavölgyiné és a tiszte
letes között fennálló viszony, olyan okokból 
kifolyólag, amelyeket nem szükséges részle
teznünk, a viadalt követően megszűnt, a ta
nácselnök igen kevés hajlandóságot muta
tott arra, hogy megbocsásson hitvesének. Az 
asszony örökös szobafogságra ítéltetett; Ró
zsavölgyi elvette tőle a ház kulcsait, az abla
kokra rácsokat szereltetett, és ha elment ha
zulról, mindig gondosan rázárta az ajtót fe
leségére, nehogy véletlenül "kísértésbe es
sék". Ám a nejével szemben foganatosított 
büntető intézkedések nem merültek ki eny- 
nyiben: a "szemet szemért, fogat fogért" 
mondattal összefoglalható, a marxista etiká
nál jóval régebb keletű elvre hagyatkozva 
azzal igyekezett bosszút venni hitvesén, 
hogy halmozottan cselekedte meg azt a vét
ket, amelyet az asszonya őellene követett el.

Azokban az években jó páran kerültek 
lakat alá a beszolgáltatási kötelezettség meg
szegése, feketevágás vagy más hasonló, "a 
közellátás érdekét veszélyeztető” bűncselek
mény miatt. Ennek ellenére attól a naptól 
kezdve, hogy Bartalis tiszteletes férfiasságá
ban megrövidülni kényszerült, egyszer sem 
esett meg, hogy valamelyik parasztemberre 
szabadságvesztést róttak volna ki, sőt, pénz
bírság kiszabásával sem torolták meg a ha
sonló ballépéseket. Persze tévednénk, ha azt 
hinnénk, hogy Bátonydisznósdon büntetle
nül hagyták a népgazdaság elleni bűn csele
mén y eket, sőt: a családfők többsége inkább 
önként vonult volna börtönbe, mint hogy a 
megtorlásnak ama formájában részesüljön, 
amely Rózsavölgyi elmúlaszthatatlan férfiúi 
gerjedelme okán dívott a faluban akkortájt. 
Bár a hatóságok szigora legalább akkora volt, 
mint amekkora éberségük kijátszhatatlansá
ga, ezekben az időkben Bartalis falujában a 
feketevágás felderítése után is kedvükre rág
csálhatták a gyerekek a disznófüleket, és a 
pincék földjét is tovább nyomhatták a zsírral 
teli bödönök. Igaz, mindennek ára, mégpe
dig komoly ára volt — Rózsavölgyi tanácsel
nök ugyanis az ilyen eseteket követően 
rendre válaszút elé állította a családfőket: 
vagy börtönbe vonulnak, vagy pedig a ren
delkezésére bocsátják egy éjszakára asszo
nyuk vagy — ha volt ilyen a családban — 
süldő leánykájuk bájait, amiért cserébe "az

10



állam eltekint attól, hogy precendensértékű- 
en kezelje a dolgot, és lemond a dolgozó 
néptől elorzott javak visszavételéről is". Az 
apák s férjek eleinte bőszen esküdöztek: in
kább "életük végéig a börtönben rohadnak", 
mintsem hogy folt essék asszonyaik-lányaik 
tisztességén, de végül mindnyájan igent 
mondtak a felkínált egyezségre, legtöbbször 
éppen feleségük unszolására, akik úgy véle
kedtek: egy családot aligha érhet nagyobb 
csapás annál, hogy "több évig vezetője és 
legfőbb istápolója nélkül, szinte lefejezve 
kelljen saját sorsát a megfelelő irányba igazí
tania"; inkább "bűnhődjenek egyetlen éjen át, 
mint hosszú esztendőkön keresztül", meg a- 
múgy is: "a marhára sem lehet olyan billogot 
nyomni, ami le nem kopna onnét előbb vagy 
utóbb"; nem telik bele hosszú idő, és "a szé
gyenérzet helyét a helyes döntés okán érzett 
elégedettség veszi majd át", míg végül az 
egészből csak "arra fognak emlékezni, meny
nyi szenvedéstől menekítették meg magukat 
a kisebbik rosszat választva" — egyszóval 
addig-addig győzködték férjüket a derék 
hitvesek, mígnem kimondatott, hogy "le
gyen meg, aminek meg kell lennie"; amihez 
az asszonyok, ha éppenséggel serdülő leány
kájukra esett Rózsavölgyi elvtárs választása, 
rendszerint még annyit fűztek hozzá: "leg
alább nem tudatlanul megy az a sze- gény 
gyermek a házasságba".

Igaz, ami igaz, ennyi előnye talán volt a 
Rózsavölgyi révén lassan szokásossá váló el
járásnak, viszont az már kevésbé vált a bá- 
tonydisznósdi nők javára, hogy étkezés köz
ben, főképp, ha kolbász került az asztalra, 
minduntalan a tanácselnök általuk rettentő
nek tekintett hímtagja magasodott lelki sze
meik elé, hosszú órákra elmulasztva eme 
jobb sorsra érdemes nőszemélyek étvágyát, 
és a falu férfiainak is gyakran eszébe jutott a 
társadalomellenes bűntények megtorlásá
nak ez az új módozata, mégpedig leginkább 
akkor, ha történetesen az illető éppen a nász
éjszakán készült birtokba venni hosszas ud
varlásának megérdemelt gyümölcsét. Arról 
nem is beszélve, hogy bár a bátonydisznós- 
diak csengő-, azaz a település akkori állapo
tát tekintve kopogtatásfrásza elmúlt, a helyét 
a csaholásfrász vette át, tudniillik e szánni- 
való népek folyton összerezzentek, ha a por
tájuk elől hallottak kutyaugatást, azt hívén: 
éppen hozzájuk igyekszik az ebek iránt to
vábbra is nagy rajongással viseltető Rózsa
völgyi, hogy behajtsa vélt járandóságát, nem 
tudván arról, hogy ezen alkalmak mindegyi
kével a Forradalmi Ebkommandó majdani 
szerepvállalását készíti elő.

Ezerkilencszázötvenhat október huszon
negyedikén virradt rá Bátonydisznósdra az 
a nap, amikor a forradalmi erők eme testüle
tének tagjai végre kimutathatták a foguk fe
hérjét. Amikor tudomást szereztek arról, 
hogy előző nap Budapesten az utcákon kö- 
vetdték az emberek az ideiglenesen hazánk
ban állomásozó szovjet csapatok végérvé
nyes hazalátogatását, és hogy a Sztálin-szo- 
bor feje új funkciót kapva immáron nyilvá
nos illemhelyként szolgálhatja a köz javát, a 
falulakók is egy emberként álltak a demok
ratikus változások mellé, és teljes egyetér
tésben mondták ki a tanácselnökük számára 
súlyos következményekkel járó döntést: Ró
zsavölgyinek meg kell fizetnie az általa oko
zott gyötrelmekért.

Némely férjeknek nagy meglepetést o- 
kozva ezzel, a főtérre összehívott népbírósá

gi ülésen sorra ráolvasták Rózsavölgyi fejére 
a falu lányai és asszonyai mindazt, amit a 
törvény által előírt büntetés helyett rajtuk 
elkövetett a tanácselnök, aki még ha akart, 
sem tudott volna védekezni a vádak ellen, 
merthogy fenn a hivatalban várt felpeckelt 
szájjal az ítélethirdetésre. Valaki végül felve
tette, hogy a bűnlajstromot Bartalis János 
tiszteletes hímtagjával is meg kellene tolda
ni, és ez volt az a pillanat, amikor Rózsavöl
gyi sorsa végképp megpecsételődött.

A bátonydisznósdiak mindmáig szemér
mesen hallgatnak arról, kitől származott az 
ötlet, amely szerint a falubelieknek — békés 
népek lévén — meg kell hagyniuk Rózsavöl
gyi életét, és inkább olyanképpen érdemes 
megbüntetniük vétkeiért, hogy arra élete vé
géig emlékezzen majd. Az ötletgazda kifej
tette: az általa kifundált megtorlási módozat 
amiatt is jobb az akasztásnál, a lincselésnél, a 
vízbe fojtásnál és a hasonló bevett módsze
reknél, mert általa Rózsavölgyi úgy lakolhat, 
hogy végzete éppenséggel nő utáni vágya 
folytán teljesül be, és egyúttal a Bartalissal 
történt eset is megbosszultatik.

Rózsavölgyivel mindössze annnyit tu
dattak, hogy a falulakók úgy döntöttek: "há
lából a sok finom szalonnáért, töpörtyűért 
meg egyéb jókért, amiket nemeslelkűsége jó
voltából elfogyaszthattak, míg másutt éhez
tek a dolgozók", és azért, hogy "a népgaz

daság elleni cselekményeket csak ily csekély
séggel büntette", az enyhítő körülményeket 
méltányolva "mindössze három napig tartó 
szabadságvesztésre ítélik, amelyet irodájá
ban kell letöltenie", sőt, rögtön a büntetés 
végrehajtása után "egy kis kedvességgel meg 
is próbálják majd ellensúlyozni a kellemet
lenségeket".

Az ítélethozatalt követően a falubeliek 
mind hazasiettek, hogy mielőbb megköthes
sék kutyáikat; elvették előlük az etetőbádo
got, és azalatt a három nap alatt, amíg Ró
zsavölgyi a szabadulásra várt, szegény ebek 
egy kicsiny szalonnabőr-darabkát sem ízlel
hettek, csak vonítottak nagy keservesen, és 
kapkodtak a legyek után, amennyire láncuk 
engedte.

Harmadnapon ízletes sertéspordkákkal 
kezükben indultak el a falulegszemrevalóbb 
lányai a községi tanács épülete felé. őket a 
markosabb fiatalemberek követték, egy-egy 
ebet vezetve — alig bírták visszatartani a 
kiéhezett négylábúakat, nehogy a pórázt el
szakítva a bakfisok után rohanjanak, és ki
tépjék markukból az illatozó falatokat. A ta
nácsházba érve a lányok közölték Rózsavöl
gyivel: eljött számára a szabadulás perce, és 
az ő személyükben "megérkezett a vigaszta
lás is az átélt kényelmetlenségért"; csak vet
kezzen le, feküdjön hanyatt, és ők majd 
tetőtől talpig bekenegetik szalonnával, mert 
'bizonyára ő sem tud elképzelni kelleme
sebb lakomát annál, mint hogy ringó farú 
lánykák nyalogassák le a testéről a finom 
szalonnazsírt".

Amint a lánykák végeztek, sarkonfordul- 
tak, és elindultak kifelé a szobából. Rózsa
völgyi tiltakozására elmondták: idő kell ah
hoz, hogy a finomságok illata a bőrbe ivód
ván a legnagyobb élvezetet nyújtsa, és hoz
zátették: "várjon csak nyugodtan a tanács
elnök elvtárs", elvégre "odahaza, az udvarló
jukkal is így szokták csinálni". Ám amikor az 
ajtó újra nyílott, nem a leányok léptek be 
rajta: vérben forgó szemű dühödt ebek ron
tottak a helyiségbe, aztán a jó zsírszagtól 
felajzva rávetették magukat tanácselnökük
re; vérfagylaló hanggal csattantak össze tes
tén az állatok rémséges fogai, és amikor a 
falulakók jókora húsdarabokkal végül kicsa
logatták a szobából a kíméletlen kutyakülö
nítmény tagjait, Rózsavölgyi testén alig ma
radt olyan hely, amelyen ne lifegett volna 
cafatokban a bőr, sőt — mint kiderült, arról 
is tudomást szerzett, hogyan érezhette ma
gát Bartalis tiszteletes hajdani próbatételü
ket követően.

Rózsavölgyi, miután a megyeszékhely 
kórházában a lehetőségekhez képest vala
mennyire helyreállították az egészségét, 
több teherautónyi karhatalm istával tért 
vissza Bátonydisznósdra. A falubelieknek e- 
sélyük sem volt a védekezésre: a fegyvere
seknek pár perc alatt sikerült elfojtaniuk az 
eleve kudarcara ítélt ellenállási kísérletet. A- 
zon a napon olyan történt, amihez fogható 
talán még soha azelőtt országunk történel
mében, tudniillik a statáriális bíróság ítélet- 
hozatalát követően a találomra, "csak a pél- 
dastatuálás kedvéért” kiválasztott néhány 
bátonydisznósdi férfiú mellett a falu és az 
egész környéke ebei is mind ott lengedeztek 
a bükkfákra aggatott köteleken.

Ezután még sokáig nem volt példa arra, 
hogy bárki is kutyaugatást halljon Bátony- 
disznósdon. Az egyszerű tanácsi dolgozóvá 
lefokozott Rózsavölgyi László erősködésére 
a testület határozatban intézkedett arról, 
hogy "a veszettség fokozott veszélyének el
kerülése végett" már a falu határában leva
dásszák a kóbor ebeket.

