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József A ttila 1933-ban

KÖLTŐK A KÖLTŐRŐL:
B alázs Im re József, B ella  István,

A

B ertók  László, B isztray Adám, Cseh  
K atalin, Egyed E m ese, G ellért Sándor, 
Jan csik  Pál, Juh ász Ferenc, K arácsonyi 
Zsolt, K árolyi Amy, Lászlóffy Aladár, 
L ászlóffy Csaba, Létay Lajos, N agy  
László, P ilin szk y  János, Ratkó József, 
Rába György, Sum onyi Zoltán, Szilágyi 
Dom okos, Takáts G yula, Tóth B álin t, 
Tóth Erzsébet, Vészi Endre, Weöres Sándor

100 EVE SZÜLETETT 
JÓZSEF ATTILA

NAGY LÁSZLÓ 
József A ttila!
Mért játszott a szíved, 

te szerencsétlen, 
rombolva magad szüntelen télben, 

építve dalra dalt, 
s kifúlva 
kigyúlva,

ésszel mérhető pontokon is túlra 
tudatod mért nyilallt? 

Hiszen te tudtad: 
dögbugyor a vége e pokoli útnak, 

ott a hit is kihalt, 
hiszen te tudtad: 

álmaid orra buktak, 
magad örökre kicsuktad, 
járhatod a téboly havát, 

s árván, idétlen, 
emberségre, hű szerelemre étien 
villámló tálból eszed a halált. 

Tudtad, tudom én is: 
a nagy: te vagy,

s te, a Mindenség summáslegénye, 
részt se kaptál, pedig az egészre 

futotta érdemed. 
Érdemes volt-e ázni, fázni, 
csak a jövő kövén csírázni, 

vérszagú szörnyekkel vitázni, 
ha ráment életed!

Csak szólhatnál, hogy érdemes! 
Mert csontom, vérem belerémül, 
végzetedhez ha én állítok végül 

józan zárómérleget.
Törd fel a törvényt, ne latold! 

A porból vedd fel kajla kalapod, 
vértanú vállad, 

s a kifordult nyakcsigolyákat 
rendbe szedve

két kisírt szemmel, tüzes iker
körrel

nézz a szemembe, 
hogy rendülne bele

a mohó, emléknélküli tenyészet, 
az egek mirigy-rendszere 
s e megváltatlan földi lét.

József Attila! 
te add nekem a reményt, 

mert nélküle 
romlott a napvilág, 

a vér eves,
bár a fogad vicsorog, 

bár a nyakad csikorog, 
bólints, hogy érdemes, 

cáfold meg halálos logikád, 
te glóriás, 

te kíntól bélyeges! 
Képzeletemre bízzál édes 

munkát,
mert immár úgy szorgoskodik, 

hogy a sarkamtól torkomig 
forraszt rám forró 
hamubundát, 

radioaktív iszonyt -  
félek, hogy minden rejtelmet kibont 

s végül már semmi se fáj. 
Hogy el ne jussak soha ama 

síkra: 
elém te állj.

Segíts, hogy az emberárulók 
szutykát

erővel győzze a szív, 
szép szóval a száj!

OLVASÓINK A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 2013.
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TAKÁTS GYULA
M edáliák József A ttila  emlékére
A
Kávéillatban Vénusz-Orion s lengő padok 
a csillagok között... A korzón ezüsttől ragyog 
az asztal s tányérjáról az arany fácán fölrepül.
Virág Benedekkel a házán rőt barát hegedül.

1.
Vitáid, mintha ott se lettünk volna, 
mondtad, mondtad s hallgatta a Duna.
Szerb Antal közbeszólt, de Gábor 
a hűs halász csak jött tűnődve bölcs hálóiba.

Ki sem vetette... Nézte-nézte csak, 
hogy vergődnek, mint fölhozott síkos halak 
kegyetlen Rend sűrű kötésibe 
szíved csomózva össze a szavak...

B
Cirkálók közt a delfinek mély mediterrán fényben. 
Pálmák csúcsán a majmok meghitt bölcsessége... 
Hallgatják, hogy dörög... A négus kincseit szedi...
Friss húst hány a hiéna... Homokban hullák ezrei...

2 .

Szép Szó... Oly egyszerű... És e Rend a szép.
A szerkesztőhöz lépett Jékely.
Ott álltam s láttam, ragyog a keze 
s az Apotheozisnak fényei

a kézirattal már kezedben égtek...
Szégyen a minden letiportakért!
Múlt és jelen csörög a hosszú láncban 
s lyukas zsebben nyitja a kést.

C
Fél évszázad... Megváltozott a kaszinói kert.
Biczó Ferenc s a többiek kezében járt a vers.
„Pannon Múzsa”, ily lelkesen indult a sorozat.
Egy könyvre telt... Öreg szedők kézzel szedték a lapokat.

3.
Ott adtam át... Vidéki nyomda 
sajtója nyomta a „Kutat”.
Első kötet... Táskámban tíz darab 
s mint szárny suhogott ez a mozdulat

s a kinyitott, a forgatott lapok, 
mint hó-tollak és zöld tintám szaga 
a kézfogás baráti örömében szálltak...
„Kutam” körül lélegzett a szoba.

Eltűnt aki s itt rege se maradt utána...
Hegyen parasztok s pincék... Lápon pákász tanyája...

5.
Ó szárszói nyugati lanka...
Nem te, de ott, ki állt, volt mind adósod.
Fényképet is küldött Rónay Gyurka, 
ahol Somogy deszkádra omlott.

Négy sarkába rakattam én 
négy husáng tölgyfa csemetét.
-  Kilépte már a gaz? -  Vagy égre törve, 
emlékfák jelzik Attila nevét?

F
Villog a kagyló-száj... Fényében koszorú repül. 
Rucaöröm, tavi tök, liliom virága 
póri édent, szent berket is idéz, de jól tudom 
paták alól lidérc Mihály és Dániel nimfája...

6 .

Itt első szobrodra a legnagyobb,
ki erre járt, annak nevébe
tettem le koszorút s a nem hamis babér
Berzsenyi szellemét idézte,

A Társaságod, amelyben a „Közjó” 
szelleme élt, ahogy Te, oly reménnyel!
Ó széthullt cement szobor!... Gyémánt kaviccsal gazdag! 
Fölötted múzsák temploma térdel.

Ferenc té r 11. Ebben a házban írta 11 éves órában első versét.

D
Éreztem már ilyent, mikor öregapám s azóta 
nagy némaság s egy arc úszik a kis Almás folyóba... 
Szerelem és halál horog a szívbe és a lélek, 
hogy járja be a bársony és éles messzeséget?...

4.
December... Fütty... Megérkezett „Az Est”...! 
Szerelmemmel a kis trafik előtt 
aszfaltba verve, mert ott állt a hír: vonat 
s rózsák tüze a szárszói mezőn...

Hogy önkezétől?... Nem!... A gondolat 
hálója, a bogot verő szavak, 
botos kóterek ajtaja s páncélkocsik 
csapták össze a vas Tátrák alatt...

E
Rideg gulyák alatt rengett a zsombék partja. 
Forgott a szárcsa és alattuk törpeharcsa.

RÁBA GYÖRGY 
Kései A ttila
A semmi ágán keresi 
vétlen abban mi a bűne 
hona pucér az  öl üres 
vetemedett arcon a száj 
mássalhangzani néma

Terem-e még a bevetetlen 
ropog-e patyolat vasárnap 
nem menekvést de szabadságot 
hozzátévedt majmaival 
áhítozó rabcsapatának

Sín elé áradj szappanosvíz 
csaholjátok vert ebek vissza 
eszméljen föl a keresése 
fogódzni az igazi ág volt 
hogy földlakónak itt marassza

BISZTRAYÁDÁM 
József A ttilához
Egy sorompón túl
elkobozzák könyvedet mundéros fiúk, 
anyanyelved válik tilossá, 
s új utasok kiáltoznak veled, 
ki nem érted a haragot.
Lásd, mert látnod kell, 
leütötték sírkövekről az írást, 
legyen helyükön park, 
farkasanya szobrával kút 
és könnyű hinta.
Igéidet aztán vetik falánk tűzbe, 
nevedet is megőrli egy papírmalom. 
Ne érezz semmi bánatot, 
a nyomtalanítók 
arc nélkül teszik.
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JUHÁSZ FERENC 
Karácsonyi ének

József Attila sírjánál
Cseppkőbarlang a téli éj. 
Lihegő és hatalmas 
cseppkő-fogsorú szájüreg. 
Szikrázó kristály-farkas.

Milliárd cseppkő-tű-foga 
villog és sziporkázik. 
Kálcit-virágok árnyéka 
között a jég csírázik.

A dér szorongva visszanéz 
a hegyes csillagokra, 
kinő az éj barlangfalán 
sok alabástrom-csokra.

Nyafog a denevér-sötét 
nagyfülű bársony-fürtje. 
Kristály-farkasfej vicsorog 
az emberfaj-ezüstre.

Majd lágy részeket is kitép 
a zöld állkapocs-tüske,

lágyékot és gégét kimar, 
szőrt és tollat kiköpve.

Kiszakítja a mindenség 
hónalját is morogva, 
s elömlik füstölve a vér, 
az űrben szétzuhogva.

A dolgok üveg-élete 
ropog a farkas-szájban.
A tyúkganéj, a lóganéj 
virít fehér ruhában.

A zöld, krokodil-bőrű sár 
kék csonttá zsugorodva 
salétrom-taréjjal sziszeg, 
nem vár a szánalomra.

A kék holtak sisteregnek 
a föld nyirok-levében, 
csont-népek buborékzanak 
a bolygó fém-tüzében.

Az élő mind zugot keres: 
csikó, tehén, szelíd vad. 
Kukac, bogár, béka, madár 
a gyémánt-kürtre hallgat.

A férfi lámpát gyújt, a nő 
égitest-almot terít, 
s várják a zordon angyalok 
csikorgó fagy-lépteit.

Kalácsot rágcsál a világ, 
iszik, kinek van bora. 
Áttetszik csontoddal a sír, 
mint röntgen-kép-koponya.

Én könnyeidre gondolok 
és szeretnék zokogni.
A próféta-emberiség
már nem tud, csak makogni?

Mint páncél-vértet fölveszem 
elszakadt halott-inged.
Halál ellen haláloddal 
védem meg a hitünket.

Állok a tél üveg-vértű 
lovai közt keményen, 
jég-lándzsák, kristály-lovasok 
oltanák ki vad fényem.

És mint jégtövis-koronát, 
izzó arany-abroncsom: 
a fejemre-font éjszakát, 
a csillagos űrt hordom.

KÁROLYI AMY 
A d nótám  
József A ttila
Lehajtja fény-fejét az éj, 
lehajtja kőfejét a dal, 
hullatja tolláit a nyár, 
befonja titkait a haj

Kibontja kebleit az ősz, 
a test a mustoskádba fúl, 
bezárja titkait az ágy, 
az idő meghalni tanúi

Utóirat 
József A ttila  
életéhez
Ez élet bánt, akár sajátom. 
Csupa kérdés és még több volna. 
Ha ezt teszi, s nem teszi azt, 
töröm fejem, hogy mi lett volna.

Oliva berek szinezüstje 
lett volna méltó menedéke, 
de hogyha nincs más, padka, kuckó, 
két négyzetméter béke, béke.

GELLÉRT
SÁNDOR
Halálra-
táncoltatott
lányok
József Attila 
Idézlek ím a 
régi sorházban 
mosónő fia,
József Attila.

Éjféli holdnál 
a külvárosban 
szétkóboroltál. -  
Aj, költő voltál.

Babát, szeretőt 
vágytál magadhoz 
s nézted az esőt, 
verte a tetőt.

Soha se tellett 
havi kétszáz fix 
s fokhagyma mellett 
gond gondot ellett.

A sínre dobtad 
egy nap magadat. 
Sorsa ez soknak, 
oka az oknak.

Magyarországon 
ha haltál, haltál, 
télen, mint nyáron 
veréb a fákon.

Magyarországot 
mit ér, hogy éltél, -  
pír az orcámon, 
gyöngy a rózsákon.

1941. Debrecen

PILINSZKY JÁNOS 
József A ttila
Katonája a mindenségnek, 
bakája a nyomorúságnak, 
teszünk azzal valamit is, 
hogy a füvek zöldellő erejébe 
visszahelyezzük a halottat?

LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Ülőhely drágán  
a semmi ágán

WEÖRES SÁNDOR
József A ttila  
utolsó fényképére

RATKÓ JÓZSEF 
József A ttila
Ez a hitvány, gyönyörű ország 
megszégyellhetné Janus-arcát.

Édes nagy fiát lökte sínre, 
s vigyorgott e halálos csínyre.

Züllött méhébe gyömte vissza, 
hogy újból a világra hozza.
Most lucskos csigaházat szárít 
pótolni sérült csigolyáit.
Kismama-hasán kín ragyog: 
kigyöngyöznek a csillagok.

CSEH KATALIN 
Emlékvers

in memóriám 
József A ttila

Ajtót nyitok 
a konyha üres 
és nem lódul meg 
a főzelék fagyott szaga 
mert már főzelék sincs
-  hideg a kilincs -  
a tűzhely élettelen 
a sarokban csönd ül 
megszeppen 
senki és semmi nem jön
-  kocsonyásodó közöny -  
a viaszkos vásznú 
székhez mi közöm?!

A szemből, honnan minden fény kifolyt, 
bánat, keserűség befele szédül,
Pókláb szalad péppé-vált teste nélkül, 
és egyhelyben kaszál a széttiport.

SZILÁGYI DOMOKOS
A

Észak
A menny helyett fenn is pokol van 
és mégis azt üzenem: jól van.
Mint egykor rám, úgy hagyok rátok 
tűzhelyet, nyelvet, szabadságot.

s e mai korcsmán továbblépve, 
kérdem: a semmi ága ép-e?