A döntést csak huszonegynéhány eszten
dővel később vonták vissza, ám ehhez arra 
is szükség volt, hogy Rózsavölgyi eltávoz
zék az élők sorából, s ebben a momentum
ban ismét csak nem elhanyagolható sze- rep 
jutott az ebeknek. Bátonydisznósd egykori 
tanácselnökével azon a napon végzett szív- 
szélhűdés, amikor a televizíó a Négy páncélos 
és a kutya című nagy sikerű filmsorozat első 
epizódját vetítette.

Nem maradt elég ideje arra, hogy körbe
szaladjon a faluban, és m indenkiná kikap
csoltassa a tévékészüléket.

-  HELIKON--------------------
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LÁSZLÓFFY CSABA

A vandálok görbe tükre
"Mit érdekel titeket az én halott gaz

dám?"

Ha tehette volna, ezt kiáltotta volna 
oda a prédára sunyító szomszédoknak, 
m eg a ház körül gyanúsan lézengő, fürké
sző tekintetű, elhanyagolt kinézésű vagy 
éppen félkegyelmű vigyorral szemező, a- 
lakot öltő estéli árnyaknak. Közönséges 
öröm lány volt (még csak nem  is hetéra) 
egy gazdag em ber palotájában.

"Cseléd, m egvásárolt cafka! M inden
kié voltam  — vagyis hát senkié. Adtak, 
vettek, örökölt, aki szerencsés volt. Sok úri 
háznál m egfordultam  ez alatt a néhány, 
békésnek nem  m ondható év alatt. A bal- 
szerencse ide sodort, ebbe az átokvert vá
rosba. E gyetlen  szerencsém  (m entsé
gem?!), hogy form ásnak, kívánatosnak 
születtem. Legutolsó gazdám  is így véle
kedett... Új ruhát vett nekem, felöltözte
tett fehérbe, m ondván, hogy a fehér sze
rencsét hoz — nem  csupán reám, hanem  
a házra is. Vajon tudta, sejtette-e, hogy ez 
lesz majd a vezeklő ingem, m iután ő (mily 
szerencsétlenség, jaj!) váratlanul örökre itt 
hagyott?...

Az első reakcióm az volt, hogy befutot- 
tam a szobámba — sötét lyuk, akkorácska, 
m int egy éléskamra —, s habár nem  szok
tam  hisztériázni soha, hangosan kezdtem  
zokogni. «Itt legalább biztonságban vagy 
— m intha ő szólt volna hozzám , magam 
előtt láttam  mosolygó, ragyás képét. — 
Emlékezz rá, m it m ondtam  volt: nemtörő
döm séggel és tisztátalanul nem  ajánlatos 
a kuckódba belépni; megtörtént már, hogy 
a betolakodó borzalom m al rettent vissza. 
Az a szelíd tekintetű, búskom om ak látszó 
m ór is, akit veled egyazon időben fogad
tam  szolgálatom ba, m időn egyszer itt 
akart aludni éjjel, valami m egnevezhetet
len erő kivetette innen, sűrű üstöké kukk
ra állt, úgy m enekült el s a kerti bokrokig 
m eg sem  állt. Reggelre pedig ez az ágy 
(most a tiéd!) elm ozdult a helyéből...»

G azdám  cserzett bőrű arca halála u tán 
is m egőrizte férfiasságát, nem  esett-om
lott be, hogy pokoli félelemmel töltsön el, 
m int e háborúkat viselt város alatti alag
utak. A mélyen ülő, szürke szem pár kivi
lágított arcából, m íg szemhéját le nem  zár
tam. És vékony erekben csörgött le halán
tékáról a veríték, pedig m ár nem  kellett 
küszködnie a láthatatlan rémmel."

Körülnézett az izzasztó félhomályban. 
Eszébe nem  jutott volna (tudta-e egyálta
lán?), hogy egy birodalom  fővárosában 
teljesít nehéz szolgálatot ő, nagyobb fe
gyelem mel és hűségérzettel, m int a válta
kozó hatalom  királyára, bősz hadvezére
ire és szám talan m itugrász parancsnokára 
fel-felesküdő katonák, akik, mióta már, 
ugyanarra a belső parancsra hallgattak: 
"Nincs jobb illat, m int a m egölt és elham 
vasztott ellenségé!".

A fosztogatásokat m ár-m ár tréfaszám

ba vették, s ütötték-verték azt, aki szembe 
mert szállni velük. Ki emlékezett volna 
m ár Karthágóban a régi, előkelő családok 
vagyonára. Aböles elődöktől rájuk testált, 
megannyi értelmét vesztett tanítás helyett 
egyetlen erkölcsi érvbe fogózkodott a 
pusztításokat tú lélt lakosság is, abba, 
hogy: Ne hagyd, hogy más, idegen kéz foszto
gassa a szomszéd vagy bárki felebarátod java
it!... A  dúlást, az isteneknek a város és a 
lélek falain belül elnémított visszhangját 
— kézen fogva, m int jó testvérek — felvál
totta az undor és a közöny. Ez volt aztán 
a tökéletes belviszály\ Katonák, civilek 
vaktában roham ozták egymást; senki sem 
látta, hova sújt, vagy hogy merre térjen ki 
a halálos csapás elől.

Mindegy, hogy ki milyen istenek, Isten 
sugallatára hallgatott az istentelen tör
vények és ítéletek közepette. A szolgalány 
egy istenre hallgatott csak: a gazdáéra; 
vagy inkább a gazdájára! Az ő életében 
csupán egyetlen szó jelentette az alvilágot 
vagy a poklot akár. VANDÁLOK!... S még 
sokak számára. Amióta megjelentek Afri
ka északi partjainál.

"Senki sincs, aki várjon... messze vala
hol. Akiért megérné, hogy átkeljek a sós 
tengeren. Délnek fordulva pedig az afri
kai pusztító sivatag az úr. Ahány szere
tőm  volt (ha bár egyet közülük annak le
hetne nevezni): fehér- és színes bőrű, ró
mai, mór, berber... vandál nem (!), és ki 
tudja még, miféle náció — mind tovább- 
állt, vagy túladott rajtam! S most ez a 
kopaszra nyírt fejű,csúf vakarcs! (Aképén 
is csak selymes szőr, tán mert nagyon fia
tal?) Egy jámbor jövevény. Egyszerűen 
rám  pillantott, majd ujjával keresztet ve
tett, és a mellemre bökve Jézus Krisztus 
oltalmába ajánlott. Engem!... Akiből csak 
konyhaszag árad, s újabban némi félelem. 
Ha el kell hagynom  holt gazdám  házát, 
kinn vérszag vár Karthágó utcáin s tere
in."

A böjti szél cirógatása (vajon azt érzi 
máris?) mit kér tőle, és mit ígér. Hogy 
álljon be ő is a megfogyatkozott, elárulta- 
tástól rettegő keresztény gyülekezetbe?! 
Melyet a hit tart össze, a hit, hogy a legár
vább és legkiszolgáltatottabb lélekből is 
elűzhető a magány. Fogadalmat sem ide
gen földi hatalomnak kell tennie félelmé
ben. Csak saját magának.

Ahogy az omladozó árkádok alatt ha
ladt, a katakombák mélyén szent oltáro
kat rejtő, föld alatti cellasötétségben va
lahol mintha halk karének zengett volna. 
Lopakodva m ent tovább, arra gondolt, 
hogy egy láthatatlan martalóc-kéz (egysze
rű csirketolvajé? kéjgyilkosé?) bármelyik 
pillanatban agyonverheti egy husánggal. A 
lőréseken át s a vadállatok ketrecei fölött a 
fel-feltünedezd ég halványkék tükréből 
nyugalom áradt.

A nedves állatbőrök ropogtak talpa

alatt. "Hűtlenség? — gondolta (ha lehet 
ilyen még), a halott gazda iránt. — Csak 
úgy m eg akarok szökni ebből a füstölgő 
falakkal körü lvett, (azt beszélik) több 
m int fél ezer éves városból?! Most, amikor 
a kalm árok útjai is csalárd veszélyeket rej
tenek  S még a gürcölésbe belerokkant fa
lusi népség sincs biztonságban. Bárme
lyik éjjel rajtaüthetnek a barbár törzsek."

A babércserje sűrűjébe húzódva meg
várta  a v irradato t. Felajzott képzelete 
m egkeresztelkedett pogányokat lá to tt 
megbújni a kiszáradt vízm ederben, és ki
emelkedni a lápmocsárból. ("A császárok 
és hadvezérek, akik a hajítógépekből ad 
dig záporozták a köveket, a lándzsákat 
m eg a tem érdek földi javakat feltüzelő 
fáklyákat, m íg le nem  győzték az ellensé
get, vajon ilyen bokrokról szakíttattak  
m aguknak koszorúra valót?!" Hallott is ó 
egyéb hírességekről: költőkről, bölcselők
ről; legfeljebb egy rigm ust ropogtató, álar
cos igric bolondozását látta egyszeri...)

Egy kéz m egérintette a vállát. Ő volt 
az, a jövevény! Egy m adzagnál fogva ösz
vért vezetett a fűvel benőtt, elhagyatott 
ösvényen.

"ívűre magam hoz tértem , m ár egy ro
mos épület előtt voltunk. M egzörgette a 
kaput, majd felnézett a tornyos részt kö
rülölelő erkélyre. «Ti vagytok?» — hallat
szott a magasból egy mély női hang. A 
fakapu engedett. Az erkélyen kihajló fia
tal nőnek csak fél arca volt, a másikat 
fátyol takarta el, hogy a vadhús-vörös é- 
gés nyoma meg ne riasszon valakit. — 
Törhetsz m agadnak ebből a búzalepény
ből. Ma éppen böjt van, de  az Ú r velünk 
van.» — S ahogy jóságos mosollyal felém 
nyújtotta a szerény falnivalót, szeme m eg
telt könnyel. A mögötte álló férfiak szemét 
is nedvesnek láttam.

M áskor sületlennek találtam  volna, 
vagy tippanósnak. N em  az íze szám ított, 
hanem  aki adta. Ott, ahol az éhínség m ár 
a gyökereket tépi ki a földből, s az embe
rekkel együtt nélkülöző m egvadult álla
tok a frissen elhantolt holttesteket m ar
cangolják, ott, ahol a toprongyos alakokat 
elzavarják és kutyákat uszítanak rájuk — 
íme, egy volt patríciusasszony ezzel fogad 
engem: «Ha m ár a pestis s a gyilkos őrület 
megkímélt, érezd, hogy nem  vagy egye
dül.»

Mosoly volt-e, vagy csak fintor, ami a 
fél arcon átsuhant. A tető lyukas volt, a 
nap bemosolygott ránk. Sehol szent oltárt 
rejtő katakomba. A lépcsőn fölfelé halad
va, kis híján belevertem a fejemet az ala
csony gerendába.

Annyit m ár tudtam , hogy az Ú r nem  
holmi zsákm ányra vadászó, öldöklő ha
talmasságot jelent. H anem  jó pásztor, aki 
ordasok közt is őrködik a nyája felett. 
Csak am iatt éreztem  bizonytalanságot, 
hogy fogalmam sem volt arról, milyen 
nyelven beszél az új Isten? A pusztuló 
Karthágó nyelvén? Görögül, vagy lati
nul?... A vandálokra gondolni sem  m er
tem."

12



HELIKON

"A szerencsétlen város őrlő fogak m al
mába került."

Ezt m ég az elm últ években hallotta 
gazdájától. Társaság gyűlt össze palotájá
ban hétköznapi lakomára, korántsem  o- 
lyan zajos, vége-nincsen m ulatozásra, a- 
m ilyent a zsákm ányolt javaival hivalkodó 
vandál király szokásba hozott. Azt beszé
lik, hogy a Rómát is kifosztó Geiserich 
király egy ilyen reggelig tartó tivornyán, 
mivel legújabb ágyasa gúnyolódni kez
dett vele, kevesellvén "merész hőstetteit" 
— azt, hogy a fővárosban a római nagysá
gok képm ásait és szobrait leromboltatta 
—, m egfogadta, hogy legközelebbi foga
dására élő képmásokat fog feltálalni vendé
geinek. S azon nyom ban hajóra ültette 
legvakm erőbb harcosait, akik szerencsé
vel is jártak: visszatérve a közeli szigetek
ről, elhozták három, valam ikor rettent
hetetlennek tartott idős róm ai alvezér fe
jét. A vandálok királya aranytálcán, fácán- 
és pávaagyvelővel, ajakoshallal, flamin
gónyelvvel s egyéb ínyencségekkel körít
ve tálalta föl a legyőzött rómaiak kopasz 
fejét.

Csupa tanult em ber poharazgatott egy 
asztalnál; a borral egyszerre kezdett fo
gyatkozni a kedvük is.

"Csak a becsvágy m indenütt — szólalt 
m eg közülük a koridős: horgas orrú vén- 
ség, kezét-lábát elnyom orította a kösz- 
vény, lábbelijét így a vacsora a la tt is 
kénytelen volt levetni. — A józan, körül
tekintő államférfiak m intha végképp ki
vesztek volna."

"Akik, akár a jó pásztor, nem  nyúzzák 
meg, csak m egnyírják a nyájat..." — vette 
át a beszéd fonalát a házigazda. (Hát in
nen em lékezett ő, a szolgálólány a jó pász
torral) Izm os, kissé telt arcú férfi volt, 
tökéletesen élethű vendéghaja a fejére si
m ult, akár egy színész is megirigyelhette 
volna a dikcióját, ha versekből idézett. 
H itvány csürhének nevezte kortársait, a- 
kik a hajdani birodalom  szétszabdalt tes
tét marcangolják.

"Karthágót m ár régebb kikezdte a kór; 
a m ég m egm aradt fancsikák a pondrók 
prédái" — tette hozzá keserűen, s kezével 
közben szünet nélkül lapítgatta frizuráját.

"Amióta a vandálok bevették a várost, 
m intha csökkent volna a polgárokat m a
gával ragadó de lír— jegyezte m eg az asz
tal végén ü lő  ifjú; tógája feltűnően nagy 
potrohát takart, a társaságban ő volt a 
legfalánkabb. — Az am fiteátrum ban ke
vesebb k eresz tény t av a tn ak  m ártírrá , 
m int azelőtt."

"S ez m it jelent?!... Talán csökkent a 
vérengzési vágy?! — ellenkeztek egyszer
re többen is. — A vadállatok meg a gladiá
torok talán jobban kímélik az áldozata
ikat?"

"A kárhogy is: a vandálok  legalább 
nem  kivételeznek. A régi rómaiak, a de- 
generált u tódokkal ellentétben, jobban 
felm érték a kockázatot. Pedig akkoriban, 
legalábbis Róm ában, m ég hihetetlennek 
látszott a tömeges agymosás: az egy isten 
hit-veszély."

'Túl fiatal vagy — karolta át atyai moz

dulattal a vállát a házigazda —, honnan 
tudhatnád, milyen volt a régi Róma. A 
régiekről beszélsz, anélkül, hogy tudnád: 
a szabadságtól jobban elfajzott a nép; az 
ékesszólás köntösében nemegyszer rom
lott, elhízott lelkű hízelgők s bértollnokok 
szolgálták a hatalmat, az élők erejét meg
törő, és sokszor még a hullájukat is meg
gyalázó császár vagy a m anipulált tömeg
akarat gőgös cinizmusát."

"Elfajzott m inden, nemcsak a római er
kölcs — próbált enyhíteni a horgas orrú 
vénség a házigazda ítéletén. — Ne feled
jétek: egykor itt járt Cézár az első Karthá
gó romjain!..."

"Hetven láb széles csatorna vezetett a 
tenger felől a kikötőbe. Láthatjátok, mi lett 
belőle!..."

"Akárcsak belőlünk: emlékromok!...
Hová lett a karthágói nagytanács, amely 
büszkén megüzente volt Rómának, hogy 
engedélye nélkül a lábát sem moshatja 
meg itt senki a tengeröbölben!... Valami
kor naponta száz pajzs, háromszáz kard, 
ötszáz dárda, ezer löveg és számos kőha
jító gép készült a karthágói műhelyekben. 
Gondoljátok el, ma a vandálokkal szem
ben!..."

"Nem sokat érne. Övék a vadság s az 
emberfölény."

"A sors szava ez. Miközben a ravasz 
Thrasam und udvarába gyűjtötte az afri
kai dalnokokat..."

"Csak a versfaragókat!"
"Mindegy, de latinul zengik a vandál 

királyok dicső hőstetteit és kegyes életét... 
Még nyüt hitvitát is megenged a vandál 
«tolerancia» a keresztények püspökének; 
persze, érteni kell azért a fenséges figyel
meztetésből: ha a katolikus Fulgentius 
túlzásba vinné, a királyi kegy száműzetés
sel jutalmazza."

"Szóval, szavamat ne felejtsem: a ber
ber és a m ór törzsek egyre m ohóbbak let
te k  Újabb darabokat tépnek ki a vandál 
királyságból. A vandál nemesség fényű
zése és elpuhultsága éppúgy megérett az

elkárhozásra, m int korábban a római a- 
risztokráciáé. Ezt nem  én m ondom , ha
nem  a bizánci Prokopiosz."

"Pláne, hogy történetíró mondja: sem 
mi sem tart örökké."

"Csak az a kérdés: a prim itívebb barbá
rok Róma felé kacsingatnak majd? Kötve 
hiszem."

"Ahány törzs, annyi származék, nyelv 
és szokásjog... És annyi széthúzás!"

"A zsákm ány kedvéért — ez sem az ő 
«találmányuk» —: vallást, sőt hűséget, hi
tet cserélnek, ha kell."

"Akkor m ár nem  lesznek barbárok  A 
civilizáció m inden szennye, átka, árulása 
vár rájuk is..."

"Legelőbb itt, a karthágói kikötőben. A 
mocsok fenntart; rajta, csak úszni kell!"

♦
Most, hogy egyedül m aradt, felfedező 

útra indult a palotában. Kószálás közben 
más szem m el, nem  a szogálólányéval, 
csodálkozott rá m indenre. Szem ügyre 
vette sorra a bútorokat, a falakat, és m int
ha a legtöbb tárgyat először látná, eltűnő
dött. Főként m egboldogult gazdáján, aki 
a kerti kis lugasból jőve délutánonként 
bezárkózott a legbelső szobába. N éhány 
színes márványfreskó kivételével a villá
ban m indenütt fehér m árvány volt. A für
dőszobafal m ozaikkockáit szem e m eg
próbálta összerakni, s lám, ölelkező nők s 
férfiak és különböző állatok: oroszlánok, 
lovak, m adarak, polipok, kígyók (de m ég 
a legendabeli sellók, kentaurok, Küklop- 
szok s más szörnyetegek is) elevenedtek 
meg előtte a párától elhom ályosult tük
rökben m egsokszorozódva s a vízcsobo
gással éledező m edence mélyén. A fa
lakon történelmi csatákat ábrázoló fest
mények, ráncos arcú öregem berek (bizo
nyára tudósok vagy kuruzslók) portréi, a 
folyosó ablakait máriaüveggel üvegezték. 
Viola, rozmaring, babér, borostyán, cip
rus, rózsabokor üde színei s zöldje élénld- 
tették a palota kívülről látott képét, s a 
kertben hátrébb fügefák, szőlő, eperfák és 
platánok.

Ha olvasni tudott volna, nem  csupán 
azt, ami a tem érdek papiruszon, tekercsen 
és kőlapon írva volt, de az emberek sze
mében is. 'Te félsz tőlünk?" — kérdezte 
tőle az idegen ifjú (a "jövevény"), aki első
ként nevezte testvérnek, s megértés volt 
tekintetében.

"Miért épp a legerényesebbek halnak 
meg közületek... közülünk?" — Legszíve
sebben kérdéssel válaszolt volna fiatal tár
sának, de egyelőre csak m agában tusa- 
kodott. A szenvedésekről, a hitről és a 
hitetlenségről, a szerencséről, m eg az ő 
egész értelmetlen életéről.

Hidegtől, böjttől agyongyötört embe
reket, öregeket, gyermekeket látott, s nem  
értette, m iért ez a buzgóság. M ikor és ki
nek térül m eg az önként vállalt áldozat?...

Kis idővel korábban m ég hiúságok ár
nyékolták be kalitkához szokott lelkét, 
hallomások riasztották. Állítólag a város
ban lába kelt az egyik lovasszobomak; 
m ásutt meg sas szállt le az egekből hirte-
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról

len, és körülröpködte a hadijelvényeket. E 
jelekből a karthágóiak jóslatokba bocsát
koztak, m int annyiszor. Volt olyan polgár 
is, persze, aki türelm ét vesztve egy toll- 
késsel fölvágta kezén az ereket, hogy ha
m arabb hozzájusson az istenek világában 
keringő értesülésekhez. Ilyen azonban ke
vés volt; a legtöbb, m agát "őslakónak" tar
tó pun, görög vagy római m eghunyász
kodva, rettegve várta a vandálok újabb 
lépését — "provokációját". Ők voltak a- 
zok, akik (mint gazdájának szomszédja is) 
biztosan tudták, hogy: "Ezek akkor adják 
ki kezükből a hatalm at, m ikor az én ösz
vérem  megellik!" A zt m ár kevesebben 
tudhatták  nyilván, hogy a "jóslatban" em 
lített öszvér egy m akrancos, vén csődör. 
Vagyis hát...

A vandál király m inden jó, vészhirdető 
vagy kétes előjellel dacolva, a rómaiaktól 
elkobzott rabszolgák görög dallam ot u- 
tánzó füttyszavára táncoltatta a keleti női 
szépséget m egtestesítő, hajdani föníciai 
nemes családok szűzlányait, és nagylel
kűen hagyta, hogy jutalm at érdemlő, elké- 
nyelm esedett harcosai a leigázottak egyéb 
szokásait is "házüpar" gyanánt űzzék; pél
dául, hogy az utcáról a legszebb s legfej
lettebb serdületlen kölyköket fajtalanko
dásra hurcolják magukkal.

Karthágó huny t szem m el hallgatott. 
Felejteni akart.

"Olykor én is behunyom  a szemem, és 
annyi m indent, zavaros dolgot látok. Csak 
fekszem tétlenül, hanyatt, egy félig szo
pott cukorkával a szám ban, s várom, hogy 
elragadjon az á lom  Valamelyik este kifes
tettem  m agam , ahogy az úri nők szokták, 
a könnyűvérűek. A szemhéjam- s pilláim, 
ajkam, orcácskám  m inden olyan izgatóan 
idegennek tűnt. (Más szem milyennek lá
tott volna vajon?) Voltak szörnyű álmaim 
is.

Kiéhezett vadállatok közé vetnek (a 
kőszínházban vagyok, ahol m ég sosem 
jártam); kétségbeesett sikoltozással mene
külnék, de a vigadni vágyó csőcselék rö
högve lök az éles agyarak közé, van, aki 
kéjesen belém  rúg. Senki sem akarja meg
hallani, hiába kiáltozom , hogy bár sze
gény, de szabad polgár vagyok, önként 
szegődtem  gazdám  szolgálatába, anyám  
felszabadított rabszolga volt... félig föní
ciai, félig római!... Könyörgésem semmit 
sem  ér, m indenütt vérzek, s a karthágóiak 
szemberöhögnek; m ár unják az attrakciót, 
és siettetik a szőrös pofájú, orángután já
rású gladiátort, hogy mielőbb végezzen 
velem

A keresztény ifjú szerint ez az álom is 
elárulja, hogy együttérzek velük.

Más, bűnt rejtegető álm aim  is voltak. 
V ak ító  n a p fé n y b e n  (su g a ra i m in th a  
cseppfolyós arannyá váltak volna teste
men) apró gyerm ekként ugrálok a tenger
parti fövenyen. A lányok, kicsik, nagyok, 
füzértáncot lejtenek velem együtt. Aztán 
hirtelen egy izmos vállú, szakállas hajós 
kap fel két karral, s m indhiába kapálózom  
ölében, a világért sem bocsátana szaba

-------------------- HELIKON -

don. Követeli a zálogot! A harcfi magával 
visz és bezár egy hajókabinba. Egzotikus 
virágok s mesterséges kenceficék illatától 
szédülök kalodámban; felettem a fedélze
ten a hajósok vad trappolás-szerű tenge
résztáncot járnak. Velük mulatozik, iszik 
az ujjongó tömeg a parton; ismerős arcok 
is, de senki nem  törődik velem  «Te leszel 
ezután az én hajlékony, kis oldalbordám!»
— röhög a képembe az orángután járású 
hajós, s ahogy szorongatni kezd, hogy még 
a csontom is fáj belé, az egész romlott ábrá- 
zatú világ rajtam derül...