Elnyúlva engedelmes ágyon, 
Uram, gyakorta visszavágyom 
Északra, hol zöld az ég,
„az ég, mely hozzád illenék” 
oly zöld, hogy el sem hiszitek. 
Tanuljatok tőlem hitet.

Azt mondják hogy 
járt itt a halál 
a lélek árka mélyül 
s egyre nő- 
hiány vergődik benne 
rúgkapál
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TÓTH ERZSÉBET 
József A ttila  
a mam a sírjánál
Közel a hazához,
közel az utolsó, gyönyörű törvényhez, 
melletted jó lehetek még egy kicsit.
E föld azoké, akik éltek.
Utolsó álmomban vonat-arcod volt, 
sötét, erőszakos vonat-arcod, 
és tele volt bogárral a kenyered.
Már nem vagyok éhes.
Szívem gyöngébb volt a létnél, 
de idom, időm, az én időm erősebb. 
Ma is, holnap is, 
a kövér varjak rám várakoznak.
A legtöbbet tudtam.

Koponya leszek egy Hamlet-ország
kezében.

Mama. Nem találkozunk többé. 
Köszönöm, hogy megmutattál

az esőnek,
köszönöm a szélnek, hogy szeretett. 

Áldott legyen, ha elrontottam a játékát.

BERTÓK LÁSZLÓ
Alkalm i vers 
József A ttila  
hetvenötödik 
születésnapjára
í.
Tudom, uram, hogy figyel engem, 
fölösleges hát hazudoznom, 
verset írok, hogy ünnepeljem, 
mintha nem volna semmi dolgom,

mintha ülnénk a Duna-parton, 
ugyanabban a történetben, 
s jönne az a szép régi asszony, 
hogy lássuk egymást mind a ketten,

holott, uram, ön mint az isten, 
mozdulatlanul áll a gangon, 
ideje van, hogy ítélkezzen, 
golyó, amit lyukba gurítson,

de egyetlen báránya sincsen, 
akit helyettem föláldozzon.

2.
Kotyogok, mint elhagyott csolnak, 
hiszen „úgy is” apám lehetne, 
apám meg önné lesz maholnap, 
és áll a világ megint egybe,

fiam, aki maga is egyke, 
talán több lovon lovagolhat, 
s megérkezik a történetbe, 
mint önbe az az első csillag,

habár most tél van, bevonultak 
a csillagok a hóesésbe, 
forognak látható hatalmak, 
és drága kincs az ön reménye,

a legnagyobb, mit apa adhat 
ráadásul a szép mesére.

3.
Anyámmal egy napon születtek, 
anyám kilencszáztizenhatban, 
„így is” része a történetnek, 
sétálgatok az ünnepnapban,

jáspiskorona kobakomban, 
és mintha azt az első verset 
írnám, amit ön tizenhatban, 
vagyok megint őszinte gyermek,

és anyám, aki hatvannégy lett, 
azt mondja, nem élt soha jobban, 
csak azt szeretné még, a kuglert, 
ami naponta távolabb van,

s mint akit a mindenség vert meg, 
sírok egy törött kirakatban.

4.
Míg idenéz hamvadt hajamra, 
kialszanak a kartotékok, 
de mintha öröklét havazna, 
kés marad bennem, ami kés volt,

s úgy szelem át a szakadékot, 
mint föld felé zuhanó alma, 
akinek az utolsó légyott 
a történet legszebb kalandja,

LÁSZLÓFFY CSABA 
Variációk hetvenéves 
„ lé t  slágerekre”
1.
Csalás nélkül nem lehet 
(elpirulsz, ha megérted), 
gyújtsátok föl, emberek, 
bennem ezt az egészet.

Lót vagy más az, aki lop 
(hülye vinnyog különben) -  
még hogy csókért loholok! 
más a kunszt a körünkben.

... Hadd el magad, öregem, 
s leszel deszkán kutyaszar ma.
Élet, holtig élezem 
fogam (bár újrafoganna)!

2.
A semmi ágán ül szíved 
ha nem tartozol senkinek 
bankár Belzebub nem üzen 
remény boldogság bűne sem 
nyomaszt s nem kér az őrület 
hogy vágyaidat mint nyüvet 
testedből kihajtsd -  nincs hazárd 
játék fojtogató burok 
nem kell félned hogy nem tudod 
megtéríteni majd a kárt 
a semmibe ha belebújsz 
nem várnak rád mély gübbenők 
barázdált víz s isteni nők 
sem hisztiznek hogy belefúlsz.

Szép álnokságunk 
szobra

„s Isten eltűnt a trónusáról” 
József Attila

Aki él és mozog, még ember, 
pláne ha nyújtózkodni sem rest 
dudva s kacsok után; különben 
az élet kegyesen elsenyveszt.

Ahogy cet úszik könnyen, úszni 
hagyjuk még könnyedebben a csekély 
örökséget; adott a képlet: 
a jókat mind feláldozó esély!

A tengerekből jéghegyekként 
kiáll a hátunk, s fájlaljuk, ami 
hullámokba fagyott örökre 
(hogy jön ide?) -  fényét a néhai

szeretetnek.
Ez is szép póz csak: 

meddig áll álnokságunk szobra itt? 
Alattunk valahol az Isten 
közben elfordul és utálkozik.

hisz akaratlan visszaadja 
a cím nélküli borítékot, 
készül az új születésnapra, 
mert folytatni kell, ami szép volt,

és úgy ragyog rá az ön arca, 
mint tükörre az esti égbolt.

J ó z se f  A tt ila :  Bevezető '
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BELLA ISTVÁN 
József A ttilához
Egy akác mosdatta meg szegényt, 
de nem védte meg, csak magába morgott, 
csizmát húztak a jegenyék, 
bricsesznadrágot, rendőrzubbonyt.
De íme, szétgurult csigolyái 
élükre álltak és most dombok. 
Homloka fennsík: hazatalálni. 
Gerincére ország rakódott.

LÉTAY LAJOS 
József A ttilás
Csak egy éles kerékcsikorgás 
és befejeződött.
Messzibe dermedve rozsdás 
sínek, talpfák között.

Hát ez az élet? Ezért kellett 
éhezni, fázni, mondd, 
hogy másnak nyíljanak szerelmek -  
miért a sok bolond?

A Duna szívéből zubog.
Szíve körül két ország fekszik: 
cseléd Dunántúl mosolyog, 
napszámos Alföld melegszik.

Nézem feleződő szívét.
Nehéz rádium, sugárzik 
a föld alól is, tépi az éjt: 
a kettészakadt emberiség 
földkéregsűrű éjszakáit.

Mért hagyja sírva megszületni 
egyetlen is magát, 
hogy ne fogja fel aztán senki 
se itt, se odaát?

Csak tengjen, lengjen, bukdácsolva 
mérni üres teret -  
Hozzád bújni milyen jó volna, 
miért is nem lehet?

JANCSIK PÁL 
József A ttila
Attila, lángoló, áldott sugarú nap, 
nagy a te varázsod, nagy a te hatalmad, 
költőként, emberként egész magad adtad, 
nemzedékek sora osztozott terajtad, 
tápláltál, csüggedni a gyöngét se hagytad, 
éltettél és éltetsz ékes birodalmat, 
ezt a fura, fényes mai irodalmat.

2005. március 24-én.

VÉSZI ENDRE
Megint csak 
József A ttiláról
Miért tegezzem én magát?

hisz életében sem tegeztem, 
pedig maga az oxigén,

rézfonalakból sodort isten, 
aki beszélni tanított,

nem számolva, hogy széndioxid 
és tömény kizsákmányolás 

halottal között forogsz itt, 
te kemény, sovány csillagom.

ki szavaidat nekünk adtad, 
te kemény, sovány csillagunk,

apánk, anyánk és kishúgunk vagy, 
te értünk voltál sínre fekvő,

a kis öngyilkos Magyarország, 
nyelvünkre adtad szép igénket, 

a legkeserűbb, szörnyű ostyát, 
a legkeserűbb örökséget,

hogy kitartsunk az igaz mellett, 
hogy követeljünk annyiunknak 

kenyeret, lakást és szerelmet, 
te konok rögeszménk, te számok 

nem-összegezett végtelenje, 
te külváros, kit pernye bombáz, 

te napos terek tiszta rendje! 
soványan sietsz a Ligetbe, 

halomba gyűlik az idő, 
s mint verseidben, gömbölyű 

hasát nézi a kicsi nő, 
s az égen ragyog ádámcsutkád, 

s a csöndben ég komoly szavad -  
kibírtad volna hatvan éved, 

ha nem vág ketté a vonat?

József A ttila 1929-ben

BALÁZS IMRE JÓZSEF 
Két m edália

„zöld füst az ég és lassan elpirul, 
csöngess, a csöngés tompa tóra hull” 

(József Attila)
Fojtogat a fák szép, szürke füstje, 
ajtókat dobott egy nő a tűzre, 
tárva-nyitva minden, s most már így marad, 
járhatják az illatok a házakat.

A ház előtti járdák emelkednek, 
göröngy hull, s mi szállunk egyre feljebb. 
Tücsök ciripel ezüst gombostűfejen,
ajtók parázslanak sötét szemedben.
*

Vidra bőre voltam, lenyúzott, meleg, 
sárga alma héja, gyűrött göngyöleg, 
kukac rágta alagútba költözöm -  
puskagolyó leszek, vagy tán vízözön.

Nagy, zöld tóban úszó könnyű csónakok, 
idő előtt lejárt, szürke hónapok 
körülzárják végül fénylő testemet, 
tapogatják majd kíváncsi emberek.

TÓTH BÁLINT 
József A ttilának

H atvanadik születésnapjára

Attila, hova keveredtél, 
hogy mindenki haverja lettél.

Sőt bátyja, őse, példaképe,
Attilázni nem ég a képe,

egynek se, hisz ismer, vagy ismert, 
vagy vall, vagy vallott, mint az istent.

A ttila ? -  szemek felragyognak, 
tenyerek váltadra csapkodnak,

s Kossuth-díjtól dagadó mellek 
szavalják, hogy kétszáz se tellett.

De megszelídítettek téged! -  
szólam lettél, meg ritmusképlet:

száz „életed” lett, nemcsak még egy, 
a neved száz selejtre védjegy.

Bár élnél, s itt lennél, nem hatvan, 
úgy harminckétéves alakban,

kit e sok maszlag meg nem szédít, 
hogy pofánköpd e sok hülyét itt!
1965. április 11.

KARÁCSONYI ZSOLT 
J. A. a Ketrecben
Az oroszlán megtörli orrát, 
a víziló nedvesen nyerít, 
ily egyszerűen írja költőnk 
örökre zengő verseit.

Lelkében dong a háborúság, 
gyomrában dong az éhség, 
egy döngöt kaphat bármikor, 
de az se nagy segítség.

Ha valami még sikerül, 
hát körbejárja művét, 
már a szagából sejthető: 
proletár egyszerűség

hozta létre, s egy szabadabb 
világ reménye néz itt 
szembe azokkal akiket 
puhítanak jó kéglik.

Ha gondozott vagy: írni kell, 
nem testvér ügyel itt rád, 
még jó hogy vannak ostorok, 
mik sorsod irányítják.

József A ttila  íróasztala

5



HELIKON

EGYED EMESE

A felhő
széle
i .
Az a lá írás véglegesít
„De te már aláírtad művedet.”1 -  Az 

eredetileg Kosztolányira utaló verssor itt 
hadd vonatkozzék magára a költemény 
szerzőjére. József Attila életművének le
zárulása (lezárása) az utóbbi több mint 
fél évszázadban a legkevésbé éppen filo
lógiai kérdésnek számított. A költő-em
ber halála körülményeinek találgatása, 
vitatása, nyomozása az iskolai irodalom
órákkal általában nem szűnik meg a vers
kedvelő vagy legalább olvasó ember szá
mára, s ha egy ilyen kérdés beférkőzik az 
ember agyába, se vége, se hossza! Hogy 
nagyapámmal egy évben született, végig 
sem merem gondolni..., de tudom, hogy az 
egyes ember halálára vonatkozó agyafúrt 
kérdések nemegyszer a „nagyobb rész” 
iszonyú történetére vonatkozók helyét is 
elfoglalják; az ember(életnyi) probléma ta- 
golhatóbb, megoszthatóbb. Gyakorta ép
pen a halál (ténye) felől közeledő válik 
fogékonyabbá az életidő szöveges teljesít
ményére. így aztán búcsúlevelek, vagy 
csak jóslatként értelmezhető, a nemlétből 
ki-kiszóló versek új legendárium szövetsé
geit írogatják. Általunk is.

Az egyes versek véglegesítésének le
hetetlenségéről vagy legalábbis problema- 
tikusságáról a kritikai kiadás gondozója, 
Stoll Béla előtt már Németh Andor szólt, 
a Cserépfalvi Kiadónál megjelent gyűjte
ményes kötettel kapcsolatosan:

„Akik ismerték József Attilát, tudják 
róla, hogy egyik-másik költeményén esz
tendőkig fúrt-faragott, publikálásuk 
után is.” Németh Andor egyébként felelős
sége és egy igen értékes szellemi „letét” 
tudatában szólal meg, szöveggondozóként 
és családi megbízottként a jegyzetet pro
vokatív szikársággal indítja -  a költő ha
lála után alig egy évvel:

„Két láda könyv és félmázsa papír: 
ennyi maradt szegény József Attila 
után... (...) Nővérei nálam helyezték el ha
gyatékát.” (Szép Szó, 1938 július)

„Szegény...”? Sejtem, hogy az alkalmaz
kodási energiák felől formálódnak az el
szigetelődött emberre utaló szavak. „Aki 
szegény, az a legszegényebb” -  tolakodik 
elő verseimmé lett tétel az emlékezetünk
ből. De itt ne példázat, hanem cáfolat bel
ső érve álljon: „Külön világot alkotok ma
gam” -  ezt írta egy útkereső makói diák 
A kozmosz énekében.