Egy m ásik álm om ban, vagy inkább 
v issza -v issza té rő  képzelgésem ben  — 
am elybe különben öntudatlanul, csalá
dunk  történetének sok igaz epizódja ve
gyült —, pun (a rómaiak így mondják) 
kurtizán voltam  A légiók elfoglalták a ki
kötőt (ez még a régi, föníciai Karthágó 
lehetett?!); számos rokonunk esett el ab
ban a félig-álom, félig-való küzdelemben
— m int ahogy később sokan a pártharcok 
áldozataiként végezték, köztük görögnek 
tartott apám  is. Őt nem  is ismertem — 
messzi tengereket, tájakat bekalandozó 
em ber volt, derék kalmárként tisztelték 
itthon —, csak annyit tudtam , hogy anyá
m at végképp magára hagyta, gyászban, 
lányanyaként. Kislány voltam , anyám  
szoknyájába kapaszkodva sírtam  (leg
alábbis álmomban), hogy el ne szakítsák 
tőlem az egyetlen lényt, aki szeret. Anyám 
szolgasorba taszítva élt éveken át, s csak 
néhány szóra taníthatott meg abból az ősi 
nyelvből, melyet a föníciaiak beszéltek 
hajdanán. M iután jó gazdánk, aki m ost 
halott, felszabadította a büszkeségét m a
gába fojtó asszonyt, én m ár serdülő korú 
leányka voltam; anyám  nem  is bánta, 
hogy egyetlen gyermeke rómaivá lett, s 
pártfogónknak köszönhetően görög nyel
ven is gagyog valamicskét... Egyszer, már 
betegen, váratlan gyöngédséggel (talán 
ezt is csak álmodtam?) cirógatta meg ha
lántékomat — ujjbegyei durvák voltak a 
sok takarítástól —, és megígérte: addig 
nem  fog meghalni, amíg nem keres any- 
nyit, hogy Rómában vagy Athénban ta
nulhassak... Becsaptál, anyácska! Rövidre 
nyírt, szénfekete hajadnak néhány fehér 
hajszálára emlékszem csupán; de — talán 
a keresztény testvéreknek is köszönhető
en — egyre erősebben buzog ereimben a 
föníciai nagyapám  s nagyanyám  vére, s 
ezzel egyidejűleg a harag is a római hódí
tók ellen. («Csak gyűlölködni ne gyűlöl
ködj» — hangzik az ájtatos gyülekezet fi
gyelmeztetése.)

Hosszú, karcsú derekammal, zöld sze
memmel álm omban félig megszelídített 
párducnak képzeltem m agam  A lehango
lóan sivár utcák kérészéletű szerelmeihez 
hasonulva egyetlen vágy fűtött: megra
gadni a szerencse üstökét!... Szemhéjam 
alatt lávatócskák s elüszkösödött érzéscsí
rák hamuja. Lágyékom, remegő kezem 
külön életet élt.

Pálmás loggiák, szobordíszek alatt he- 
verészve vártam, hogy «áldozatom» olaj
bogyót dugjon a számba, és velem egy 
pohárból szürcsölje az édes, hispániai ma

laga bort... Éreztem , hogy erősebbnek 
születtem , m int a férfiak. Szám ítónak, 
épp ezért, gyengeségeiket kihasználva, 
könnyedén el tudok bánni velük.

Ahogy a világ a kétszínűségbe, én az 
érzéki kicsapongás állatbőrébe burkoltam  
törékenységemet, s m inden érzékenysé
gem. «Tragikus b o nyodalm ak  nélkül, 
csak a szeretkezés vonzó vagy undort kel
tő táigyára szorítkozz!» — figyelmeztet
tem  m agam  m indannyiszor. Nagyvilági 
kalandorok nyaralójában egyéb sem  járt 
az eszemben: m iképpen tudnám  kiforgat
ni m indenükből, dölyfös m agabiztossá
gukból, vélt fölényükből is a régi és az új 
megszállókat... Mert egyedül én vagyok 
— az én családom — az áldozat. Föníciai 
őseimet is beleértve.

(Tudatlanságomban akkor m ég nem  
sejtettem , hogy m ilyen közel járok az 
igazsághoz. M int valami szellemidéző.)

Fekete hajtenyészet, s egy kacérkodó, 
futó mosoly. Ez felgerjeszti bennük az ör
dögöt!... A csókok mellékíze az afrikai si
v a ta g  t ik k a s z tó a n  s z á ra z  le v e g ő jé t 
kínálta. De: «Ma én leszek a hódító! Amór, 
a berber, a vandál!» M it tud tam  én még 
akkoriban, hogy m i az a szkepticizmus, 
vagy iróniái Mintha csak a pusztulásra 
ítélt város lidérc borzongatású szelleme 
költözött volna belém  Az érzékiség vad 
dzsungelének közepén, ha testem mozgása 
leállt, nem marad t bennem semmi. Semelég- 
tétel, sem a türelmet ápoló szellem derűje 
Csak a nemes szenvedélytől mentes makacs
ság.

Emlékszem rá, hogy az egyik, m agát 
folyton visszakönyörgő lovagom , Baltha- 
zár, félhangosan, szinte aggódva tette föl 
nekem a kérdést: «Téged nem  rettent meg, 
hogy az istenek — Airodité, Ám or m eg a 
többiek — nincsenek ilyenkor velünk?! — 
Fehér combján a k idom borodó izm ok 
m eg-m egrándultak. — Te nem  is élvezel; 
m int aki senkit nem  kíván!... Tőlem  akár 
keresztény is lehetsz. Ha az Egyisten te
remtménye vagy, a cinizm usod az égbe 
kiált akkor is!...»

Bizonyára sikoltozó, hisztériás némbe- 
rekhez szokott ez is. Vagy tudat alatt va
lamilyen édenkertről álmodozik?...

Szőke pihés, pufók, gyerm eteg pofiká- 
ját a keblembe fúrva suttogta, hogy ő sze
ret.

Siratóasszonyok verték fel az éjszaka 
csendjét. Nem  az én halottjaim, gondol
tam  kegyetlen logikával. Összevissza do
bált, düledező házak döngölt padlóján e- 
gyetlen mécses világított. En azonban már 
nem  egyszerű utcanő vagy pénzsóvár 
kurtizán voltam. H anem  uralkodónő. A- 
kiben királyi vér lüktet, vagy sugallatként 
suhan át csuklója kék erezetén.

Mit nekem az eunuchok fajtalan turbé- 
kolása; a mám ortól m egkergült, fiús alakú 
egyiptomi lányok gyöngysor-fogazata, s 
kecsketőgy-m ellük alatt a viaszos bőr 
zöld csillogása; vagy a ham isarany-pénz 
a bagolytekintetű kerítőasszonyok fogat
lan ínye között; de m ég a faggyúszagú 
berber pásztorok naftafényben m eredező 
óriási pénisze is hidegen hagyott.
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H a forró izzad tságcseppek  hu lltak  
rám , jégesőnek éreztem  azt is.

Lágy, tojásdad arcú ágyasom  vonásai 
egyszerre csak megkeményedtek, durván 
lökött egyet rajtam, és sértetten lehelte a 
képembe: «Te idióta!... Tinó!»

Utólag m egtudtam  (késő bánat!), hogy 
ő is hazátlan. Föníciai.

A legszöm yűbb, hogy tévelygéseim  
nem  voltak pusztán álmok."

*
"Mint aki o tthon érzi magát, a serleg 

u tán  nyúltam , és nagy kortyokban, mo
hón fenékig ürítettem...

Ezt m ár ném a hajdani félénk szolgáló
lány m ondatja velem, hanem  az öntuda
tára ébredt, saját értékeivel élő (olykor 
visszaélő) lény, aki egyből meghódította 
új gazdáját. Ezt a kövér nyakú, rövid lábá
val kacsázva járó férfit — aki ritkuló haját 
hátulról előre fésülve hordja, s a bizánci 
császár udvarában, saját bevallása szerint, 
eléggé mérsékelt tiszteletet vívott ki m a
gának mesterkéletlen történeti beszámolói
val —: én tulajdonképpen nevelőapám 
nak tekintem.

«Úgyis m indegy neked, hogy ki va
gyok. Szólíts Thuküdidésznek — m ondta 
kétértelm ű vigyorral. — Tudod, ki volt 
Thuküdidész? — Tagadólag intettem  fe
jemmel. — A kkor hát szólíts inkább Pro- 
kopiosznak — és jóízűen felkacagott.

Rövid idő alatt sok m indenre m egtaní
tott, ráadásul nem  egy cselédnek vagy egy 
kitartottnak, hanem  a fogadott gyerm ek
nek kijáró fizetséggel gondoskodik ró
lam.»

«Ne képzeld, hogy az a fajta bolond 
vagyok, aki olcsó gyönyörűségek hajhá- 
szására szórja a pénzt» — oktatott ki, 
m indjárt az első nap, m ikor fel- vagy in
kább befogadott. Fölpróbálta előttem a 
babérkoszorú ját; akkor győződhettem  
m eg róla, hogy még azzal is, m indenkor 
nagyon szenved kopaszsága miatt. Kü
lönben, m inek tagadnám , vártam, hogy 
m ár aznap este rám  szól, hogy vetkőzzem 
le, vagy szó nélkül hanyatt dönt, s combo
m at szétfeszítve belém  furakodik. De még 
a m eleg fürdővízben lubickolva sem ju
tott eszébe, hogy bár illatos olajjal kene- 
gesse a hátam at, vállamat, s persze a hátsó 
felemet.

Ahogyan ő m esternek számít a törté
nelem tudom ányban , éppolyan  avatott 
mestere lettem  én a szerelmi csábítás tu 
dom ányának. Könnyedén el tudnám  csa
varni a hóbortos, öreg fejét. De nem  visz 
rá a lelkem.

H a m agára hagyom, duzzog. Megpró
bált m ár alakoskodni: úgy bánt velem, 
m intha az édes leánya volnék. Bár bizal
m as kacsintgatásai, célzásai nemegyszer 
túlm entek a tisztesség határán. El lehet 
képzelni, m ilyen lelkiállapotban kelek és 
ébredek. Pironkodnom  kell, m int egy ár
tatlan teremtésnek, am ikor arról árado
zik, hogy tengeri útja során a szirének ót 
is m egköm yékezték, m int Odüsszeuszt; a 
habok közül csaknem  a fedélzetszint m a
gasságáig emelkedve, kinyújtották feléje

karjukat és hatalmas keblüket kínálgat- 
ták. Zúgott a füle, a gálya hánykolódott; 
kevesen múlott, hogy a hullám ok közé 
vesse magát; belülről hajtotta valami...

Amíg nem  ism ertem  közelről, nem  
m ertem  mosolyogni ilyenkor, isten őrizz: 
kinevetni jótevőmet s patrónusomat!

Szeretett szerepelni; nemcsak társaság 
előtt olvasott fel készülő munkájából, de 
ha kettesben m aradtunk, olyankor is. Az 
egyik felolvasás alkalmával egy görög 
kollégája, volt tribün — akkorát nyom ott 
különben, m int egy homokkal telt z sák — 
addig-addig fészkelődött, m ígnem a szék 
összetört alatta. M enten kitört a kacagás. 
Az én Prokopioszom hahotázott a legjob
ban, eszébe sem jutott fölsegíteni pórul 
járt vendégét. Az dühében haragra ger
jedt, hogy: «Te kopasz nőcsábász!» For
málisan hajba kaptak; a «Homokzsák» fel- 
tápászkodva, a házigazda fejéről letépte a 
vendéghajat, mire ő felkapta az írótollat és 
beledöfte a tám adó pocakjába. Az író
vesszők szerteszét repültek, engem  belül
ről majd megölt a nevetés, mégse mertem  
kitátani a számat... Éjfél előtt Prokopio- 
szomat elérte az ősök «üzenete». Nyelve 
mind nehezebben forgott.

«A törvények terjengős rengetegében 
ki tudna eligazodni» — szavalta éppen, 
m időn erőt vett rajta a roham  Habzott a 
szája, és végtagjaival a színes mozaikkoc
kák is vonaglani látszottak. Én pedig félni 
kezdtem, mint egy buta cseléd, hogy a 
keresztények Luciferé bújt belé, vagy 
hogy még el találja ragadni a csempén 
látható polip.

Legközelebb nem  ő olvasott fel nekem, 
hanem  elém tett egy elbeszélést. Akkor 
m ár egyedül is elboldogultam  az olvasás
sal, bár még akadozott a hangom.

«Nem muszáj hangosan» — jegyezte 
meg most.

«Te írtad?» — kérdeztem.
«Nem. De talán segíteni fog tisztábban 

látni a helyzetünket... Legalább a magam
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nyomorát.»
Mint később m egtudtam , egy athéni 

történetet adott a kezembe. Többek közt 
ez állt benne:

Eleinte alakoskodott, mintha engem is édes 
fiaként szeretne... folyton a sarkamban járt, s 
egyebet sem kívánt, mint hogy bennem gyö
nyörködhessen. És én engedtem; távolról sem 
sejtve szándékait, csak azon csodálkoztam, 
hogy szülői gyöngédséggel szeret. Mikor aztán 
egyre szemérmetlenebből kerülgetett — itt 
fölpillantottam, ő azonban úgy tett, m int
ha észre se venné, az íróvesszőkkel baj
ló d v a  az  a s z ta la  fö lé  h a jo lt  — ...a 
kacsintgatásai túlmentek a tisztesség határa
in: ezekből a jelekből gyanút fogtam iránta, 
kerültem... A-mennyiben megkörnyékezett 
volna, nyíl- vánvaló, hogy elutasítom...