*
Elet a h a lá l u tán
A költő időközben felmerült vagy még 

esetleg felmerülendő költeményeiről be
szél továbbá Németh Andor.

Van a korabeli versbeszédben tenger, 
tengeralattjáró, hullámsír. Elsüllyednek 
a tárgyak. A képek, verssorok az emléke

zetben. De lám, a költemény a szerző ha- 
lálba-véglegesedése után is felmerül.

(Felmerül a gondolat is .)
És van visszaút a feledésből, ezt József 

Attila kilencvenéves kora körül kezdte.

II.
„A létra leszakadt.”
Áz idegen, m esszi m egélése

Gyermekkorom kedvenc József Attila- 
verse visszatért: a meseszerű példázatot 
felajánlottam a közelemben cseperedő, 
verskereső kisiskolás leánynak. Tetszett! 
Értette, szívem szerint olvasta, hamar ta
nulta és mondta aztán.

A kisvárosba pedig azért mentünk, 
hogy annak rendje és módja szerint ve
télkedjünk a versmondásban helybéli és 
vendég kisdiákokkal! (Mi is voltam? Szü
lő, menedzser? Szabad a versenyben részt 
venni s szabad abból kimaradni, gondol
tam, egy tavaszi hétvégébe a vers -  akár 
versvetélkedés is -  belefér.)

Vonattal és igen korán érkeztünk, 
szombat volt, alig pitymallott, az álmos 
városka nem kínált választási lehetősé
get, lokálnak mondanám, de bizony ko
szos kis éjszakai mulató volt, ahova be
húzódtunk a reggeli hűvösség elől, és 
hamar elfogyott a tea is. Az áporodott

Jankovics András karikatúrája József Attílárót Párizs 1927

helyen nem gyermek szeme elé való lát
ványok körvonalazódtak, így csakhamar 
ki is menekültünk, mégiscsak vissza a 
térre, ha nem állunk meg, talán nem is 
fázunk fel alapján, csak lesz melege is 
a tavaszi napnak, talán van itt park is, 
mondtam, minden valamirevaló kisváros
nak van parkja. Nem tévedtünk, évszáza
dos fák méltóságos közelébe jutottunk, itt 
talán jobban telik az idő is, járjuk végig 
vagy körbe, látszott a fasor vége is.

Akkor vettük észre az első madarat. 
Varjú volt, a földön hevert elernyedt szár
nyakkal, felvettük, azt hittük él, csak 
imént zuhant le, s talán visszatérhet belé 
az élet... De nem élt, és akkor megláttunk 
egy másikat, odébb egy harmadikat is..., 
mi van itt? Mire sarkon fordulhattunk 
volna, a leányka már észrevette persze a 
madarak tucatjait szanaszét az öreg fák 
alatt. Aztán egy-két patkányt is, szintén 
életteleneket. Menjünk el innen, valami 
fura dolog éri itt a teremtményeket.

A kihalt park az elesett tollcsomókkal, 
és vádlóan földre bukott varjakkal egy ti

tokzatos és fenyegető világ része volt. Mit 
kerestünk benne finnyás idegenek, beta
nult versek hordozói?

Hirtelen messzire távolodott, amiért 
ide jöttünk, a komótos iskola, a jól elkép
zelhető versmondó vetélkedő ismerősségé- 
ben enyészett el, helyébe tolakodott ez a 
látvány, ez a konkrétabb látványigazság.

...A kiválasztott vers úgy kezdődött, 
hogy Indiában, hol éjjel a vadak... A leány
ka történetet mesélt, izgatottan, de moso
lyogva mondta, mert bizonyára szerette 
a verset és azokat az ismeretleneket is, 
akik hallgatták, magunkfajták: csillogó 
szemű, kiöltöztetett gyermekek kísérők
kel egy visszhangos és kegyetlenül hideg 
kora tavaszi iskolában. Éneklő vagy gur- 
gulázó, harsány és selypegő versek, so
ványka vagy csak vékonyan öltözött gyer
mekek, és végre besütött áz áldott nap is.

Persze, hogy nem nyertünk József Atti
lának, de magunknak sem dicsőséget, a 
pálmát egy szeplős, cipóképű fiúcska vit
te el A szegény kisgyermek panaszaival; 
meg sem vártuk az ünnepély végét, iszkol- 
tunk szép versünkkel a kietlen városból, 
vereségünk e nyilvánvaló színteréről, vit
tük az őserdőt, a vadak zöld szemét, a 
cikkanást. Valósággal menekültünk az 
utcára ki, örültünk, hogy nem akadályoz 
senki a gyors távozásban.

Mememto móri, nemcsak a földre hul
lott (akkori, dési) madarakra mondom. 
De a vers velünk jött.

V issza m esszebbre
Az 1956-ra megjelent Tarkabarka me

séskönyvben az Új-görög fecskedal, az Eif- 
fel-képregény és és egy Seguin apó kecs
kéi című Daudet-novella közelében volt ez 
a József Attila-vers. A meséskönyv nem 
volt új, sok szövege szokatlan, „felnőttes”, 
de azért hamar meg lehetett szeretni. A 
költeményt (’’...mikor dédapa is kicsi volt 
még...”) nem értettem, emlékezetemben 
azonban megragadt, mint ugyanabban 
a könyvben Milne János királya vagy ép
pen Móricz írása, A világ végén már szép 
és jó. Valami eredendő jóvátétel, a világ
harmónia helyreállítása lakott a versben. 
Nem értettük, de tapasztaltuk, hogy a 
közelében méltányosság-energiák fakad
nak, nap, hold egyszerre látszik az ég ma
gasában. Maga a meséskönyv elenyészett 
annyi személyes ismerős kezén, de annál 
ismerősebb, mert megfoghatatlan, újraol- 
vashatatlan.

Más történetek szólnak 56-ról, de hi
szek a kártékony hatalom múlandóságá
ban és a mesében is.

A k ísértő  kényelem
Hol is van az az India, amelyről a vers 

szól? Óriási teknősökről, értékes kroko
diltojásról, vérengző szirtcápákról nem 
referál, csak arról, hogy arra vadak zöld 
szeme cikkan át a dzsungelén; nem az el
süllyedt hajók roncsait bontogató nyugat
indiai koldusszegényekről, csak dolgos né
pek (bizonyára isteni jeleket, kegyelmi 
világba-avatkozást váró) zöméről. Han
gyászokról, lajhárokról, tatukról nem, 
még galambokról sem, csak a történel
mi címerállattá lett és költészeti toposszá
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lett sas és pacsirta, az égi diadalszekér 
mint hatalmi szimbólum és az emberi sza
badságeszmék fenséges ellentétéről, miti
kus égi küzdelméről.

„Egész napos kirándulásra indulunk 
Báli szigetén. Első megállónk a Sangeh 
Majomerdő, ahol rengeteg majom él 
szabadon. Az állatok már várják a mogyo
rót osztogató turistákat, akik viszont jó 
fotókat szeretnének, így válik tökéletes
sé az ember-állat kapcsolat itt a Majom 
Erdőben” -  olvasom egy utazási iroda 
mai hirdetményében. Nem erre az Indi
ára vonatkozik a vers, bár a pusztító ár 
lehetősége okán erre is. Bozóttüzek elke
rülése érdekében ásták a tűzvédelmi ár
kokat, az álomszerű völgyeket ipé-fákkal, 
takamakákkal és az őshonos maldív- 
dióval csak nemrég ültették be, a vers ide
jén éppen kávé és pacsuliültetvények ke
rültek az őserdő helyére...

Az a világ, amelyben a Fekete kolostor 
egykori lakója, a műveit többnyire be sem 
fejező Németh Andor hitt: a kozmikus ér
zékenységé, amely József Attila versében 
sem konkrétabb, mint a helyzetérzékelő 
szerveink ábrándozása, a képzelődés vib
ráló tere: Hol a lombzenére táncot lejt a 
hold.

E vers keletkezési idejét csak hozzáve
tőlegesen tudta megállapítani Stoll Béla, 
1934-35-re valószerűsítette. Arra az idő
re, amikor A fán a levelek... keletkezett. 
A világ anyagisága és strukturáltsága, a 
megismerés részlegessége és jóvátehetet
len metamorfózisaink: amire Vörösmarty 
(vers-énje) azt mondotta: mennyet kell a 
földön is keresni.

Igen: „ami égi, ne hozd a földre”. A ma
dáchi gondolat is visszhangzik e „lomb

zenében”: Jákob lajtorjája nem bír meg 
akárkit. „Sziszegve se szolgálok aljas, 
nyomorító hatalmakat”-  olvastuk az Ars 
poeticában.

A  Napról himnusz zenghető, de elrabol
ni? Akár a szampó. Maga a szövetség bizo
nyossága, amolyan pünkösdi örömhír. A 
tiltások pedig ősi szerződés alapján ma
gát az életet védik: ikaroszi és bizonyos a 
hiúság földi megsemmisülése.

Ami a versmondó, varjú-ijesztette gyer
meket illeti: a táncos hold nyomába eredt. 
Hallgatag anyja álmait rengeteg erdők 
népesítik. Az olvasmány s a költészet idő
ben válik személyessé és a megosztha- 
tóság által újul, újul meg: hadd éljek a 
szóval, persze, az alig száz éves költőre ér
tem: „Fölmondjuk sok szép versedet.”2

Indiában, hol éjjel a vadak 
zöld szeme cikkan át a dzsungelén, -  
mikor dédapa is kicsi volt még, 
élt egy nagy fejedelem.
Parancsot adott, büszkét, szigorút: 
„Fogjon mindenki szerszámot! Oda, 
hol a lombzenére táncot lejt a hold, 
épüljön hétszáz ékes palota!”

Hétszáz ékes palota közé 
kincstárat vasból rakatott 
s a napot akarta ráveretni, 
mint óriás, tüzes lakatot.
Hiába szörnyedt el a nép 
s kérlelték vének és papok:
„Ami égi, ne hozd a földre!”
A kapu pántja kérte a napot.

Feszült létra a felhó' szélihez.
Megbillent az; a létra leszakadt.

SUMONYI ZOLTÁN 
József A ttila
i.
Hol nyáron át a kőpadok, 
kőasztalok fürtökbe vonzzák 
a sakkozó nyugdíjasok 
kibic- vagy játékos-csoportját: 
a tér, levetve satnya lombját 
kopár s áttetsző', láthatod; 
keresd a tízéves fiúcskát, 
ki vagonból szenet lopott.

II.
Mert változatlan ez a tér 
hetven vagy hetvenöt év óta. 
„Rálép a lábára a tél” 
ki lépne csak az Indulóra. 
Hiába szól más duda, flóta, 
s hiába másképpen szegény 
Ferenc tér s Gát utca lakója, -  
ha udvari konyhában él.

III.
Kívülről nézem én is ezt, 
s hozzá autóból hunyorítva 
képzelem el a gyermeket 
ki lehet Pista vagy Attila, -  
de ettó'l is magányom bokra 
sűrűsödik, hogy nem lehet 
szinte már át se látni rajta 
mikor társakat keresek.

IV.
Tizenkét éves koromig 
falun nó'ttem, Szatmár megyében. 
Hangomban hordom hangjait -  
de ott is négy-öt helyen éltem... 
Anyám s apám a déli végen 
születtek, őseim pedig 
Somogytól le -  időn át s téren -  
az Adriai tengerig.

V.
Nekem mindenhez van közöm, 
de énhozzám csak keveseknek. -  
Gyepükkel határolt körön 
kívül levőket nem szeretnek.
Kívül? Fölül? Mindegy! -  Eretnek 
leszel, ha így-úgy, kéz-közön 
elvész -  netán meg sem szerezted -  
mihez nem kell csak fog s köröm.

VI.
Akolt nem ismerek! -  S határt: 
csak országét, csak kontinensét. 
Magyarországot: Egy-hazát; 
Európát: Egy-szellem testét.
S míg azon vagyok, hogy kitessék: 
már otthon érezné magát 
egymásban ez Évezred-Egység, -  
a „rendi”gőz non coronat!

VII.
Felnőttként láthattam viszont 
a házat, ahol megszülettem.

Fogtak sasokat könnyű szekérbe.
A hámot szétszedték dalos madarak.

S míg sürgött irtózva, serénykedett 
a dolgos népek megdöbbent zöme, 
kisült a vetés, kigyult a város; 
kicsordult a nap lángos özöne.

Mint a zuhatag, hullt alá a tűz. 
Állva száradt el a fejedelem.
S a hétszáz palota helyét elfoglalta 
az őserdő egy hűvös éjjelen.

A fán a levelek...
A fán a levelek 
lassan lengenek.
Már mind görbe, sárga 

s konnyadt, puha.

Egy hallgatag madár 
köztük föl-le jár, 
mintha kalitkája 

volna a fa.

így csinál lelkem is.
Jár-kel bennem is, 
ágról-ágra lépked 

egy némaság.

Szállhatnék -  nem merek.
Meghajlik, remeg 
a galy, vár és lépked 

a némaság.
1934. szept.

Jegyzetek
'József Attila: Kosztolányi 
2József Attila: Meghalt Juhász Gyula

Hittem is, nem is az iszonyt, 
mely lázit csempész-levelekben. 
És amint ott mellettük mentem 
-  keresztszüleim! -, hát bizony 
az utcán nem mertek velem sem 
magyarul szólni... -  Kit ki ront?!

VIII.
Zuhan „az első kő”?! -  Vadul 
kalimpál szívem s visszavádol: 
OK is vagyok...! -  De elszorul 
a torkom, ha a tattersallból 
a bukkméker MIATTUK bárdol, 
s csak ámulok, mint amikor 
New Canaan-ben hazafiságból 
leckéztetett egy „magyar úr”.

IX.
Megjártunk pár keresztutat: 
emlékezni és tán feledni 
is jó lesz, -  de addig még sokat 
kell itten kölcsön-sebesedni. 
Várok. -  Egy kisfiút keresni 
jöttem, ki most is itt marad -  
„minek is kell fegyvert veretni 
belőled, arany öntudat!”
Budapest, 1985. január 14-15.
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FE K E T E  RICHARD 
Görbetükör-átiratok
K arafiáth  Orsolya: 
Paraf(r)ázis
(A pozitív Kristóf-kép 
kialakulása)

(kezdet-fázis)
egy pillantás az majdnem szerelem 
ha látom szemed barna szegletét 
ha íriszembe fény üt hirtelen 
ha forr a hold és téglaszín az ég

(most jó-fázis)
immár együtt, nagyon szép pár vagyunk 
az álmokon túl átdereng a van 
szeretlek, utállak és hallgatunk 
tökéletességed határtalan

(végzet-fázis)
séta. szinte egy ütemre lépünk 
hideg homok meg tengerparti láz 
egy ütemre áll le szívverésünk 
meghalunk de miénk marad a tánc

(a halál is)
és felgyúlnak a túlvilági fények 
szembe-szem, lábba láb és szól a dal 
felém hajolsz, depisen visszanézek 
az életen túl minden gondtalan

Varró Dániel:
K anki (Randi)
beraktam minden rakhatót 
a szerelemben annyi jó van 
de bárcsak arra volna jód 
hogy szifiliszem orvosoljam

vagy a te szifiliszedet 
vagy mind a kettó'nként együtt 
a trippermarta sebeket 
a soha már be nem tehetjük

vad orgiáink elején 
hogy mért nem forrnak be a hegek? 
vagy az hogy én kankós a mén 
végsó'soron mit is tehetek?

Fekete Richárd: 1986-ban szü
letett Pécsett. Jelenleg a Pécsi Tudo
mányegyetem elsőéves magyar-peda
gógia szakos hallgatója.

hogy hatnak e rád a rímek? 
vagy csak a sex amiért éltünk ? 
hogy kötelek vagy a sínek 
által következik be végünk?

hogy akkor nincs többé remény? 
tudod a soha be nem rakjuk 
se én beléd se te belém 
vagy egyszerűen csak így hagyjuk?

P arti Nagy Lajos:
Három Babárzong
(Három Bárzong)

Balassi gyermekkori 
dilemmája
egy csinadratta birkafelhőjussa 
hogy nője lett az híres pisszoár 
ma már az gondozónő apró lukja 
édes főhősünk pengéjére jár

míg frankón éli éltét Babáluska 
menójenő az bölcsödébe ám 
mert csak rá mászik mind az üggyant fruska 
és semmi munka, ő az bonviván

habár az nyelvén egy liter édesség 
csak vodka, pálesz csúszik le hamar 
hisz úgy vedel, hogy le kellene fessék 
hogy száll tovább az bájos kismadár

*

az bölcsiben kólával, montengyúval 
durmoltam át az ó-potenciát 
és alvás után eljöttem anyuval 
hogy végigjátsszak minden orgiát

s keféljek ott, az ifjúság vitéze 
ahol az kard, e tízcentis radar 
megannyi pöhöly ringyót végignéze 
és vígan bégeti, make love, not war

de mégis lő egy pisiltető nőre 
holnapután ki is mulal az dög 
elhullott arcok krónikáját költve 
és szép poétánk elindult gyalog

*

odá is ért az pelenkás szadista 
piciny kobakját gólyaüst fedi

az lába hosszú, csőre is csúcstiszta 
és Róma légiója int neki
kis Babáluskánk fenn az éjszakában 
varázs az szőnyeg min pihen az far 
mint harry potter láthatóvá váltan 
dögöljön meg azt ennyi volt az dal
és így tovább az visszavonulásig 
az légbe csap most minden gall löveg 
piába nyúl, majd részegedve mászik 
s ez így lesz már, míg fel nem göngyöleg

Babits Mihály:
Egy szomorú nyers
(Egy szomorú vers)

Melyben a költő-fazon malackodik, 
hogy nem holt kabátja

Nekem nem holt kabátom 
Tőlem mindenkefélt 
Kocáim eldisznóztak 
Mint idegen góbét 
Idegent, kotradékat 
Ki mindég rossz coca 
Kit senki sem moslékhat 
Nem is moslék soha 
Malacosnak születtem 
Kabáttalan vagyok 
így ettem, amit ettem 
Zakót meg kis-trikót 
Mindég a szenny-evésre 
Falatlag falni face 
Malacosság színésze 
Malac ellen színész 
Kalaplopó, kapkodó 
Kit kalap-kút kussong 
Kotródó kúp-koporsó 
Kabáttalan kolomp 
Nekem nem holt kabátom 
Nem is ehet soha 
Pólóra már dolmányom...
Akkor is rossz coca 
Nincs ing mely ingemben 
A pendelyt pendje meg 
Nerc, mely koca-prémemben 
Sertésni nem remeg 
Mentéket mentesülni 
Mentem hiába hágy 
Mentéknek mellényülni 
Nincsen kabátból ágy.
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TAMÁSI PIROSKA 
Elégetem szavamat, hogyan áll...?
Eszteré István kötete felettébb ve

gyes képet mutat, minden vonatkozás
ban. Amint a cím is jelzi, fö témája a 
szerelem, és ilyen szempontból még tel
jesnek is mondható, tekintve, hogy az 
öt ciklus az örök érzés más-más formá
já t zengi.

Először úgy véltem, a kötet legna
gyobb hibája az, hogy a költő nem jó 
érzékkel választ címet. Kezdve a kö
te t címétől, ami eleve csak a férfiolva
só figyelmét vonja m agára, és folytat
va több igen jó alkotással. A „hölgy” 
szó számomra mostanig a nőnemű 
egyed legválasztékosabb megnevezésé
nek számított, és valahogy ott volt mö
götte, hogy annak, akit ezzel a megne
vezéssel illetnek, személyisége van, és 
valaki szám ára kedves. A „hölgytár”, 
m int olyan pedig csakis olyan hely le
het, ahol a hölgyek egymás hegyén- 
hátán  porosodnak, és a férfi, aki ezt 
az -  akár mentális -  raktárhelyiséget 
létrehozta, időnként válogat belőlük, 
hogy valamilyen igényét kielégítse. 
Szóval a hölgy -  kellék. Eddig rend
ben is lenne, hiszen nem az a dolgom, 
hogy az indíttatást, hanem, hogy az 
eredményt vegyem szemügyre.

Amikor azt kezdtem vizsgálni, mi
féle igényeket is elégít ki a hölgytár
ban porosodó bárm elyik hölgy, rájöt
tem, hogy nem véletlen a cím, még 
csak nem is rossz, pontosan azt feje
zi ki, am it kell. A hölgy elsősorban a 
versírás kelléke. Az Illat-morák című 
ciklus szonettjei m intha egy-egy ilyen 
hölgyre támaszkodva jöttek volna lét
re. Minden szonett egy-egy aspektust 
hoz előtérbe, így kerül ki a hölgytár
ból valakinek a haja, a szeme, az il
lata, a bőre, vagy ezeket felidézve az 
eltűnt szerelem fájdalma, egy szinesz- 
téziás múltidézés, vagy keríti a köl
tőt- egy fénykép lá ttán  - hatalm ába a 
szomorkás emlékezés.

Még m indig nem hagy nyugodni 
a „hölgytár” megnevezés (hiába, m a
gam is nő lennék....), h á t tovább nyo
mozok, megfejtendő ennek a rossz
érzésű címnek a titká t. Keresem a 
költőt, h á t alig-alig találom! Csak 
megbújva gyönyörködik: hallgató
zik, bámul, leselkedik, vágyakozik, 
szemét lehunyva emlékezik egy illa t
ra , álmodozik... Valóban: a hölgy
tá rb an  válogat, elkényeztetve m a
gát, hiszen joga van nem venni le a 
„hölgytárpolcról” azt, aki/am i nem 
te tszik  neki.

T a m á s i P ir o s k a :  1974-ben szüle
tett Székelyudvarhelyen. A Bukaresti 
Egyetem Idegen Nyelv karán végzett 
magyar-román szakot. Jelenleg Ru- 
gonfalván él.

Az Illat-morák ciklus viszonylag 
visszafogottabb hangszerelése u tán  
a Nagyúr csaja a hölgytárnak egy 
egészen más termébe vezet. Itt Ady 
N agyúrjának a csaját szereti el a köl
tő, miközben az Előretolt Helyőrsé- 
geseket megszégyenítő „ön-gyönyör- 
görcsbe” révül. Azok a hölgyek, akik 
most kerültek ki a hölgytárból, ugyan
csak emlékezetes hatással voltak/van- 
nak  a költő -  burundjára (akárm i is 
legyen az...). Gyöngédség, érzelem 
messze elkerüli ezeket a verseket, 
am ik -  hála Istennek! -  ezúttal nem 
szonettek.

I tt le is zárul a kötet egyik része, 
szerintem  az, amelyik felületesebb, 
erőltetettebb, sekélyesebb. És ez a ver
seknek nemcsak a ta rta lm ára , hanem  
a külső jegyekre is vonatkozik: a rím  
gyakran erőltetett, látszik, hogy egy- 
egy szó csak azért kerü lt oda, m ert 
jól hangzik. A hasonlatok legtöbbször 
nélkülöznek minden eredetiséget. 
„Eret zsongító lázzal/ Belélegeztük 
egymást,/ ölelve sodró árral, // miként 
szorít a fegyház,/s emészt szamóca
móka,/ amíg a szív is elvás...//” -  ezek
hez hasonló sorok „díszítik” a kötetnek 
ezt az első két ciklusát.

Szerencsére azonban itt h irtelen 
„törés” jelentkezik. H a jóm agám nak 
is helyet kellene foglalnom egy hölgy
tárban , akkor abba kívánkoznék, am i
nek lá ttán  a Korallsziget ciklus versei 
jö ttek  létre. Ezek ugyanis szinte mind 
jó versek. Nem jópofáskodó, nem eről- 
te te tten  ilyen vagy olyan. Azt hiszem, 
itt engedi a költő egy kicsit saját én
jé t is előbújni és belekeveredni a vers
be. A Bolyai bordala, a Korallsziget, a 
M int tó vize -  a  kötet díszei. Igaz, eb
ben a ciklusban ta lán  a tanár-m últ 
k ísértetei tűnnek fel. Vannak felvál
la ltan  a Juhász Gyula h a tásá ra  szü
lete tt versek, de én a Tedd a kezed, 
vagy az Óda József Attila-i hangula
tá t is megéreztem egyik-másik vers
ben. Ez különben más ciklusok versei
nek is jellemzője, a szonettkoszorúban 
pl. Arany János és Balassi rem inisz
cenciák találhatók, Krúdy-szereplők 
jelennek meg, a ciklus címe pedig 
Kosztolányitól ered.

A Sárkánytűz ciklus egyik indító 
epigram m ájában művészi m agatartá 
sát m utatja be: „Illegetem szavamat, 
hogyan áll a tükörben,/ Légyen az arc 
szigorú, öltsek-e gúnyorosat?/ Rangos 
epigram m át nem is illik akárhogyan 
írn i,/T án  becsukom szememet: szívbé
li foncsor igaz.” A ztán akadnak  itt va
lóban gunyoros és szigorú versek, de 
mindenik nélkülözi a két első ciklus

„léhaságát”. A szerelem tém ája h á t
térbe szorul, valahogy a költő itt m int
ha megőrizné a hétköznapi józan gon
dolkodás komolyságát, és olyan kis 
fintorokban keresi az egzisztenciális 
zavarokra a választ, m int a Fa-nosz
talgia („Bútor lettem, tükröző/ moso
lyom fényesre szított./ így szeretnek? 
M agam ra/ a fal felől hasonlítok”), a 
Lepke („Ózonsebre ta lán / ír t a remény 
se ta lá l,/ és, ha  naponta ezer faj/ ha l
na ki, vészes a já ték ,/ holnap a lepke 
su tán / szédül az ember u tán //”) vagy 
a Sárkánytűz („Sárkányfőból ju t ele
gendő, győzd csak erővel,/ Éld túl 
ezt a napot, éveket, ám am ikor/ Több 
tüze nem perzsel, a világ feketébe 
m erülhet,/ Ily mesevégre azért senki 
se vár örömest.”) Többnyire szonettek 
és epigram m ák kapnak helyet a cik
lusban, de nem idegen Eszteré István
tól a homéroszi versforma sem.

Teljesen eltávolodik a „hölgy
tá r ” kérdéskörétől a kötet ötödik, 
záróciklusa, amely tulajdonképpen 
egy szonettkoszorú. Az első szonet
tek a politikum felé araszolnak óva
tosan: honfibú, nemzeti ellentét, ha
zaféltés, m agyarság m egtartásáért 
való tenn iakarás a tém a, de m ind
ez annyira beírva a sorok közé, hogy 
mindössze néhány szó u tal a rom án
m agyar ellentétre („pálcát tör Albert 
Wass felett,/ ak it megölt a honvágy”, 
„pópa oldja bűneit/ hős hagym akupo
lából -/ csúf ördögöket űzve itt”, „nem 
lesz vám, se m aradék hazádból”, „an
gyalok a hórát já rják ” stb.)