Ha komoly dolgokról volt szó, játszotta a 
jóakarót, ha tréfára fordult a szó, napnál vilá
gosabban elárulta, hogy— itt megint fölnéz
tem  — szerelmes belém...

«Sápadt vagy, igyál kecsketejet — 
m ondta kis idő múltán; aztán m int aki 
"beadja a derekát" mégis: — Ha fiatalabb 
lennék... — éreztem, hogy tüzel az arcom
— m ondjuk húsz-huszonöt esztendővel.»
— Felkacagott: egy kergült kakadu hangján, 
ahogyan ő szokta m ondani.

Már nem  találom olyan szörnyűnek a 
«vandál» kifejezést, am ióta «Prokopiosz»
— aki különben nem  szívesen számította 
m ag á t a b izán c i c sá sz á r  k ísé re téhez  
(«Csupa korrup t udvaronc, hajbókoló, 
pederaszta ifjoncok», fortyogott utálkoz- 
va; mi lesz, ha m éltatlankodását nem  fog
ja tudni sokáig véka alá rejteni?!) — m eg
m utatta nekem, am it róluk s a germ ánok 
eredetéről összegyűjtött.

A  vandálok a germánok törzséhez tartozó 
nép, mely kezdetben a Maeotis-tó környékén 
lakott; később onnan felkerekedett és északnyu
gati irányba vonult. Majd pedig ezen évszázad 
legelején Hispániába vonultak, melynek déli 
részében külön országot alapítottak. Bonifaci- 
us római helytartó szövetségre szólította őket, 
amit el is fogadtak, de lassanként a rómaiak 
szövetségeseiből a terjeszkedő Róma veszedel
mes vetélytársaivá lettek. Geiserich vezérlete 
alatt az V. évszázadban megszállták Afrika 
északi partjait, tíz évvel később pedig elfoglal
ták Karthágót, melyet római colomából fővá
rosukká tettek. Félelmetes tengeri hódítókká 
váltak, hajórajukkal megostromolva Itáliát, 
megszállták Szicília nagy részét, Szardinia és 
Korzika szigetét, majd kirabolták Rómát, és 
hatalmukba kerítették a középtenger szigeteit. 
Geiserich halála után fénykoruk letűnőben. A  
megbékélésre inkább hajlamos Thrasamund 
királynak a görög és római udvarok fényűzését 
utánzó politikája — az, hogy uralma alatt sem 
szűntek meg a cirkuszi lóversenyek, a gladiá
torok párviadalai, továbbra is működnek a köz
fürdők, s időnként színházi előadásokra is sor 
kerül —  aligha lesz képes útját állni a délről 
meg nyugatról az ingatag birodalomra törő, 
rablásból élő tevés-nomád mór és berber tör
zsek hódításainak.

«Egy Hannibal hiányzik Karthágónak, 
ma is — zsörtölődött papiruszai között
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» »  >  folytatás a 15. oldalról

Prokopiosz. — A kkor dőlt el m inden, a ti 
sorsotok is, jó félezer évvel ezelőtt. Róma 
fondorlata, Cato fanatizm usa gondosko
do tt arról, hogy a város ellenállását m eg
törjék, a lakosságot lemészárolják, és az 
ősi Karthágót a föld színével tegyék e- 
gyenlővé... H annibálnak, a hadvezérnek 
nem  volt más választása: látta, hogy Ró
ma az erősebb, s a háború elkerülhetetlen. 
M eghódítva a gall törzseket — legalább 
ö tv en ezer harcost fogadott zsoldjába, 
tud ta , hogy le lehet győzni a rómaiakat. 
Á m  a Trasim enas-tó m elletti rajtaütés, 
majd a Cannae közelében Dél-Itáliában 
kivívott győzelem ellenére, a m ataurusi 
csatában a p u n  haderő végképp felőrlő
dö tt és m egsem misült. Karthágó azonban 
három  éven át, hajóitól megfosztva, fel- 
fegyverzett harcosok nélkül, éhezve is áll
ta az ostromot. Scipio, keserűségbe fojtott 
cinizmusával, a végsőkig kivárt: kiéhez
tette a kétségbeesett várost, kétszázezer 
lakosból alig egy negyed része élte túl a 
föníciai civilizáció — a nyelv, a gazdagság 
s a gyorsan sikló, könnyű gályák — halá
lát. (A tengernagy palotájából trom bita
hang jelezte a hajóhad indulását a hajdani 
híres kikötőben.) Baal, a máglya ura és a 
feltartott karú Tanít istennő szentélyét a 
fellegvárra visszahúzódó m aradék az u- 
tolsó leheletéig védte; akinek nem  volt 
ereje vagy ideje önként véget vetni életé
nek, azt Scipio eladta római rabszolgá
nak...

Ezt a Róma által életre hívott újabb 
várost a karthágói öbölben sem m entheti 
m ár m eg semm ilyen harci csel vagy belső 
áru lás a biztos pusztu lástó l (a vandál 
arisztokrácia egym ás életét és birtokát 
á ru lta , előbb csak k irá lyuknak , igaz). 
Karthágóval együtt a pióca-módra rajta 
élősködő népek is végveszélybe jutottak. 
A vandál züllés és pazarlás m intha görbe 
tükörben m utogatná nem  csupán azt, a- 
m it egy birodalom  létrehozott és kockára 
tett, hanem  az egyetemes kultúra kincseit 
is. A véletlenek szárnyán vándorló vala
m ennyi szellem i érték az elbizakodott 
győztes tetszésének függvénye. Az iste
nek m egbocsáthatatlan balgasága, leg
alábbis az Olimposzról letekintő régieké, 
hogy egyre kevésbé érdekű őket az embe
rek bűnös zsenialitása. A vandál m ódra 
csak legutóbb felgyújto tt könyvtárak! 
Aszim m etriái ábrák, kozmológiai és esz
tétikai értekezések, arab geometria, távol
keleti útleírások, etika és filozófia. Csupa 
elham vasztott igazság. Nagyobb veszte
ség nem  érhet m ár ennél!... Legfeljebb a 
jövő.

M égsem  volt m inden erény nélküli e 
század —  m ondhatná valaki, fölidézve a 
négyszáz esztendővel ezelőtt élt Tacitus 
szavait. H isz akad t közöttünk  férjét a 
szám űzetésbe elkísérő feleség, halott fiát 
m eggyászoló anya, bátor rokon, nem  is 
egy, s m ég a kínvallatással is dacoló szol
gahűség. Híres férfiakhoz méltó tett lehet 
a végső szorongatottságban a halál válla
lása is akár — a rom lott vért szülő béké
ben. N em  sorolom tovább: ezek m ind
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m ind intő villámok, a jövendő előhírnökei 
lehetnének Csak hát... — Kezembe tette 
befejezésre váró munkáját, mely régóta 
gyötörte. — Jó volna hinni, bár neked, 
hogy olyan korba születtél, am ikor az áll
hatatos példák megerősíthetik lelkedet... 
— M int aki búcsúzni készül, szórakozot
tan nézett körül; végül rajtam nyugodott 
meg tekintete. — El ne felejtsem felhívni 
a figyelmedet erre a talán nem  is oly jelen
téktelen történeti, vagy inkább családi vo
natkozású észrevételemre.»

Ezzel a megjegyzéssel, akárha valam i
lyen társasjátékkal kívánna m egismertet
ni, ajándékozta nekem «felfedezését». (A 
füge, a datolya, olajbogyó Paradicsomára, 
a juhokra és harci lovakra, valam int a fö
níciai gályák emeletes evezősoraira vo
natkozó adatokat elm ulasztottam  kim á
solni. Legfeljebb azt jegyeztem m eg még, 
hogy ők voltak azok — tőlük szárm azom  
én is —, akiknek először sikerült jelekkel 
is m egőrizniük az elődök nyelvét. A föní
ciaiak találták fel a betűket, ők honosítot
ták meg az írást Görögországban. Még ha 
az egyiptomiak az ő, állatokkal rögzített 
gondolataikat tartják is az első betűje
gyeknek a világon.)

Számomra a többi, amit olvashattam, 
felért a M ester által nagyra tartott történé
szek összes, valós vagy vélt igazával.

«Kalandos utat tettem  m eg ősanyád
dal, Elissza királynővel — kezdődött fel
fedezőm hagyatéka — Fönícia partjaitól 
az afrikai partraszállásig. A türoszi király
nő bátyja, Pügmalion, apjának, M utto ki
rálynak a halála u tán  megszerezve a ha
talmat, meggyilkoltatta Elissza férjét, a 
dúsgazdag Arkherbasz főpapot. A meg
özvegyült Elissza, saját életét is féltve, hí
veivel együtt a menekülést választotta. 
Előbb Cyprus szigetén kötött ki hajójuk, 
de Türosz új urának bosszúja tovább ül
dözte őket. Szélcsend és tengeri viharok 
után végre egy csendes szigetre találtak, 
ahol letelepedtek, és a tenger partján vá
rost építettek, melyet Kart-hadastnak (Új
városnak) neveztek el — ez latinos for
mában később Karthágóként vált ism ert
té.

A sziget libüai őslakóinak rokonszen- 
ve m ár-már veszélyessé vált a letelepült 
föníciaiak számára: H iarbusz király u- 
gyanis feleségül kérte a szépséges Elisz- 
szát, aki gyászolt; kísérete azonban kény
szeríteni akarta az előnyös nászra. A föní
ciai királynő elkeseredésében újonnan é- 
pült palotája ormáról levetette m agát a 
titokban előkészített máglyára. Ezzel az 
áldozattal tette magát szabaddá...»

Ezt a Timaiosz görög történetírótól 
szárm azó  e re d e tm o n d á t P ro k o p io sz  
más, régi legendákkal egészítette ki. így 
derült fény Elissza kultuszára, aki Didó 
néven tűnik  fel m ásutt, s Karthágó alapí
tásának az ideje is vitatható. Egyes forrá
sok a róm ai időszám ítás előtti 800-as 
évek elejére teszik a városalapítás idő
pontját, más hagyom ányok (egy föníciai 
eredetű m onda) néhány száz esztendő
vel m ég régebbre: a Trója pusztulását 
megelőző időkre.

M ost következett a rám  vonatkozó 
«csodás» véletlenek sora:

«Elissza királynőt halála u tán  isten
ként tisztelték. Ezért is tűnik talán hihetet
lennek, hogy a világot hajtó és sújtó annyi 
fordulat, dúlás után, a homályba vesző 
időben nyom on követhető m ég a föníciai 
bolyongók és honfoglalók sorsa, neve, 
folytatódása — az utódokban. A m ai Kart
hágóban és máshol is... N em  csupán a 
neved — Elissza —, de családotokban az 
anyád nemesi szárm azása révén örökölt 
hagyomány, s a rokoni szálak is visszave
zethetők a föníciai Türosz hullám októl 
vert partjaiig...»

És folytatódott az anyám  családfájá
nak elágazásaival, a gyökerekig való visz- 
szaszármazta fással.

Egyik nap a piacról hazatérve (csak 
kiszaladtam  friss gyüm ölcsöt vásárolni) a 
kaput s az ajtókat m ind nyitva találtam. A 
kerti lugasban herélték ki; véres lágyékkal 
elterülve, összekuporodva feküdt, m ar
kában kavicsokat szorongatott. Üggyel- 
bajjal sikerült feltápászkodnia, s a vál- 
lamra tám aszkodva, kínok közt s az ütle
geléstől zúgó fejjel betám olygott a házba.

Keveset evett, inkább csak folyadék 
m ent le a torkán; hallgatott, m int akinek 
nincs több m ondandója, vagy a keveset 
érő sok tudás m ár nem  ju t eszébe Ha 
megszólalt, üyesmiket m orgott maga elé, 
ahogy emlékszem  rá, le-lehanyatló fővel:

«Valamikor nekem is az volt az érzé
sem, hogy sürget az idő, talán m ert nem  
akármilyen célja van velem.... Úgy látszik, 
tévedtem »

A merénylők kilétét soha nem  sikerült 
kideríteni. Nem  sok időre rá m enekülnöm  
kellett. (Őt visszarendelték Bizáncba. «Ha 
még m aradt belőlem valami» — jegyezte 
meg egykedvűen.) N ekem  nem  volt ha
jóm és kíséretem, m int a híres Elisszának.

A házban, melyben laktunk, előbb a 
mórok tanyáztak, aztán jöttek a vandálo
kat megtáncoltató berberek, és felgyújtot
ták.

♦
P.s. Még eszembe jutott valami, azóta 

m inden bizonnyal m egboldogult «póta
pámról».