A hatodik szonettől személyeseb
bé válnak a versek: szerelemről, 
álomról is szól, meg leiterjakabok- 
ról: felelőtlen emberekről. A tizenötö
dik, a mesterszonett a „végek között 
csángáló” ember gondolatait tükrözi, 
aki képtelen az értéknélküliség világá
hoz hozzászokni, de tudja azt is, hogy 
nem sokat tehet ellene („utol nem érem 
üstökét a leiterjakaboknak”).

Összességében kissé heterogénre si
keredett kötetet ta r t  kezében az olva
só, amelyben őszinte és megjátszott, 
könnyed és erőltetett versek kevered
nek. Szerencsére túlsúlyban vannak 
a formai és ta rta lm i szempontból egy
a rán t értékes alkotások.

(E szteré István  G o n d o la to k  a  
h ö lg y tá r b a n .  Irodalm i Je len  Köny
vek, Arad, 2004.)
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FRA N CO IS BRÉDA
DIRIB-DARAB goliárd drámix
Folytatás előző lapszámunkból

III. FELVONÁS
Óbudai villájának a hallja. Óbu

dai, Bölcs és Löködi izgatottan 
pohárazgatnak.

E lső  je le n e t

ÓBUDAI (türelmetlenül): Ez az em
ber már nem jön?!... Kidobom ezt 
a Bélát!... Csirkefogó!... Bandita!... 
Pernahajder!... Mindhiába fizetem eze
ket a dártányánokatt!... Mindig csak 
a pretenciók!... Semmi meló, semmi 
tisztelet!...

Mert ha az ember azt mondja neki, 
hogy, akkor 6 mégsem!...

BÖLCS: Ne legyünk már ilyen 
türelmetlenek!... Bandikám, na!... Jön 
ól... Hozza ő majd a nyári mikulásokat 
is!... Utóvégre nem ég a ház: ráérünk, 
nem hajt a tatár!... A mesterműnek 
nem árt, ha a várakozási szint fel van 
strófolva!... Aiszkhülosz is a Leláncolt 
Prométheuszban...

ÓBUDAI (fölcsattan): Most meg 
Aiszkhülosz!... Nem fejeznéd már be ezekkel 
az Arisztotelészekkel, Arisztopháneszekkel, 
Arisztophalloszokkal és egyéb antik 
szamarakkal!... Hiszen, ahogy az egyik 
bankár kollega mondta, aki hülye, az az an
tikvitásban is hülye volt!... Nem volt elég 
Hegel?!... Én, ha még egy Hegelt hallok...

(Kopogás hallatszik. Boksz Béla dug
ja be a fejét a jobboldali bejáraton, s jel
zi, hogy a megbízatást sikerrel teljesítette. 
Ezt követően betuszkolja Répát, Rakást és 
Mumut a helyiségbe.)

M á so d ik  je le n e t

RÉPA (megilletődötten■): Jó estét kíván
nánk a ház urainak...

RAKÁS: Én is jó estét kívánnék tiszte
lettel...

MUMU (alázattal): Mumu...
ÓBUDAI (kedveskedve): Tessék,

tessék, beljebb fáradni, csak bátran, 
bátran!... Először is mutatkozzunk be : 
Óbudai Nagy Zsolt vagyok, technikus a 
Kiskazángyárban!... Ők meg a barátaim!

LÖKÖDI : Löködi Attila, informatikus 
gépelő!...

BÖLCS: Bölcs Levente. Szucságon taní
tok matematikát!...

RÉPA (szabadkozva): Én Répa vagyok 
tisztelettel és almérnök az „Erdély” Nyom
daipari Vállalatnál. (Rakásra és Mumura 
mutat) A barátaim...

RAKÁS (kihúzza magát): Ra
kás vagyok. Harmadéves a jogon. A 
nemzetközin!...

MUMU (egykedvűen): Mumu.
ÓBUDAI: Foglaljanak, legyenek szí

vesek, helyet az urak. (Répa, Rakás és 
Mumu zavartan leülnek a hall külön
böző részein) Parancsolnak valamit?... 
Egy kis vodkát talán bemelegítőnek?... 
Whiskyt?... Tekillát?... Martinit?... 
Szangriát?... Puncsot?... Pezsgőt?... 
Diólikőrt?...

RÉPA (szabadkozva): Hát nem is tu
dom... Egy ujjnyit talán... ha lehet... vod
kát. Már régóta nem fogyasztottam...

RAKÁS (elfogultan): Én talán inkább... 
egy kicsi rumot kérnék... Az nem csinál 
rosszat az egészségnek!...

MUMU (inti, hogy neki mindegy): 
Mumu...

(Óbudai, Bölcs és Löködi megtöltik a po
harakat. Mindenki koccint mindenkivel, 
isznak.)

ÓBUDAI: Szóval, kedves barátaim, 
gondoltam, ismerkedjünk meg, merthát 
rövid az élet s örök a sír, s egyet jól mulas
sunk egymással, és barátkozzunk össze, 
hogy ne ismeretlenekkel üljön az ember 
egy asztalnál!... Mivel jobb itt együtt, 
mint külön-külön, nemdehát?...

RÉPA (beleegyezően): Há’ persze!...
RAKÁS (ugyanúgy): Ez már csak 

természetes!...
MUMU: Mumu.
ÓBUDAI: És ha már így összegyűl

tünk, le is kell tegeződjünk, merthát így 
nem lehet mulatni? Nemde, Répa úr?!... 
Mert én vagyok ám az idősebb!...

RÉPA: Én is amondó vagyok...
ÓBUDAI: Hát akkor... szervusz, Ré- 

puskám!
RÉPA: Hát akkor...szervusz, Zsolti- 

kám!...

(Mindenki mindenkivel koccint, össze
ölelkezik és letegeződik.)

LÖKÖDI (Rakásnak): Rakás barátocs- 
kám, én úgy örvendek, hogy megismer
kedtünk, mert az ember olyan ritkán van 
jó társaságban, s te egy igazi vagány fiú 
vagy, tudod?!...

RAKÁS: (elfelejtve a személyneve
ket): Az Isten éltessen, Sanyikám!... 
Vagy nem is?!... Bandikám???... Nem, 
nem ez!... Józsikám, ez az, Józsikám!... 
Józsikám!... De mégsem!... Attilám!... Ez 
az: Attilám!...Attilám!...

(Valamennyien kezdenek ittas állapot
ba kerülni)

H a r m a d ik  je le n e t

(A KOLOZSVÁRI SZŰZKURVÁK KA
RA be)

KAR:

E két világ között 
Mi vagyunk a baj!
Cica-mica, haj!
Hová lett a vaj?!...

Órái, anál, banál!
Onán, morál, banán!

Bandinak is ad 
Joli csókot itt!
Répa sem rest, s kap 
Kankósbotot, csitt!...

(refrén)

Mindenki kap mindent:
Almát, diót, sajtot!...
Semmit sem ad senki 
A svéd meg a jenki!
(refrén)

BÖLCS (Mumut ölelgeti): Te vagy a 
legokosabb közöttünk!... Én mindig is
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HELIKON
láttam rajtad!... Nem szól szám, nem 
fáj fejem!... MumuL. (a szájára teszi a 
kezét)... Mumu... MumuKám!...

MUMU (Bölcs vállára dőlve): Mumu...

(Kar el)

N e g y e d ik  je le n e t

(Répa, Rakás és Mumu az ital hatásá
ra fölszabadulnak, és kezdik magukat 
igen otthonosan érezni Óbudainál. Elter
peszkednek az ülőalkalmatosságokon, a 
cigarettáikat a parketten oltják el, a sö
rösüvegeket a fogukkal nyitják ki, állandó
an koccintanak házigazdáikkal, miközben 
azoknak a vállait csapdossák, egyszóval : 
„bratyiznak” az urakkal.)

ÓBUDAI: Irgum?...
RÉPA: Burgum!...
ÓBUDAI: Fix?...
RÉPA: Pix!...
ÓBUDAI: Dirmeg?...
RÉPA: Dörmög!...
ÓBUDAI: Ugra?...
RÉPA: Búgra!...
ÓBUDAI: Frinc?...
RÉPA: Franc!...
ÓBUDAI : Terem?...
RÉPA : Bura!
ÓBUDAI: lei?...
RÉPA : Pici!
ÓBUDAI : Kence?...
RÉPA: Fice!
BÖLCS : Ihaj?...
RAKÁS : Csuhaj!
BÖLCS : Horthy?...
RAKÁS : Miklós!
BÖLCS : Orbán?...
RAKÁS : Miklós!
BÖLCS : Medgyessy?...
RAKÁS : Miklós!
ÓBUDAI: Rákosi?...
RÉPA: Miklós!

ÓBUDAI : Kádár?
RAKÁS (habozik): Mátyás!...Nem!... 

Elvtárs!.. .Nem!!!.. .Miklós!...
BÖLCS : Litty?...
RÉPA : Lötty!
ÓBUDAI : Hókusz?...
RAKÁS : Pókusz!

LÖKÖDI: Egyedem?...
RAKÁS : Begyedem!
LÖKÖDI: Farkas?...
RÉPA : Barkas!
LÖKÖDI : Tarka?...
RAKÁS : Barka!
BÖLCS : Hamu?...
MUMU : Mumu!
BÖLCS : Anyu?...
MUMU : Mumu!
BÖLCS : Apu?...
MUMU : Mumu!
BÖLCS : Sakk?...
RAKÁS : Matt!
RÉPA : Csimm?...
ÓBUDAI : Bumm!
RAKÁS : Csili?...
BÖLCS : Csala!
MUMU : Mumu?...
BÖLCS : Mumu!
LÖKÖDI: Ping?...
MUMU : Mumu!
LÖKÖDI : Liccs?...
MUMU : Mumu!
LÖKÖDI : Hipp?...
MUMU : Mumu!
ÓBUDAI: Ejnye?...
MUMU : Mumu!
ÓBUDAI: Bejnye!
MUMU : Mumu!
ÓBUDAI: Terem?...
MUMU : Mumu!
ÓBUDAI : Bura!
MUMU : Mumu!

(Répáék egyre Utasabb állapotba kerül
nek)

ÓBUDAI: Cele?...
BOKSZ: Cula!
ÓBUDAI: Hipp?...
BOKSZ: Hopp!
ÓBUDAI: Ripsz?...
BOKSZ: Ropsz!
ÓBUDAI: Sipp?...
BOKSZ: Supp!
ÓBUDAI: Agya?...
BOKSZ: Bugya! (Boksz el)

Ö tö d ik  je le n e t

(Egy adott pillanatban Mumut köhögé
si roham környékezi meg, amit az nagy 
krákogással úgy old meg, hogy az erőlkö
dés végtermékét a földre pottyantja.)

ÓBUDAI (észreveszi Mumu cselekede
tét. Fölháborodottan ): A szó'nyeg!!!...

LÖKÖDI (tettetett rémülettel): A 
szőnyeg!...

BÖLCS (az előbbi kettőhöz fölzárkóz
va): A szőnyeg!... A nyál!... A mumu!...

(Feszült csend)

ÓBUDAI (elhűlve): A drága szőnyeg!... 
LÖKÖDI (Óbudai henglejtését utánoz

va): A drága szőnyeg!...
BÖLCS (gépiesen): A drága szőnyeg!... 

A drága nyál!...

ÓBUDAI (magához inti Répát és Ra
kást. Bizalmasan): Azt akarom mondani 
neked, hogy, igaz, te is úgy látod, Répa 
kedves, hogy ez a Mumu már végleg nem 
szalonképes?...

RÉPA (beleegyezően és illemtudó- 
an): Abszolút tökéletesen igazad van, 
ZsoltikámL. A vén huligán kiütötte 
magát!... Fogalma sincs hogy kell visel
kedni egy úri társaságban!... (Megtörli az 
orrát az inge ujjával) N a, majd én intézke- 
dek, Zsoltikám, ne se törődj, hagyd csak 
rám!... Rakás!...

RAKÁS (szolgálatkészen): Na mija?...
RÉPA: Hallottad, mit mondott Zsolt 

úr!... Rakd ki a szűrét ennek a (Mumu fe
lé int) parasztnak!...

RAKÁS: (a Mumu vállára teszi ke
zét): Kedves barátom, Mumu, te most 
haza kell hogy menjél, mert látod, mi’ 
csináltál!... Úriember: nem vaddisznó!... 
Te meg Zsoltikám drága szőnyegét össze
piszkítottad, és a barátaink is mind 
megbotránkoztak ezen!... És mi is!... 
Sőt, Répa is hogy haragszik!... (a kijá
rat felé irányítja Mumut) Na, legyél jó 
fiú!... (Mumu vonakodik) Igen?!... Nem 
érted?!... (ordít) Akkor mars haza!... 
Mars ki!...1Tűnés!...(megragadja Mumut, 
és kipenderíti a kijáraton) (Répa felé) Ezt 
elintézem, főnök!... Há’ nem?!...

H a to d ik  je le n e t

(Óbudai, Bölcs és Löködi összesúgnak)

RÉPA (rendreutasítóan): Társaságban 
nem sugdolózunk!...

ÓBUDAI (Répához, bizalmasan): Hát 
tudod, kedves Répa, mi úgy gondoljuk, 
hogy ez a Rakás, ez erősen be van rúgva, 
mert te is láttad, milyen brutális volt ez
zel a szegény Mumuval!...Úriember nem 
viselkedik így társaságban!... Már nem 
szalonképes!.. .Nem?...

RÉPA: De!... Tökéletesen igazad 
van, Zsoltikám!...Rakás!...Te most
haza kell menj él!... Nem akarsz már 
hazamenni?!...

> > » >  folytatás a 12. oldalon

1̂ 1 LOMETRI1̂ 11



HELIKON

» > »  folytatás a 11. oldalról
RAKÁS (ijedten): De főnök!...Én... 

igenis... Én...
RÉPA (indulatosan): Elég legyen a sok 

dumából, mert ha nem tudod, megmuta
tom én neked az utat!...

RAKÁS: De...de én...de én még nem 
ittam eleget!... És Zsoltikám is azt 
mondta...

RÉPA: Én vagyok a te Zsoltikád!... 
A te banditád \...(kituszkolja a kijá
raton Rakást) Au revoir!...Adio!... 
(Óbudai felé) Nem tudnak viselked
ni ezek a surmók!...Hol maradtunk, 
Zsoltikám?...

(Óbudai, Bölcs és Löködi sugdolóznak)

ÓBUDAI (unottan): Hát, már ugye ki
fáradtunk mi is, ugye kedves Répa, és le 
kellene feküdjünk mi is...

RÉPA (fölcsattan): Dehogy kell lefeküd
jünk, Zsoltikám!...Há’ nem érezzük jól mi 
magunkat?!.. .Há’ nem?!...

ÓBUDAI: De igen...de...
RÉPA: Semmi de\...(Óbudai vállára 

csapva) Tölts ide már valamit!...
ÓBUDAI (kifele): Béla fiam!

H e te d ik  je le n e t

(Boksz megjelenik, Óbudai int neki, 
hogy lépjen közbe)

BOKSZ {Répának): Na gyere szépen!... 
Egy, kettő', három, négy...Te kis kutya, 
hová mégy?!...Egyenes, egyenes, görbe, 
görbe...Tudod te...a gödörbe\...{tuszkolja 
kifele)

RÉPA (nem érti): Én nem vagyok 
kutya!...Én Répa vagyok!...Zsolti úr, lá
tod, mi történik?...Hát tűröd te ezt?!... 
Barátaim, ti elnézitek ezt?!...Barátaim, 
hát nem, szeretlek én tikteket!... Há, 
nem vagyunk mi testvérek?...Há, én és 
Zsoltika...

BOKSZ (kipenderíti Répát a kijára
ton, s utánakiált): Aztán meg ne lássalak

még egyszer errefelé!... Megértetted?!... 
Részeg disznó!... Állat!...(Óbudai fele) 
Egyéb, főnök?...

ÓBUDAI (álmosan): Ennyi. Rendben.
(ásít)

(Boksz el.)

BÖLCS (ásít): Slussz...(legyint)
LÖKÖDI (fáradtan): Kámpec!...

(Óbudai, Bölcs és Löködi elnyúlnak a 
karosszékben, és mély álomba merülnek.)

N y o lca d ik  je le n e t

(Jó Joli hiányos öltözetben kiemelkedik 
a jakuziból.)

JÓ JOLI : És én, aki arra számítot
tam, a szamár, hogy a végén még én le
szek a főszereplő!... De ezek az impoten
sek rám se hederítettek!... A disznók!... 
Vajon lehet, hogy buzik?!... Lehet, hogy 
buzik... Biztos buzik... Ez jó kérdés... 
Buzik vagy nem buzik? Bízzunk benne, 
hogy nem bulizik... Nekem sohasem osz
tanak lapot!... Én mindig a néma szerep
lő vagyok! A néma nő... Mert a nőnek 
mindig csak muklessz!... Még véletlenül 
sem főszereplő!... Mindig csak kihasznál
nak ezek... Csak marakodni tudnak, köp
ni a szőnyegre... azt igen!... De hozni egy 
csokor virágot... Azt bezzeg nem!... Arra 
már nem futja!... Pedig itt én vagyok a lé
nyeg, a csend, a hallgatás, az igazi főhős
nő, a Maca, az a bizonyos hézag, ezt nem 
tudják ezek a malacok... Mert (csipőre 
teszi a kezét) ebből a szakadékból búj
tatok elő, ebből az irdatlan barlangból 
mind (nevet), ti rohadt férfiak... és nők... 
mert mi sem vagyunk jobbak a Deákné 
vásznánál!... Dehát ez nem ér véget csak 
így és itt!... Azt hiszitek, hogy ennyi 
és... kész?!... Hogy minden játék, csak 
ennyi, és kész?... Azt hiszitek, hogy min
dig minden csak játék?... Azt hiszitek, 
hogy a játék minden?... A mi játékunk
nak, mondjuk, itt van a vége, merthát 
nemcsak ennek a mesének, de az égvilá
gon mindennek van egy szerencsés kez
dete, egy közepes közepe és egy szeren
csétlen vége, úgy is mondhatnám, hogy 
mindennek van füle, farka és... tud
juk mi még mije... Mese nincs. Avagy 
fordítva?... A vég szerencsés és a kezdet 
szerencsétlen?... A komédia tragédia, és 
a tragédia komédia?... Persze ez is pers
pektíva kérdése... Jujj, jaj, ha esetleg én 
is anya leszek?... Vagy vagyok?!... Csak
hogy ki az apja, ez itt a kérdés... Ó az 
apja vagy nem ő az apja?... Különben 
is kit érdekel, hogy ki az apja?... Per
sze, hogy ő az apja!... Te vagy az apja, 
aki kérded!... Ám hajói meggondolom... 
Az életet csak játszva érdemes leélni!... 
Ha komolyan venném, akkor már ma 
beleugrodhatnék a Szamosba!... Persze,

nem itt a Rákóczi út környékén, mert 
itt kicsi a víz, hanem ott feljebb, a gát
nál... Ezt a nagy igazságot támasztom 
most alá a következő dallal is, amelyet 
búcsúzóul rögtönzők nektek, hogy ne fe
lejtsétek el Jó Jolit a kincses Kolozsvár
ról (énekel):

Pörög a kockám,
Csattogj a lappal!
Szex ma a mártás :
Le a kalappal!

A világos támad,
A sötét meg véd !
Szívd meg a számat,
Bősz telivér !

Üres a zacskó,
Üres a labda 
Üres a hordó,
Üres a buksza!

(refrén)

Miénk a pakli 
A tromf és a bank,
Adok én nekik 
Verést, sakk-m att!

Ahelyett, hogy mellre szívnánk a si
ma végkonklúziót -  ami nem biztos, 
hogy döfi, mert jöhet az AIDS és a rák! 
— , adjuk meg a isteni komédiának azt, 
ami a császáré, és inkább bolyongjunk, 
keringjünk, táncoljunk, pörögjünk, az
az legyünk Gólemek és Góliáthok, hi
szen nekünk, a kiskisasszonyoknak 
és a kisgavalléroknak -  ellentétben 
azokkal, akik az életet nem bálterem
nek fogják föl sajnos -  , megvan az a 
nagy előnyünk, hogy náluknál néha-né
ha kevesebbet, gyakran pedig... jóval 
többecskét... élünk!...

(Körbetáncolja az alvó Óbudait, Löködit 
és Bölcsöt)

(Gyors függöny)

(Vége)
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Az elhallgatott zseni
(Száz év múltán egy el nem múló jelenlétről)
Véletlen-e, hogy a modern magyar ze

ne két legnagyobb tehetsége -  zsenije 
az Amerikai Egyesült Államokban halt 
meg? Hát az, hogy egyikük osztatlan el
ismerésnek örvend, a másik érdemeit 
viszont, aki már zsenge fiatalkorában 
zeneszerzőként és előadóművészként egy
aránt páratlan varázserővel tündökölt, 
fél évszázad alatt sikerült elhallgatni, 
mindenekelőtt hazája hangversenyterme
iben elnémíttatni?

Az első nevét kétségtelenül mindenki 
tudja -  Bartók Béláról van szó; a máso
dik neve: Dohnányi Ernő.

Eshet-e egy ekkora életmű és egy ilyen 
csodálatos ívelésű alkotói pálya valami
lyen félreértés áldozatául? Sajnos, igen. 
Olyannyira, hogy -  s ez még csak nem is 
a politikum, pusztán a rágalom árnyéká
nak tudható be -  még a született zseniali
tás jegyeitől és a magyar zenei élet telje
sítményeinek kétségtelen bizonyítékaitól 
is sikerült megfosztani a zenetörténetet 
és egyúttal egy nemzet kultúrtörténe
ti örökségét. (Ez legutóbb a Weöres Sán
dor mellett a Dohnányi Ernő „tündéri” 
tehetségét elismerő magyar örökség-díj 
kiosztásakor hangzott el Budapesten a 
halhatatlan zeneszerző és előadóművész 
örökösének megtisztelő jelenlétében.) A 
lelkiismeret elsősorban a szakma szolgá
latos ügyködő reprezentánsait, de úgyszól
ván mindenkit terhel, aki az utódok nevé
ben elmulasztotta és továbbra is halogatja 
-  nem kegyeletképpen -  a hivatalos jóváté
telt, melyet e rendkívüli esetben nevezhe
tünk nyugodtan igazságtevésnek is.

Nem elég tudomásul venni, és közönyö
sen vagy lezserül bólintani arra, hogy 
1877-ben (a magyar költészet zsenijével 
egyazon évben) született Pozsonyban a 
magyarság egyik legnagyszerűbb, élet
korát és bravúros indulását tekintve Mo
zarthoz hasonlítható zenei zsenije -  (lásd 
Vázsonyi Bálint), aki Európában és világ
szerte hamarabb szerzett hírnevet nemze
tének, mint valaha is bárki más. Aki po
lihisztor apjának (matematikus-fizikus, 
ragyogó csellista és festő, valamint az 
első magyar nyelvű gyorsíró rendszer és 
tankönyv megalkotója) köszönhetően, jó 
értelemben vett kozmopolita műveltség
gel és humorral megáldva, gúnyt mert űz
ni „a legelső magyar emberből”, a magya
rul nem tudó Ferenc József császárból, 
magyar királyból, s ugyanúgy az ezer
éves ünnepségek fennköltségéből (emiatt 
akkor a tanítványának számító és nála 
négy évvel ifjabb Bartók Béla is „haza- 
fiatlansággal” marasztalta volt el a mes
terének tekintett és élete végéig elisme
réssel emlegetett Ernőt). Minden káros 
túlzást megmosolygó szellemi érettsége 
az Ady jól ismert liberalizmusát és önkri
tikái érzékét is megelőzi -  akárcsak te
hetségének páratlan kibontakozása és ki
ugró szakmai sikerei. Dohnányi Ernőről 
már első opusainak bemutatása idején, ti
zenhét-tizennyolc éves korában úgy írtak 
Londonban, Bécsben, Berlinben, nemcsak 
a magyar fővárosban, mint kimagasló te
hetségről, aki zseniális koraérettséggel

komponálta meg és adta elő első verseny
darabjait. Kilencéves korában már elját
szotta Bécsben Mozart g-moll négyesét, ti
zenhét éves, amikor ugyanott hangzik el 
az ő c-moll zongoraötöse, és 8. opusként 
ismert, azóta is közkedvelt, zongorára és 
csellóra írt b-moll szonátája a szerző élet
korát figyelembe véve „kényes hangzá
si egyensúlyának megteremtésével” és 
drámai erejével egyedülálló teljesítmény 
nem csupán a maga korában, a századfor
dulón (1899). Virtuóz, vaskos humorú ka
masztehetsége, egyénisége mentes volt és 
maradt minden külsőséges póztól (lám, 
mennyire esedékes, kibányászásra mél
tó előd ő!) és minden érzelgősségtől -  er
ről Vázsonyi Bálint elmélyült monográfi
ája már az 1969-es londoni előszavával 
meggyőzhet bárkit; sajnos, csak 2002 óta 
kapható (?) Magyarországon. (Még ha a fi-

Feszt László: Szimbólum

atal Dohnányi Liszt folytatására gondolt 
is, és Brahmsot tette volt meg korai pél
daképének.) Különcnek számító „magyar
ságtudata” dacára a millennium alkalmá
val a zeneszerzők számára meghirdetett 
jeligés pályázaton Dohnányi Ernő a szim
fónia és (Zrínyi-nyitányával) a nyitány ka
tegóriájában is elnyerte a királydíjat. A 
húszéves előadóművészt „szenvedély és 
leszűrtség, tűz és higgadtság” jellemez
te. Koncertjeivel 1899-ben meghódította 
az európai kontinens zeneértő közönsé
gét, de eljutott Bostonba is. Abban az év
ben 66 hangversenyt adott, a legtöbb mű 
tele volt a modern zeneirodalom „buktató
ival”, páratlan teljesítményét a „legvirtuó- 
zabb” memóriájának köszönhette; tegyük 
hozzá, hogy a legtöbb zongorista ma is leg
feljebb két-három műsort képes észben és 
„kézben” tartani! Bámulatosan gyors kot
taolvasására és improvizációs készségére 
csak egy példát. Amikor Weiner Leó új 
C oncer tinójával felkereste, Dohnányi át
lapozta a partitúrát, majd összecsukta,

és a zongorához ülve játszani kezdte az 
ismeretlen művet (a zenekar és a zongo
ra szólamait is), és időnként megjegyezte: 
„itt klarinéttal erősíteném a vonósokat”, 
vagy: „ide fölösleges a fagott, nem jön át 
úgysem”, mire a szemtanúk leírása sze
rint a szerző napokig nem tért magához. 
Bartók 1921-ben szerzői estjére készülve 
restelkedve ismerte be, hogy Dohnányi 
1904-es zongoradarabjának néhány kéz
iratoldalát sehol sem találja. Dohnányi 
mint egy alvajáró a zongorához ment, és 
tizenhét év után kapásból eljátszotta az 
egész művet, nemcsak a hiányzó részt.