Egy alkalom m al szóba hozta a hu
szonhat éves Hannibált:

«A Karthágót védő hadvezér vajon mi
vé válhatott volna később?... Milyen pa
zarló az emberi világ. Mindegy, hogy fe
hér vagy szerecsen arcú. Spártai, római, 
északi germán vagy dél-afrikai... H isz a 
provincia m induntalan, gátlástalanul és 
m indenáron egyedülállóvá, istenivé akar
ja kikiáltani magát.»

«Róma is provincia volna?» — kérdez
tem csodálkozva.

«Attól függ, miben mérjük. G yarm at
áruban, vagy az árulással annyiszor m eg
ölt, mégis halhatatlan szabadságban...»

Ezzel vége is volt a tépelődésnek.
Csak én m aradtam  kétségeimmel. Tűr

ni — és kivárni a..."

2001. február 8.
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VÉGH BALÁZS

Kié a világ?
Kovács András Ferenc gara

bonciás költőtermészetének kevés 
egyetlen poétaállapot: egyszerre 
több szuverén költői világ ura. Leg
újabb "teremtett világa" gyermek- 
irodalmi ihletésű, és a kolozsvári 
Polis Könyvkiadó Miénk a világ 
címmel tette hozzáférhetővé. Ver
seskönyvével újra bebizonyítja, 
hogy csak a formakultúrával ren
delkező költő tud jó gyermekverset 
írni. Verseinek nagyobbik hánya
dában nem egyszerűen mintaköve
tő, hanem mintaalkotó. Már hozzá
szoktatta versolvasóit, hogy világ
teremtési és mintaalkotási kísérle
tei szemléletváltással járnak együtt. 
Gyermeklírájának univerzuma is 
ilyen komplex szemléletváltás e- 
redménye, amelynek első olvasatra 
is több összetevője mutatható ki.

A gyermekolvasó nemcsak be
fogadója, hanem társszerzője is Ko
vács András Ferenc verseinek: a 
költő játszani hívja, és maga is e- 
gyütt játszik vele. Sőt, éppen ő az 
előjátékos, a féktelenül hancúrozó 
természet. így válik a versszöveg 
észrevétlenül a játék forgatóköny
vévé. Ilyen a Gyermekjáték című 
verse, amely két műfajt (találós kér
dést és kiszámolót) montíroz egyet
len gyermekverssé. Ebben a me- 
tonímiákból és homonímiákból 
építkező gyermekmondókában a 
költő játékos randevúra hívja a ha
gyományt és a modernséget, szójá
tékokkal fokozva a hangulatot. A 
kétféle világ pajkos találkozóján 
megjelenik maga a gyermekolvasó 
is, és nem sokáig maradhat kívülálló, 
mert a költő, a huncut ceremónia
mester, "Te vagy a hunyó!" felkiáltás
sal pajtásává teszi a játékban.

Kovács András Ferenc másban 
is szakít a gyermekirodalom előz
ményeivel: verseiben átminősül a 
gyermeki fogalma. Gyermekiro
dalmunk hagyományokhoz és köz
helyekhez ragaszkodó szelete az 
egyszerűséget, a naivitást teszi meg 
alapkövetelménynek. Ez az elvárás 
a mai egyetemes gyermeklíra stan
dard irodalmi horizontjáról köny- 
nyen a Pósa Lajos-i gyermekded- 
ségek és banalitások szintjére s ü l 
lyesztheti vissza a gyermekverse
ket, megfeledkezve az emberi kul
túra egyik huszadik századi bra
vúrjáról: a gyermek nem csupán a 
pedagógia felfedezettje, hanem a 
lélektané, a filozófiáé és az esztéti
káé is. Kovács András Ferenc már 
ebben az új gyermekvilágban nő 
fel, és költőként is ebbe helyezkedik 
bele, felmutatva benne is a teljessé
get. Nem elégszik meg tehát rész- 
megoldásokkal (például J. Piaget- 
nak és iskolájának játékelméleté
vel), hanem a teljes gyermeki lélek
re figyel. Arra a mai gyerekre, a- 
kinek a játék mellett kijut a szomo
rúságból is, aki nem egyszerű ösz
tönlény, hanem akarati, sőt tech
nika- meg tudományorientált is. Ez 
a felismerés Nemes Nagy Ágnessel 
és Weöres Sándorral rokonítja Ko
vács András Ferencet, akik az igé

nyesség és a teljesség elvét hirdet
ték meg a gyermeklírában: "Lehet-e 
ma vagy bármikor olyan gyerekeknek 
szánt verseket írni, amelyek a gyerekek 
igényeinek megfelelnek, és ugyanakkor, 
magas mércével mérve, jó versnek mi
nősülnek? A válaszom —  előrebocsá
tom —  igen..." (Nemes Nagy Ágnes).

A gyermek nem csupán olvasó
ja és játszótársa Kovács András Fe
rencnek, verseinek tárgya, sőt szer
zője is. Például idézhetjük a kötet
záró Fanni versét, azaz a költő Fan
ni nevű kislányának szerzeményét: 
"álmomba kivirágzik a f a l  leesik az ég 
I elteszem a szívedet /  miénk a világ". 
A zárósor, és egyben köteteim is, 
maradéktalanul kifejezi azt a gyer
mekközpontúságot, amely mai 
gyermekképünk sajátja. Hasonló 
sorokat idézhetünk a kötetnek egy 
másik verséből is: "Ősszé válók. /  
Már nem bánom. / Szélvész rázhat: van 
két lányom!" (Kínai dallam) Fontos 
tehát a gyermek és a gyermeki Ko
vács András Ferenc életében is: ko
rábban Sinfonietta bambinesca 
cikluscímmel a Saltus hungaricus 
(Jelenkor, Pécs, 1999) című kötetbe 
is beleszerkeszti gyermekverseit. 
Itt jelenik meg először a Fanni ver
se a következő lábjegyzettel: "Meg
jegyezném, hogy a Sinfonietta bam
binesca záródarabja nem az enyém: 
valójában Fanni kislányom verse! Ő 
rögtönözte ugrándozva, tánc közben, 
mintegy tollba mondva, ledíktálta pil
lanatok alatt édesanyjának, Juli pedig 
hűségesen lejegyezte. Történt mindez 
1998. Május 4-én, egy hétfő este. Fanni 
akkor éppen három éves és két hetes 
volt. Rögtön megmutatta nekem mű- 
vecskéjét, majd még megkérdezte, 
hogy: ezek szerint ő már költő? Ritka, 
gyönyörű érzés volt. Természetesen 
nem mosolyogtam meg. De lelkem 
hosszú idők óta, végre megint moso
lyogni tudott örömében ennyi titoktól... 
O, kicsi lányom! Elteszem a szívedet. 
Miénk a világ."

Kovács András Ferenc a modem 
magyar gyermekirodalom forma- 
virtuózaival jár egy csapáson: Szabó 
Lőrinccel, Weöres Sándorral, Tamkó 
Sirató Károllyal, akik szakítva az e- 
lőítéletekkel, a hagyományos ká
non által előírt hangsúlyos verselés 
mellett kipróbálták a klasszikus i- 
dőmértékes, a modem nyugateuró- 

ai és a kötetlen versformát is. Nem 
evés sikerrel: Szabó Lőrinc a mo

dern táncritmusokat lopta be a 
gyermeklírába, Weöres Sándor pe
dig a nyelv és a zene szinte vala
mennyi dallam- és ritmusvariáci
óját kipróbálta, megteremtve a po
lifon magyar gyermeklírát Kovács 
András Ferenc egész életművére 
kiható gyerekkori élménye Szabó 
Lőrinc, Aprily Lajos és Weöres Sán
dor. Bár gyermekverseiben vissza
visszaköszönnek az elődök, mégsem 
mondhatjuk el róla, hogy rabja lenne 
a hagyománynak. Olvasmányélmé
nyeit feldúsítja költői tapasztala
taival, "csak jó kedvéből is... próbálni 
indul" (Balassi Bálint), és merész kí
sérleteket tesz a gyermekversírás
ban. Felnőtteknek szánt verseinél ta
lán még virtuózabb módon kezeli a 
formát: a magyar archetípusoktól 
(gyermekmondóka, kiszámoló, 
táncritmus, egyházi himnusz) a ke

leti (japán és kínai) és délamerikai 
versformákon, valamint a képver
sen át jut el a posztmodemig.

A Szüreti ének című versében 
például a klasszikus poétikák pic- 
turáját (leírását) eleveníti fel kis ol
vasói számára. Nem véletlen ez az 
apropó: a középkor és a klassziciz
mus korának nebulói iskolai pen
zumként kapták poétikából egy- 
egy szentencia és picture megírá
sát. De hol jár ettől már a mai iskola! 
Kovács András Ferenc itt is igazi 
mestere a költészetnek: a klasszi
kus műfaj és versforma monotóni
áját, avasságát a díszítő elemek 
(concettók), retorikai fogások vál
tozatosságával és frisseségével el
lensúlyozza. Ez a "művészi többlet" 
ragadja magával az olvasót, és (Ho- 
ratiusszal szólva) gyönyörködteti a 
változatosságával: "Flegy leve, vére 
kicsordul, a pincék sarka csikordul: / 
ajtajuk úgy nyikorog, mint mikor eb 
vicsorog... I Sírnak a görbe gerezdek, 
présben a könnyet eresztett /fürtök ezer 
szeme sír: /  gyűl levelükre a p í r . . . A 
versben Kovács András Ferenc 
egyik kedvelt költői fogására is
merhetünk rá: a hagyományos for
ma és a modem életérzés szimultán 
megjelenítésére. Költő és olvasó 
számára egyaránt üdvös feszült
ségteremtő és termékeny felhajtó 
erő forrása ez: a poétát verselési 
bravúrokra öszönzi, az olvasóban 
pedig váratlan horizontok találko
zását hívja elő. A vers így lehet egy
szerre emotív és intellektuális él
mény, ha pedig az érzelmi olvasat
hoz értelmi olvasat is társul, a gyö
nyörködtetés (delectare) klassziku
sabb követelménye mellett az intel
lektuális nevelés (docere) moder
nebb követelménye is megvalósul. 
Ezzel helyre is állhat a sokak által 
elveszettnek hitt harmónia és e- 
gyensúly a gyermeklírában. Idevá
gó olvasási gyakorlatra ajánlhatjuk 
még a kötet Kájoni János dicsérete, 
Betlehemes, Kínai dallam, Kalota
szegi keserves, Erdélyi hajdú tánc. 
Március, Április, O című verseit.

Kovács András Ferenc a hagyo
mányban mutatja fel a modernsé- 

et a Kőkereszt című versével is. A 
öltő a középkori Mária-himnu- 

szok hangján szólal meg kalligram- 
formába öltözködve. A verset ol
vasva komplex befogadói élmény
re van esélye az olvasónak. A vers 
grafikai képe közvetlenül is felidézi 
a címben megnevezett tárgyat, e- 
lőrevetítve a szöveg himnikus han
gulatát. A vizualitás, korunk gyer
mekolvasójának lényegi képessé
ge, megkönnyíti a befogadást és a 
megértést. A középkori Mária-him- 
nuszokat parafrazáló versformra 
forrása továbbá az akusztikai élmé
nyeknek is, a szöveg konkrétumai, 
a helynevekre történő utalások pe
dig a csíksomlyói pünkösdi búcsút 
idézik. Ezek együttesen sugallják 
az olvasónak a búcsú ünnepélyes 
és katarktikus élményét, a keresz
tény lélek áhítatteljes Mária-kultu- 
szát.

Újításként merésznek tűnnek a 
kötet haikui. Amikor a költő ebben 
a klasszikus japán versformában 
felfedezi az aktualitást, öntudatla
nul is a kamaszodó olvasó egzoti

kum-vágyát és az újdonság utáni 
vonzódását elégíti ki. A műfaj lélek- 
és intellektusformáló vonzásköré
be így csalogatja be a költő-pedagó
gus az olvasóját /  a tanítványát: 
"Kovács András Ferenc kezét a teremtő 

fogja. Ő pedig kézenfog téged, s versé
ben elvisz a világ, a tudás, a lélek oly 
messzeségeibe, ahová magad soha nem 
juthatnál el." (Napsugár, 2001. feb
ruár) A messzeség a modem gyer
meki világképnek és gyermekiro
dalomnak egyik kulcsszava, fel
bukkan Kosztolányi Dezső, József 
Attila, Szabó Lőrinc, Weöres Sán
dor, Nemes Nagy Ágnes és mások 
verseiben is. A haiku messzeség 
konnotációja egyszerre mozgat 
meg tér-, idő- és műveltségbeli ho
rizontokat. A japán versminiatúra 
ezért (és nemcsak ezért) a mi gyer
mekolvasóinknak egyszerre egzo
tikum és egyfajta rejtvény (enigma) 
is lehet. A külső forma (rímtelen, 3 
soros, 5 / 7 / 5  szótagos vers) feltö
rése és üzenetének megfejtése csak
is az említett horizontok egybe- 
játszása vagy keveredése révén le
hetséges. Hogy a pedagógia klasz- 
szikus szemléltetéselvének is eleget 
tegyünk, idézzünk meg végül két 
haikut a kötetből: "Fáradt lovasok / 
hegyi hágón: gazdátlan /  sóhajok leng
nek" (Japán kép). "Ki merre tarthat / 
rajtad keresztül, élet, /  görbe hátú híd " 
(Japán híd).