Akik hallották improvizálni -  kedvte
lésből vagy kényszerből - , köztük nagy 
előadóművészek is, egyértelműen vallot
ták, hogy számára a zene sohasem rejtett 
problémákat, nem volt elvont, misztikus 
tünemény, mint ahogyan a kisgyermeket 
sem tanítja lélegezni senki. Rögtönzőjáté
kaival a zene Kosztolányijára emlékeztet 
olykor. A Dohnányi csodálói nem sznobok 
voltak, nem valamilyen divatos művésze
ti hullám megszállottjai, hanem a szak
ma maga: a világon mindenütt, ahol fel
lépett és szerzeményei elhangzottak, 
nemegyszer ő maga adta elő őket zongo
rán, vagy vezényelte a zenekart. Optimis
ta alkat volt, szemben a legtöbb tragikus 
életérzést, drámai erőt és konfliktusokat 
kifejező alkotóval (Adyval, Bartókkal), 
műveinek költői világa inkább az örökké
valóság egyensúlyát sugallja, azt, hogy „a 
nap a felhők felett is jelen van... mondani
valója nem az éjszaka zenéje”.

Itt nem árt Vázsonyi megjegyzését fi
gyelembe venni, aki szerint „a magyar 
jelleget valószínűleg éppen olyan hely
telen volna Bartók vagy Kodály stílusá
ra korlátozni, mint az orosz hangvételt 
Muszorgszkijéra. (...) Európai szemmel 
nézve, Dohnányi összefoglaló szerepet töl
tött be. Alapvetően intellektuális zenész 
volt, de nem a kifejezés köznapi értelmé
ben.” Minden hangszert kiválóan ismert, 
s így mindig hangszerszerű és rendkívül 
virtuóz zenét írt, technikailag könnyű 
kompozíciója alig maradt fenn. ÄXX. szá
zad művészeti irányzatai, mintha csak di
vatjelenségeket látott volna bennük, nem 
voltak hatással zeneszerzői fejlődésére -  
ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni 
az ő esetében, akire érvényes volt (s az 
maradt-e vajon?) Donald Francis Tovey 
jellemzése: „Szerencsére Dohnányinak 
nincs szüksége arra, hogy a jövő kriti
kusai előtt, modernségét bebizonyítan
dó, erőltetett zenékkel igazolja magát.” 
Nem csupán századfordulójának jó né
hány zeneszerzője fizetett rá a későbbi
ek során az öncélú, „csinált” muzsikára. 
A kísérletezéseket nem ismerő Dohnányi- 
kompozíciók Európa számára egyfajta 
összegezést, a magyar műzene konstellá
ciójában -  fölösleges külön hangsúlyozni 
s épp csak nála, hogy alkatánál fogva hi
ányzott belőle a bartóki őserő -  „egy sor 
hiánypótló stíluskorszak pótlását jelentet
te” -  s egyben az európai zenei nyelv ma
radéktalan átültetését magyar közegbe.

És most hátha eljuthatunk a titokza
tos, vagy inkább zavaros ok megfejtésé
ig. Miért lett (persze, mások mellett) az

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
elmúlt fél évszázad előítéletének áldoza
ta az ő nagyszerűen szép életműve és 
egész alkotói pályája, amelyet példakép
nek kellene tekinteni ma is? Már rég nem 
az a tét, hogy a zenének mint a szépség, 
a derű, a természetben tündöklő és a ben
nünk rejtőző arány és teljességigény kife
jezőjének miért kell elviselnie még ma is 
valamilyen külső szemponttok) cenzúrá
ját, méltatlan ítéletét.

A tények röviden több kézikönyv és ze
nei szakember véleményét figyelembe vé
ve (Weiner Leó, Bartók, Serly Tibor, Ko
dály, Vázsonyi Bálint, Frideczky Frigyes, 
Wilheim András, Szitha Tünde és má
sok): Valamikor a modern magyar műze
ne létrehozójának tekintették műveinek 
itthoni és egyetemes elismerése alapján... 
1919 októberében Kodállyal együtt felfüg
gesztették állásából, mivel korábban részt 
vett a Tanácsköztársaság Zenei Direktóri
umában. A büntetés ellenére Budapesten 
maradt, s mint a Filharmóniai Társaság 
Zenekarának elnök karnagya, majd a 
Magyar Rádió Zenei vezetője döntő szere
pet vállalt a két világháború közötti idő
szak magyar zenei életének irányításá
ban. „...elmondhatjuk, hogy Dohnányi, a 
szólista és a kamarazenész, a pódium kor
látlan uralkodója lett, és a budapesti kö
zönség dicséretére válik, hogy tömegesen 
látogatják a megszámlálhatatlan hang
versenyt, melyen Dohnányi tiszta, költői, 
mesteri -  minden felületes virtuozitástól 
idegenkedő -  kvalitásai érvényesültek” 
-  hangzik Bartók Béla őszinte vallomá
sa. Dohnányi előszeretettel vezényelte a 
kortárs zeneszerzők műveit, többek közt 
Bartók Négy zenekari darabját, Tánc
szvitjét, Mandarin-szvitjét, I. Zongoraver
senyét és Kodály Psalmus Hungaricusát. 
A Zeneakadémia zeneszerzés szakán az 
ő mesterkurzusaira járni rang volt, elő- 
játszásairól legendák szóltak. 1933-ban 
ő kezdeményezte és irányította az I. Nem
zetközi Liszt Zongoraversenyt, amellyel 
hagyományt teremtett. 1934-től a Zene- 
akadémia főigazgatója volt 1941-ig, ami
kor a zsidótörvények elleni tiltakozásként 
lemondott vezetőtisztségéről, valamint a 
Filharmóniai Társaság elnökségéről is 
(habár a közgyűlés akkor még maradásra 
bírta, rá egy évre a Társaság beszüntette 
működését). Dohnányi 1944 őszén család
jával elhagyta Magyar-országot, Ausztri
ába utazott... A baloldali fordulat szélső
séges támadásai idején (akárcsak Szabó 
Lőrinc, akinek szerencséje volt Illyés Gyu
lával) a nagytehetségű muzsikust, a ma
gyar zenei élet lelkét háborús bűnösnek 
kiáltották ki. Jóllehet AZ ELLENE FEL
HOZOTT VÁDAK ALAPTALANOKNAK 
BIZONYULTAK, ÉS HIVATALOSAN 
TISZTÁZTÁK DOHNÁNYIT A GYANÚ 
ALÓL, a zsurnalizmus sunyi sakáljai to
vább uszítottak ellene. (Előbb végezzük el 
a fenti állítás: a művész ártatlanságának 
próbáját. A virágzó Kádár-korszak idején 
Fischer Annie jóvoltából eljutottak a min
denható Aczél elvtárshoz a Dohnányi- 
akták. Miután elolvasta őket, kijelentet
te, hogy semmilyen terhelő adatot nem 
talált, és a Zeneműkiadó hirtelen felaján
lotta Vázsonyi Bálintnak egy monográ

fia megjelentetését. A Dohnányiról szóló 
könyv első kiadása egy közbeeső letiltás 
után 1971-ben végre megjelent, de amint 
a szerző harminc év keserűségével mond
ja: „a zenetársadalom döntése volt, ami 
Dohnányival történt”, vagyis utána.) Ez 
a már említett lelkiismereti ügy. Mert 
hányszor egészen jelentéktelen hagya
ték, dokumentumok feltárásánál is há
nyán szoktak szorgoskodni. A Dohnányi 
esetében, sajnos, egy ilyen, a közöny lég
körét felrázó „talentum” Magyarországon 
azóta is kerestetik. Hozzátehetjük ugyan
is, hogy a kilencvenes évek végén megje
lent Harold C. Schonberg amerikai zene
kritikus A nagy zeneszerzők élete című 
600 oldalas munkája (első változata 1970- 
ből való), amelyben a következő passzus 
olvasható, miszerint Bartók indulásakor 
a legnagyobb magyar tehetség Dohnányi 
Ernő volt: jelentős zongoraművész és a 
brahmsi hagyomány szellemében alko
tó zeneszerző (1877-1960), aki ’’később 
a magyar zene császára lett. (...) Amikor 
Bartók 1901-ben elvégezte a főiskolát, s 
megtartotta diplomahangversenyét, a 
kritikusok a legnagyobb dicséretként je
gyezték meg, hogy Bartók Béla az egyet
len akadémiai növendék, aki Dohnányi 
nyomába léphet...”

Na, de hadd fejezzük be a vádak több 
évtizede romboló, koholt „Dohnányi- 
perét”. A virtuóz Bécsben még eljátszot
ta Beethoven összes zongoraszonátáját, 
1947-1948-ban Angliában turnézott, ami
kor Az ember című észak-amerikai ma
gyar ultrabaloldali hetilapban megjelent 
szektás támadás miatt amerikai hangver- 
senyútja lehetetlenné vált. És Bartók ha
lála előtt egy Halász Miklós nevű valaki 
a clevelandi Szabadságban az ő szájába 
ad néhány furcsán idegenül hangzó, ak
tualizáló mondatot: „Rendkívül boldog va
gyok, hogy Kodály Zoltán épségben van, 
s a hír szerint élén áll a magyar-orosz 
kultúrbizottságnak. Nem lepett meg ezzel 
szemben, hogy Dohnányi Ernő kitartott a 
németek és a nácik mellett, már elmene
telem előtt felfigyeltem, hogy hisz a néme
tek csillagában.”

Ez a manipuláló (Bartók utolsó interjú
jaként fennmaradt) szöveg amúgy sem le
hetne nyomós érv Dohnányi emberi kiál
lása és életműve ismeretében. Ráadásul a 
cikk megjelenése után a beteg Bartók Bé
la tiltakozott a szerkesztőségnél a kinyom
tatottak ellen. A végső, személyes hangú 
tisztázásra Bartók halála tett pontot -  job
ban mondva: kérdőjelet... A terjedelmes 
dokumentumcsomagból azonban érdemes 
idézni a megrágalmazott Dohnányi védel
mére siető kortársak és tanítványok né
hány nyilatkozatát.

„Dohnányi Ernőhöz negyven éve fűz 
szoros barátság, ismerem mint óriás-ze
nészt, zeneszerzőt, csodálatos tanárt és 
szervezőt. Magam is az Akadémia tanára 
voltam, egész igazgatóságát közelről szem
léltem -  mindaddig, amíg le nem mondott 
állásáról, mert szembeszállt a magyar 
kormány antiszemita nézeteivel” -  írta 
Serly Tibor, hitet téve „Dohnányi abszo
lút erkölcsi és művészi integritása” mel
lett. Schwalb Miklós tiltakozott a „felelőt
len újságírók” gyűlöletet szító hadjárata 
ellen, amely Bartók és Kodály tekintélyé

vel visszaélve mondja ki az ítéletet kiváló 
honfitársuk felett; s muzsikustársaival 
egybehangzóan a tények alapos ismere
tében hangsúlyozta, hogy Dohnányi „egye
nesen síkra szállt” Bartók és Kodály ra
dikálisan modern műveinek előadásáért. 
Bartók „élete utolsó napjáig ragaszkodás
sal és tisztelettel beszélt Dohnányiról”, 
aki mint karmester és a Rádió zeneigazga
tója „nemcsak előadta zsidó zeneszerzők 
műveit -  néhány példa: Kadosa, Weiner, 
Kosa, Fried Géza -, de ezen felül jó né- 
hányuknak állást biztosított a Rádióban 
(...) nem nyilvánította magát nyílt ellen
ségnek -  ami az ő pozíciójában biztos ha
lált vagy legalábbis koncentrációs tábort 
jelentett volna.” A kétkedő amerikai szer
vezetek közül egyedül a volt katonák szö
vetségének New York-i zenész szakosztá
lya volt az, amely további bizonyítékokat 
kért Budapestről. Nekik küldte el az el
lenkező töltetű információt Weiner Leó 
„Dohnányi náci-ellenes tevékenységéről”. 
„Nem tudom, kinek telik ebben öröme és 
mért teszi? -  fakadt ki keserűséggel -, ép
pen az egyik legnagyobb élő muzsikus el
len?”

(A következő évtizedek változatlan el
hallgatás-politikája Magyarországon hány
szor mulasztotta el megválaszolni ezt a lel
kiismereti kérdést, elsősorban a szakma 
tekintélyes személyiségei részéről!)

Dohnányi 1949-ben a Floridai Egye
tem tanára lett, és mesterkurzusokat ta r
tott több egyetemen. 1960-ban bekövetke
zett halálát mély magyar csend követte. 
Érdekes, hogy napi ujjgyakorlat-füzetei 
még Erdélyben is forgalomban marad
tak, csak a szerző nevéhez kötődött ke
vés hiteles adat. Életművének kis része 
halála után is szerepel, főleg a külföldi 
hangversenyek műsorán. Pályája mellett 
hagyatékának feldolgozása nagy adósság, 
a huszadik századi magyar zenetörténe
tet lehetetlen megírni és arányaiban fel
mutatni nélküle.

Zeneműhelyekben el-elhangzik időn
ként egy-egy megjegyzés, hogy száz év 
múltán a Dohnányi korai zeneművei sok 
mai neoromantikus és a posztmodern hul
lám jegyében írt opusnál „modernebbek”, 
frissebbeknek hatnak. Adja a Magyar Mu
zsika Istene, hogy a polgári erényeket és 
a szabad liberális légkört szajkózó új nem
zedékek megismerhessék és megszólaltas
sák zseniális futamait. Legalább ők.