Kovács András Ferenc Weöres 
Sándor utódjául szegődik el a kor
társ magyar gyermeklíra megújítá
sában, ezért járja be a vers kultúr- 
tájait, és kalandozik el még alig ki
taposott ösvényein, bekukkantva 
zegzugaiba is. Gyermekverseinek 
klasszikus és modern referenciái 
nem mindennapi gyermekolvasói 
tapasztalatokkal számolnak; köte
tének minden verse változatos al
kotói és befogadói horizontok egy
szeri és váratlan találkozása. Gaz
dag és varázslatos költői eszközei 
és a gyermeklírában ritkán tapasz
talt eljárásai (parafrázis, imitáció, 
variáció, montázs, kollázs) versek 
pompás kavalkádjává teszik a köte
tet. A Miénk a világ a magyar gyer
mekvers igazi ünnepe (és ebbe 
besegít Unipan Helga grafikai kivi
telezése is). Különösen újszerűsé
geiért üdvözölhetjük, mert velük 
lép túl a szerző gyermeklíránk 
(még Weöres Sándor után is!) epi- 
gonizmussá és dilettantizmussá 
degradált hagyományain. Ebben a 
kontextusban már azzal is több ez a 
kötet, hogy újabb értékes versfor
mákat ment át a klasszikus iroda
lomból a modern gyermekkölté
szetbe, világszemléletével újra 
helyreállítja gyermekképünket. A 
mi gyermekeink is kérik a részüket 
a világból és irodalomból úgy, a- 
hogy azt a három éves és két hetes 
Kovács Fanni szerzőként (is) tudo
másunkra hozza: "miénk a világ." 
Úgy legyen!

Kovács András Ferenc: Miénk 
a világ. Unipan Helga illusztráció
ival. Napsugár Könyvek, Polis 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000.
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HELIKON

SIMONFY JÓZSEF VERSEI
t e l e i r t  t á b l á t
hangya mitől van 
ennyire jókedved 
tücsök mitől van 
ennyire jókedved 
és neked rusnya 
temetőbogár mitől van 
ennyire jókedved 
miközben én földig 
érő szakállammal 
teleírt táblát 
törlőm le
a huszadik századot

r é s z e n k é n t
részenként 
pusztulok 
úgy néz ki 
mintha állandóan 
temetésre járnék 
csöndem roncsán 
mint hangyák 
az almacsutkán 
szavak sürögnek 
feketén

g o n d o l a t
hosszan nézem 
mennyei türelemmel 
fonja maga köré 
a világot a világtól 
megcsömörölt gondolat 
bebábozódik 
ezt már végignézem 
ha addig élek is 
fölzabái a kíváncsiság 
vajon mi fog kikelni 
féreg-e 
vagy lepke

n e  n é z z
egyedül kószáló 
kutya vagy nő 
szemébe ne nézz

nem fogsz 
tudni szabadulni 
hazáig kísér
a kapuban állva 
döntened kell — lelövöd 
vagy beviszed szobádba

o d a k i n t
mint a folyón 
keresztülhúzott 
fagyos drótkötél 
múlt és jövő között 
rángatózom
szaggatnám magamat szét —
beszakadt szemem
pincéje
ajtót vágok
az éjszakába
kilépek és
nem a nappal
van odakint

m e g s z ü l e t t e m
a fáraók fiai 
mielőtt megszülettek 
már tudták fáraók lesznek

a cézárok fiai 
mielőtt megszülettek 
már tudták cézárok lesznek
a kőműves fia 
a csizmadia fia 
a harangozó fia 
mikor megszületett 
csak azt tudta 
nem akar kőműves 
csizmadia harangozó lenni
megszülettem 
semmi se akartam lenni 
semmi se lesz belőled 
mondta az apám

h o g y a n
kezemben 
kenyérvágókés 
megyek az isten 
kertjébe
nyílnak az őszirózsák 
így fényképez le 
a telihold
ha a nappal előhívja 
hogyan magyarázom 
ki magam 
kezemben a késsel

a s z a l ó d o m
mentem mentem 
mendegéltem 
ez már 
a világ vége 
nem érdekel 
mi van
a világ végén túl 
itt megpihenek 
magamra aszalódom 
mint magjára 
a szilva

e n n y i
a szülészettől 
a hullaházig 
ennyi a világ 
porba süpped a bogár 
a fákat lemészárolták 
tömbház odvábán 
van egy szűk szobánk 
sarokba a pók helyére 
húzódik feleségem 
hulló hajszálaiból 
szövögeti múltját

Áprilisi évfordulók
1 — 120 éve született Octavian Goga rom án költő

— 90 éve született Goda Gábor író
— 80 éve született André Stil francia író

2 — 520 éve halt meg Icsijo Kanejosi japán költő
3 — 10 éve halt meg Graham  Greene angol író

— 50 éve halt meg Henrik Visnapu észt költő
4 — 100 éve született Ion Breazu 

román irodalomtörténész
— 10 éve halt m eg Max Frisch svájci drám aíró
— 25 éve halt meg M árton Gyula erdélyi nyelvész
— 340 éve született Onicura japán költő

5 — 570 éve halt meg Váli Sáh iráni költő
6 — 200 éve halt m eg Földi János költő

— 330 éve született Jean-Baptiste Rousseau 
francia költő

7 — 130 éve halt m eg Neagoe Nicoleanu rom án költő
8 — 60 éve halt m eg Marcel Prévost francia író

— 460 éve halt m eg Fernando de Rojas 
spanyol drám aíró

9 — 375 éve halt m eg Francis Bacon angol filozófus
— 180 éve született Charles Baudelaire francia költő
— 40 éve halt meg Alexandru Kirijescu 

román drám aíró
— 250 éve született Emanuel Schikaneder 
osztrák drám aíró
— 140 éve halt m eg Vachott Sándor költő

10 — 200 éve született Claude Tillier francia író
11 — 200 éve halt meg Antoine de Rivarol francia író 
— 50 éve halt m eg Zsögön Zoltán erdélyi költő
12 — 40 éve halt meg Sarkadi Imre író

— 50 éve halt meg H enry de Vére Stackpoole 
angol író

13 — 30 éve halt meg Juhan Sm uul észt író
14 — 150 éve született Adalbert Bezzenberger 

litván tudós
15 — 80 éve született Ferenczi István erdélyi régész

— 80 éve született Gergely Béla erdélyi nyelvész
16 — 130 éve született John Millington Synge ír író

— 80 éve született Peter Alexander U stinov 
angol író

17 — 200 éve született Fogarasi János nyelvész
18 — 120 éve halt meg Disraeli Beaconsfield angol író

— 100 éve született Németh László író
19 — 110 éve született Riccardo Bacchelli olasz író
20 — 90 éve született Gábor Áron 

németorsági m agyar költő
— 170 éve halt meg August Heinrich Julius Lafontaine 
német író

21 — 230 éve született Louis Lernender franda költő
22 — 100 éve született Thury Zsuzsa írónő
23 — 130 éve halt meg Émile Deschamps franda költő

— 80 éve halt meg Farkas Pál író
— 20 éve halt meg Zelk Zoltán költő

24 — 270 éve halt meg Daniel Defoe angol író
— 90 éve született Eugen Jebeleanu rom án költő

25 — 380 éve született Roger Boyle angol író
26 — 290 éve született David H um e angol filozófus 

— 160 éve született Julius Zeyer cseh író
27 — 125 éve született Claude Fairere franda író

— 90 éve született Kovács György erdélyi író
28 — 120 éve halt meg Ján Botto szlovák költő

— 270 éve halt meg Jan Stanislaw Jablonowski 
lengyel író

29 — 300 éve született Christian Ludw ig Liscow 
német író

30 — 150 éve született Indridi Kinarsson izlandi író
— 330 éve halt meg Fran Kristo Frankopan 
horvát költő
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%ÓrDíEX—
Bár az igazi nemzetköziség megvalósítását— ahogy láthat

tuk — különböző tévhitek akadályozzák, ma már egyre keve
sebb elmét téveszt meg a hatalom szolgai tisztelete, az ideo
lógiák fanatizmusa vagy az utópiák naivitása.

A történelem hosszú idők óta legfőbb mozgatója, a világ- 
politika egyetlen alanya, az amorf emberiség művészi formája, 
a kultúrát teremtő kvázi-organizmus: a nemzet. És a nemzet
köziség nem más, mint a nemzetek közössége!

A "nemzet" szó értelmezése körül azonban komoly viták 
folynak. A "nacionalizmus" szóhoz annak destruktív értelme 
tapadt, sokan egyenesen a nácizmusra gondolnak, ha hallják. 
További probléma, hogy az angolban egyre jobban a szó má
sodik jelentése (ország, állam) foglalja el az első helyet. így lesz 
az ezeréves öntudatú bengálokból "új nemzet" és ezért olvas
hattuk a National Georgraphic Magazine-ban a már idézett 
mondatot: "a magyar nemzet 2/3-ának magassága nem éri el 
a 650 lábat." De a messianisztikus amerikai politikai tudat nem 
is igen érzékeli a "nemzet" valódi értelmét.

Akik a patriotizmust ajánlják, mint a kérdéses fogalom 
pozitív elnevezését, akaratlanul talán, de odább tolják a hang
súlyt. Patriotizmus, azaz hazaszeretet, önmagában bálvány
imádás, ha nem a nép szeretete áll a központban. De nem is a 
szereteten van a hangsúly, ha egy filozófiai kategóriát határo
zunk meg. A nemzet a mi szeretetünkön kívül is létezik, mint 
érték.

Egyes tudósok a "nadonizmus" elnevezést javasolják, de ez 
— ha alkalmas lenne is — nem ment át a köztudatba.

'Teremtő nadonalizmus", "jó értelemben vett nadonaliz- 
mus" és hasonló jelzős összetételek csak szükségmegoldást 
jelenthetnek.

Egyelőre nincs megfelelő kifejezés s így számolhatunk az
zal, hogy a szemantikai zavar továbbra is táplálni fogja a 
gondolkodásbeli zűrzavart. Ehhez a zűrzavarhoz tartozik pél
dául a demokráda és a népek önrendelkezési jogának a követ
kezetes összecserélése. Alapokban gyakran olvashattuk, hogy 
Thieu diktatúrája alig jobb, mint az észak-vietnami kommu
nistáké, tehát nem sok értelme van Dél-Vietnamot segíteni. 
Szolzsenyidn ellen az egész nyugati sajtó felzúdult, mert te
kintélyen alapuló kormányzatot javasolt egy felszabadulandó 
Oroszország számára, jóllehet annak a terv szerint előbb vissza 
kellene adnia a mai Szovjetunió összes tagnemzeteinek és a 
kelet-európai rabnépeknek a szabadságát, ami mégjcsak na
gyobb előny az emberiség szempontjából.

Vannak, akik a békét — mégha az a temető békéje is — 
jobbnak minősítik a nemzeti érdekek várható összeütközésé
nél egy újra szabad Kelet-Európábán.

Azt hiszem, ebben a körben nem kell bizonyítani a nemze
tek szerepének jelentőségét. Elég, ha emlékezetünkbe idézzük, 
hogy a középkor leguniverzálisabb géniusza, Dante, egyúttal 
az olasz nemzet legfőbb szószólója is volt, az első költő, aki 
olaszul írt. Az európai nemzetek szinte mind 1000 év óta 
léteznek, eltűnni alig tűnt el belőlük egy-kettő (mint Burgun
dia és Velence), s ahg is született a közelmúltban egy-kettő 
(mint Szlovákia). Európát éppen ez a változatossága — s az azt 
át- meg átszövő szellemi rokonvonásai s közös kultúrája — 
tette a világ közepévé. Herosztrateszi cselekedet lenne ezeket 
az önálló s alkotó nemzeti egyéniségeket valamilyen egység
állam Prokrusztesz-ágyába szorítani. Épp ellenkezőleg, a még 
elnyomott európai népeknek a felszabadulását kellene megva
lósítani, hogy Európa igazán Európa legyen. Skoda és Wales 
már rövidesen parlamentet kap. Viszont a bretonok, baszkok, 
katalánok még csak küzdelmük elején vannak. Egy különösen 
tragikus helyzet Jugoszláviáé. A szerbeket, horvátokat, szlové
nokat egy federádóba tömörítő egységállam gondolata erede
tileg a nyelvi nadonalizmusnak bedőlő horvátoké volt. Ké
sőbb hiába próbáltak szabadulni belőle, Tito kommunista 
rendszere erősebbnek bizonyult. A világ most annak van kité
ve, hogy Tito halála után felbomló, végig mesterséges alapo
kon nyugvó állam a Szovjet zsákmánya lesz s esetleg egy új 
világháború kiindulópontja.

CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN: Csillagos órák ü l-  IV. Bu
dapest, 2000.

—  I^dpTJC

ZENE — TEGNAP,  MA, H O L N A P  1.

A n ie tzsch e i kapu

------------------------ HELIKON-------------------

Ekképp szóla Zarathustra: 
"Nézd ezt a kapuátjárót! Két út 
kerül itt össze; ez a hosszú út 
visszafelé, ez örökké tart. És ez a 
hosszú ú t előre, egy másik örök- 
lét. E llentm ondanak egym ás
nak, fejjel megy egyik a másik
nak, a kapu neve pedig »pilla
nat«".

Lendvai: Bartók dramturgiája 
c. könyvéből furakodott a tuda
tomba ez a különös kapu. Fog
la lk o z ta tta  és foglalkoztatja  
fantáziámat: vajon létezik-e a 
MA?! vagy csak tegnap és holnap 
van? Vagy csak az elm últ pilla
nat és a következő villanás? 
Egyáltalán ott van-e az a pilla
nat-kapu a két egymásnak fejjel 
menő végtelen egyenes vala
melyik pontján? Hiszen ha ott 
van, akkor végtelen pont-kapu 
van, ez pedig maga a végtelen 
egyenes. És akkor m ár nincs 
tegnap és holnap, csak MA van! 
A m a a tegnap és holnap tézis- 
antitézis párjának szintézise?

Sokszor idéztem  Lendvai 
könyvéből ezt a nietzschei gon
dolatot, de valahogyan soha
sem m entem  tovább az első há
rom  m ondaton. A m inap to
vább olvastam: "De ha valaki az 
egyiken tovább menne, tovább 
és m ind ig  tovább; h iszed-e, 
hogy ezek az u tak  örökösen el- 
lentm ondanának egymásnak? 
Nem  kell-e örökösen visszatér
nünk, nem  kellett-e m indennek 
egyszer m ár m eg tö rtén tn ek  
lennie; nem kell, hogy e kapu is 
már létezett légyen? S nem  kel
lett vajon m ár valam ennyiünk
nek léteznünk, visszajönnünk 
és ama másik utcába futnunk — 
önmagunk elé, e hosszú, riasztó 
utcába: minden egyenes hazudik, 
minden valóság görbe, az idő maga 
kör!"

AZ IDŐ MAGA KÖR! — 
Visszhangzik bennem  m ár jó 
ideje ez a — ki tudja hányadszo- 
ri és mindig, újra meg újra elal
tatott — felismerés, FELISME
RÉSEM.

Olyan egyszerű, kézenfekvő 
lenne egy egyenesvonalú fejlő
dés mentén előre haladni, m in
dig csak előre. M indig volna 
avan tgárd  és retrográd  egy- 
másnak-feszülés. Az egyenes 
ú t pedig gumiból volna, és az 
egyik előre, a másik hátra húz
ná, amíg csak el nem szakadna. 
És aztán ünnepelnénk — ki-ki 
ízlése szerint! — egyikét vagy 
másikát az idő-gumiszalag hú

zói közül. Aztán m eg vitatkoz
nánk is arról, hogy melyik az 
igazabb út, az, amelyik előre fe
szül, vagy amelyik hátrahúz? 
Hátra!? De melyik a hátra ezen 
a végtelen úton? És melyik az 
ELŐRE? H etvenedik életévem  
felé k ö ze led v e  m in d in k áb b  
m e g g y ő z ő d é se m m é  v á lik , 
hogy az egyenes, legyen az vég
telen, nem  lehet képi analógiája 
az időnek, csakis a GÖRBE fe
jezheti ki az időt és VILÁGUN
KAT. Nem  felfedezés ez, inkább 
sokadszori felismerés, am ibe— 
valahogyan, valamiért, de nem  
tudunk  belenyugodni...

És m ost még egyszer tovább 
olvastam  a Lendvai-idézetet: 
"És egyszeriben, a költő a kör 
he lyében  egy k ígyót p illan t 
meg... és a kígyó bemászik egy 
alvó pásztor torkába. A költő 
rákiált: ""Harapd el, el a fejét, 
harapd!"” S a pásztor harapott, 
messzire kiköpte a kígyó fejét 
és felugrott. De nem  pásztor 
m ár és nem  is em ber többé: egy 
k ö rü ls u g á rz o tt, ak i kacagott, 
ahogy soha a világon em ber 
nem  tette. "”E nevetés u táni vá
gyakozásom  éget"" — ekképp 
szól ZARATHUSTRA". A nagy 
kérdés: sikerül-e leharapni a 
m űvészetnek az IDÓKÍGYÓ fe
jét? M inden m űvészt Ez a vá
gyakozás éget! Ez a VÁGY viszi 
át a varázshídon a Cantata pro
fana kilenc csodaszarvasát, a Ki
lencedik szimfónia első négy té
telét a befejező tétel m egvilágo
sodásába. E vágyat kielégíten
dő  lendült át a 20. századi zene, 
hogy utoljára is Lendvait idéz
zem, "az értelem  súlytalan és 
szikrázó terébe".

A 20. század közelm últ u- 
gyan, de akárhogyan is vesz- 
szük, m ár MÚLT: a visszafelé 
göm bölyödő ú t egy darabja. E- 
lőttünk a 21. század: az előre 
feszülő ú t egy m ásik darabja. 
M inden mai p illanatunk  egy 
KAPU, vagy egy m ár nem  is 
emberi "kristály-kacagás". Leg
alábbis a MŰVÉSZETBEN. Uj 
sorozatomm al e pillanat-kapuk 
felkutatására indulok a görbe 
idővonal mentén. Milliószám
ra m agasodnak, m élyülnek e- 
lő ttünk  ezek a NIETZSCHEI 
KAPUK. Próbáljunk meg néhá
ny an á tbú jn i, ta lán  sikerü ln i 
fog.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Február 16-án Kolozsvárott a Korunk 

megjelenésének 75. évfordulója alkalmából 
tudományos találkozást tartottak a folyói
rat szerkesztőségében. Meghívott előadók: 
Egyed Péter, Gálfalvi Zsolt, Kötő József, 
Pülich László, Széles Klára (Budapest), Ve
tési László és Demeter Szilárd. Ugyancsak 
16-án délben a folyóirat múltját idéző dou- 
men tűm ki állítás nyílt a Korunk Galériában. 
A  kiállítást Markó Béla, az RMDSZ elnöke 
és Kántor Lajos főszerkesztő nyitotta meg. 
A művészi műsorban fellépett Senkálszky 
Endre érdemes művész, Boér Ferenc és Tö
rök Katalin színművész. Georgescu Mária 
operaénekes és a Concordia Vonósnégyes 
Márkos Albert négy dalát adta elő.

M egjelent a Korunk idei 2-es száma, 
amelyet Kántor Lajos A mi időnkben (1926- 
2001) című írása nyit. A főlaptestben verset,

tanulmányt, esszét közöl Lászlóffy Aladár, 
Csiki László, Pomogáts Béla, Cseke Péter, 
Demeter Szilárd, Horváth Andor, Kovács 
Kiss Gyöngy, Balázs Imre József, Szilágyi 
Júlia, Szabó Géza. A Korunk kérdez — euró
pai lapok válaszolnak összeállításban Jean- 
Baptiste Para (Europe), B. Elvin (Lettre 
Internationale — Bukarest), Kurt Scheel 
(Merkur), Lukács László (Vigilia), Tőkéczki 
László (Valóság), Karádi Éva (Magyar Lettre 
Internationale), Gabriel Dimisianu (Romania 
literará), Cassian Maria Spiridon (Convorbi- 
ri literare) és Gálfalvi Zsolt (A Hét) válaszai. 
Prózai írást Grendel Lajos (Szegény ember 
szabadsága, gazdag ember szagadsága) és Bitó 
László (Tiberius Jézus színe előtt) közöl. Toll: 
Zelei Miklós (A magyar történelem telefonszá
ma) és Heim András (Az álomfejtő generátor 
röntgenképei). Műhely/Atelier: Ruxandra Ce- 
sereanu Nemi erőszak— politikai kínzás a 20. 
században. Világablak: Lajosi Krisztina Az ír 
nyelv helyzete Írországban. História: Mester 
Béla és Lakner Lajos; Visszalapozó: Sebes

tyén László és Jakabffy Tamás; Téka: Deme
ter Szilárd, Király V. István és Fekete Hu
nor. A képanyag Kassák Lajos és Juhos 
Sándor munkáiból állt össze.

A  Hitel februári számában Döbrentei 
Kornél köszönti a 90. esztendős Püski Sán
dort, Lászlóffy Aladár búcsúztatja a nem
régiben  e lh u n y t S zépfa lusi István t. 
Győzelmes Dániel cím alatt Orbán János Dé
nes nyújt ízelítőt Méhes Györgyről készülő 
monográfiájából.

A  kecskeméti Forrás februári számában 
verset olvashatunk többek között Kányádi 
Sándortól (Megsárgult irkalapok — verscik
lus) és Bogdán Lászlótól (bolondünnep; a 
fogoly vadászaton). A  90 esztendős Püski 
Sándorral Nobel Iván és Erdélyi Erzsébet 
beszélget ("A nemzet— ha megmarad— csak 
otthon marad meg"). Köbödöcz Gábor "... 
egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anya- 
nyelv" (Értéktanúsítás Kányádi Sándor portré
verseiben) címmel elemzi a költő verseit. A 
lapban olvasható továbbá Cseke Péter Egy 
megírásra váró szintézis (Erdélyi magyar szel
lemi élet a két háború között) című tanul
mánya.

A Tekintet című folyóirat alapítványa 
Tekintet-díjjal tüntette ki Hubay Miklóst. A 
Kossuth-díjas drámaíró munkásságát Ju
hász Ferenc méltatta.

-MI

Párizsi
pillanatkép
Egy letört versfaragó így panasz

kodott Wilde-nak:
— Borzasztó! M ár nincs miből él

nem. Ezentúl kénytelen leszek pén
zért írni!

Wilde legyintett egyet:
— Céltalan dolog, kedves ifjú ba

rá to m  ... (folytatás a rejtvényben).

VÍZSZINTES: 2. A  folytatás első ré
sze. 12. Felvidéki település. 13. Elle
nértékét újra megállapít. 14. Esetleg.
15. Az egyik alapíz. 16. Ám. 17. Csu
pán. 18. Petőfi verse. 19. Jerry társa.
20. Egynem űen beindít! 21. Láncfo
nalat erősít. 22. Blokk. 23. Görög ten
g e r is te n .  25. O s z trá k  és o lasz  
gépkocsik jelzése. 26. Kiéli városrész! 
28. Hegycsúcs. 29. Star ..., filmsoro
zat. 31. Á nagy varázsló. 33. Antonov 
gépe. 34. Ősi egyiptom i település. 36. 
Arab töizsfő. 38. Lóköröm. 39. Perui 
és francia autójelzés. 41. Zloty dara
bok! 42. Svájc legnagyobb folyója. 43. 
ítélkező személy. 44. Bp. a fővárosa!

45. H adak .... 46. ...-alkohol, faszesz. 
47. Altat. 49. Konyhakerti növény. 50. 
A folytatás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES: 1. A lagsor. 2. 
Kést fen. 3. Dalszerző. 4. Csomagoló 
eszköz. 5. Zavaros név! 6. Helyrag. 7. 
H alászkunyhót fed. 8. Történelmi 
köznév. 9. Eltérő. 10. Jegyzetel. 11. 
Lengyel város lakója. 15. Paradi
csom  18. Vörösmarty eposza. 19. Nö
vény része. 21. Francia folyó. 22. 
...-san, ázsiai hegység. 24. Arab állam  
25. Abba az irányba. 27. Rovarfajta.
29. Londoni m úzeum  30. Katonai 
rang. 32. Ügybuzgó ember. 34. ...-Bo- 
gaz, a Kaszpi-tenger öble. 35. Szerző. 
37. Megfelelő. 38. Égisz. 40. Épít. 42. 
Lélegzet, németül. 43. Labdát kapuba 
juttat. 45. Urán és rénium  vegyjele.
46. Elvetnivaló! 48.... gros, nagybani. 
49. Srófolni kezd!

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 5. számában közölt, 
Tél című rejtvény megfejtése: Min
den, amit a termékeny / Nyár s ősz adott 
a vidéken.
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