LÁSZLÓFFY CSABA 
LÁSZLÓFFY ZSOLT

(A szerkesztőség megjegyzése: Ez
az ezredforduló után született kézirat 
(- „négykezes” -) nem óhajt valamilyen 
„Kiáltó Szó” lenni, legfeljebb egy újabb 
ébresztés -  prelűdje annak a régóta ter
vezett pódium-hangversenynek, amelyen 
fiatal erdélyi muzsikusok szólaltatják 
majd meg Dohnányi Ernő néhány szerze
ményét; többek között ifjúkori halhatat
lan zongora-gordonka szonátáját, egy
két kvartettjét, esetleg a Zrínyi-nyitányt 
és a kortárs zenekedvelő közönség előtt jó
formán ismeretlen nagy művét: a szólófu
volára írt Passacagliát, amelyet élete utol
só évében szerzett.)
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OLVASÓNAPLÓ V. 
M iért szeretem ?
Az utóbbi két évben igencsak elké

nyeztettek bennünket kiváló esszéíró
ink, kritikusaink. Hogy csak kettőt 
említsek: Szilágyi Jú lia  nagyszerű -  
és az írószövetség által díjazott -  ta 
nulmánykötetével, a Versenymű égő 
zongorára cíművel (Mentor Kiadó, Ma
rosvásárhely, 2002), nemkülönben a 
kortársa it szemügyre vevő fiatal Páll 
Zita is, aki Milyen fej varródhat az 
ex-macska nyakához című remek kis 
esszégyűjteményével, amely az Erdé
lyi Híradó és a F iata l írók Szövetsé
ge kiadásában jelent meg 2002-ben. 
A kedvencem azonban valam ennyi 
nálunk megjelent kiváló esszégyűjte
mény közül 2004-ben látott napvilá
got, megint csak a marosvásárhelyi 
Mentor Kiadó jóvoltából. Ez pedig Mó
zes A ttila Céda korok történelm e cí
mű esszégyűjteménye.

M iért épp a nálam , mondhatni, két 
nemzedékkel fiatalabb, im m ár az iro
dalom derékhadához tartozó Mózes 
A ttila könyvét szeretem a legjobban?

A kiváló prózaíró és kritikus (noha 
az utóbbi két évtizedben m intha sza
kított volna az utóbbi műfajjal, egy
általán az esszével) könyve ugyanis 
áttekinti úgyszólván az egész hazai 
m agyar próza és részben költészet fris
sen múlt százada utolsó negyven évét, 
döntő módon segít eligazodni a kor
szak irodalmában. Könyvében még 
Nagy Istvánról, Horváth Istvánról, 
Horváth Imréről, Méliusz Józsefről is 
esik szó -  de azokról, akiket személye
sen m ár nem ismerhetett, pl. Asztalos 
Istvánról, Kós Károlyról m ár nem.

Amíg -  ha  nem tévedek -  a fia ta
labb kritikusok, esszéírók elsősorban 
kortársaik  írásm űvészetét elemzik, 
boncolgatják szívesebben, mégpedig 
sokkal igényesebben, m int ezt a kivá
ló szerkesztő, de kritikusként -  mond
juk  m ár ki végre -  konjunktúralovag 
Marosi Péter te tte  az 50 év előtti fia
talokkal. Mózes A ttila is részben egye
zik velük, a fiatal társaival abban, 
hogy ta lán  ő is fokozottabb érdeklő
déssel fordul nem zedéktársai felé. De 
még Györffi K álm án kedvéért sem fe
ledkezik meg Deák Tamásról, egyál
ta lán  a nála (korban) idősebb nem
zedékek íróiról. A zért említem épp a 
boldog emlékezetű Deák Tam ást, ezt 
a valóban „poéta doctust”, a művelt 
és lehetőség szerint a kortárs európai 
irodalom alakulásával is napirenden 
lévő, nemzedékemhez (a mai 75-ön fe
lüliekre gondolok) tartozó, kiváló pró
za- és esszéírót -  m ert Deákot néhány 
év előtti halála  m intha nem zedéktár
sai emlékezetéből is kitörölte volna.

HELIKON

Mózes A ttilának  ez a testes esszé
kötete, amely a 70-es évektől a rend
szerváltásig, m integy 20 év a la tt ír t 
k ritikáit, ism ertetéseit, esszéit ta r ta l
mazza, mind ez idáig (gondolom) a leg
inkább tárgyilagos áttekintése irodal
m unk m últ századvégi állapotának. 
(Némi tú lzással azt mondhatnám, 
egyetlen jelentős prózaíró hiányzik be
lőle, egynek a m unkáiról nem számol 
be, egyiket se elemzi -  a jeles prózaíró 
Mózes Attiláét.)

Kétségkívül: Mózes A ttilának  is 
vannak kedvenc írói. És vannak  akár 
m ár elism erten „befutottak”, nagy
nevűek is, akikkel kevesebbet foglal
kozik -  de m indenkiről egyaránt szi- 
gorú-tárgyilagosan szól. Legfennebb 
(kötetében) több írásban elemzi egyik
m ásik nem zedéktársa, pl. a m ár emlí
te tt, kiváló Györffy K álm án m unkáit, 
m int négy Kossuth-díjasunkét együtt
véve.

Feszt László: Emlék

No, de ne vessük el a sulykot. Ne 
próbáljuk azt bizonyítani, hogy vala
melyes nemzedéki elfogultság szólna 
a Mózes A ttila remek kötetében -  az 
idősebb nemzedékek rovására. És az 
sem éppen igaz, hogy valójában egész 
irodalm unkat feltérképezi, minden je 
lentős írónk szerepel a könyvében, 
aki a múlt évszázad utolsó 40 évében 
megszólalt. Nos, nem. Szász Jánost, a 
kiváló prózaírót (is) csak m int költőt 
említi. Mint ahogyan nem esik szó a 
(távolról Bálint Tibor kisprózájával ro
kon) Hornyák Józsefről sem, akit a kö
zelm últban k ísértünk  utolsó útjára, a 
Nagy István u tán  a második „vérbe
li” munkásból lett íróról, a term észet 
apró jelenségeinek lírai feltérképező- 
jéről. De rajtuk  kívül is vannak  író
ink, akik megérdemelték volna, hogy 
Mózes A ttila szigorúan okos, bíráló 
tekintete  megpihenjen rajtuk. Igaz:

Mózes A ttila nem irodalom történetet 
írt, nem is egy korszak „irodalmi te 
lefonkönyvét” szerkesztette kötetbe. 
Egy kiváló prózaíró és nagyszerű k ri
tikus, esszéíró m eglátásait ta rta lm az
za a Céda korok történelm e -  k o rtá r
sairól.

És -  kérem, nézzék el nekem — na
gyon imponál az, hogy Mózes A ttila 
ebben a könyvében csak tájainkról el
távozott vagy itt élő, Erdélyhez szigo
rú an  kötődő írókról mond véleményt, 
ezek műveit boncolgatja-elemzi ebben 
a könyvében. A világirodalom ú jraren
dezésére se vállalkozik. Bizonyára tá 
jékozatlan -  hihetné erre valaki - ,  de 
tessék csak végigolvasni a kötet írása
it, ezekből ugyancsak kiderül, hogy 
Mózes A ttila akkor is „otthon van”, 
ha történetesen a kortárs latin-am e
rikai prózáról, esetleg a francia iro
dalomról van szó. Ezekre u tal is, h i
vatkozik is rájuk, de csak azért, hogy 
jobban aláhúzza, am it a kortárs romá
niai, erdélyi m agyar irodalomról mon
dani kíván.

Tudom: am ikor Mózes A ttiláról, 
kiváltképp erről a könyvéről szólok, 
nem vagyok -  nem lehetek -  eléggé 
tárgyilagos. Elfogult vagyok irán 
ta, m ert barátom nak tekintem , aki 
a szemem előtt próbálkozott első írá 
saival: az „egyetlennek”, ak irő l (kí
vülem) a boldog emlékezetű Panek 
Zoltán sohase mondott rosszat. Meg 
-  m iért ne vallanám  be? -  há lás is 
vagyok neki. A kötetben ugyanis két 
olyan írása  is benne foglaltatik, am e
lyekben egy-egy könyvemről, novel
lagyűjtem ényem ről és a Bimbó tá 
bornok meg a Fekete erdő című két 
kisregényem ről írt, még akkor is h í
zelgőn, ha levonom a tollforgató fia
talabb bará t esetleges tú lzásait. Ám 
nem is ezért vagyok hálás neki, h a 
nem mindenekfölött azért, m ert az 
em lített két, rólam szóló írásában  
szó sincsen -  a Csipikéről. Félreértés 
ne essék. Eszembe se ju t m egtagadni 
kedvenc m esesorozatomat errő l a ked
ves kis m ihasznáról — de könyörgöm: 
egyebet is írtam  (jót-rosszat) az idők 
folyamán. Mózes A ttilának  azért va
gyok hálás, m ert ezt észrevette.

Amiről m ostanság nemigen olvas
tam: ezúttal külön is elismerés ille
ti a marosvásárhelyi Mentor Kiadót 
a remekbe sikerült esszégyűjtemény 
kiadásáért, és a válogatásra vállal
kozó Markó Enikőt. Es elismeréssel 
kell szólnunk Vida Györgynek, a Men
tor Kiadói Tanácsa tag jának  a szipor- 
kázóan szellemes (olykor ta lán  v itára  
is ingerlő) utószaváért. Pedig a kivá
ló prózaíró Vida György is -  a szintén 
M arosvásárhelyen élő Láng Zsolttal — 
azok közé tartozik, akikről nem esik 
szó Mózes A ttila im m ár az irodalom- 
történészek szám ára nem nélkülözhe
tő  kötetében.
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SZŐCS ISTVÁN

Merengő 
Az anekdota 
vészelhárító 
hatásáról
A rokonszenves költő, Szálinger Balázs 

Zala megyei Iliászában van két fölöttébb 
figyelemreméltó nemzetkarakterológiai, 
vagy ha úgy tetszik: etnopszichológiai 
leírás a zalaiak, de akár a vasiak és so
mogyiak, valamint valamennyi más vár
megyebeliek veszélytudatának a működé
séről.

Az élettani tankönyvekben, melyeket 
ugyancsak hiba volna az élet tanköny
vei gyanánt használni, olvashatni egyet- 
mást a váratlanul lecsapó vészhelyzetek 
viselkedési alternatíváiról. Az élőlény a 
halálos fenyegetésnek értelmezhető je
lenségekre rendszerint két nagyon elté
rő reakcióval válaszolhat: az egyik az 
eszeveszett rúgkapálás, a másik ezzel 
szemben a tetszhalál dermedtsége. (Az
az Bewegungsturm és Todscheinreflex, 
ahogy a műveltebb felsőőrségiek és a 
Wulka-patak mentén lakozók nevezik.)

A zalaiaknak és általában a mezei ha
dak bajvívóinak az ösztöneibe más visel
kedésformákat kódolt be az anyagén-ter- 
mészet: ők ilyenkor a fergeteges, mindent 
egy lapra feltevő lovasroham helyett vagy 
hirtelen anekdotázni kezdenek, vagy ne
kilátnak lovukat csutakolni, méghozzá 
roppant elmélyülten és aprólékosan.

Olyan helyzetbe kerültem a Helikon 
előre szerkesztése miatt, hogy én is kény
telen vagyok most zalaiasan eljárni. 
Jó múltkoriban kezembe nyomtak egy 
internet-anyagot az úgynevezett Földes
ügyről, ami azonnali merengésre készte
tett, és arra, hogy a fenti folyóirat bizto
sította szűk körű nyilvánosság előtt én is 
közzétegyem erre vonatkozó tapasztalata
im egy töredékét. Azonban ama nehány 
hét alatt, míg írásom megjelenésére vár
tam, főleg marosvásárhelyi lapokban 
egész pergőtüze indult meg a legkülönbö
zőbb színvonalú és beállítottságú hozzá
szólásoknak, s lehet, mire ez a cikk egy 
elképzelt olvasó elé kerül, az egész akció 
lefut, és édes emlékként él már csak azok 
tudatában, akik úgy vélik, hogy jól oda
mondták. Ezért most számomra sem nyí
lik más kiút, mint a témához vágó anek- 
dotázással zárni az ügyet, az esedékes 
csutakolást majd máskorra hagyva.

Kezdem mindjárt Molter Károly író
val, aki nemcsak a Mikszáth-iskola 
anekdotizmusának volt öntudatos folyta
tója, de maga is számos vásárhelyi anek
dota hőse. Földes László, hogy az Utunk- 
ra egyre rább-nehezedő politikai nyomás 
alól kitörjön, nemcsak a lap belső munka
társait serkentette harcos szellemű tanul
mányok írására -  mindez 1958 tavaszán 
történt —, hanem elhatározta, hogy ép
pen Marosvásárhelyen, az ellenség főfész
kében irodalmi estet szervez. A találko
zó napjának reggelén egyenesen Molter 
Károlyékhoz mentünk, hisz több mint fél 
évszázadon át minden irodalmi útvonal,

ösvény és csapás -  a szó valamennyi értel
mében -  az ő lakásán át vezetett.

Molter izgatottan fogadott: „Zúg az 
egész város! Ajegyek miatt! Rosszul osz
tották el a jegyeket! Én is csak iszonyatos 
verekedés árán tudtam négy jegyet szerez
ni!” ... Szaladunk hát lelkesen a Kultúr
palotához. Kérdi Földes a pénztárablak 
mögött ülő banyaelvtársnőt: Hány jegyet 
adtak el eddig összesen? — Négyet! — vála
szolta amaz tömören.

Gyakran elmeséltem e történetet, de 
unalmas lett volna részleteznem, hogy 
Molter tulajdonképpen a látszat ellenére, 
a kérdés érdemi részét tekintve, mégsem 
túlzott. Az irodalmi est szervezését irtó
zatosan fúrták. Két nappal azelőtt átad
tam az illető pénztárosnőnek, aki a helyi 
Filharmónia titkárnőjeként is a szerve
zés anyagi oldalát vállalta, nem önkéntes 
munkával, ötven plakátot. Többszöri sür
getésem ellenére sem ragasztatta ki őket, 
csak a rendezvény délelőttjén, összesen 
kettőt! Hiába mentem a helyi laphoz nép
szerűsítés végett; még a szállodákban is 
foglalt volt minden szoba. Megkerestem 
a városi pártbizottság propagandatitká
rát, akinek felesége valaha kolléganőm 
volt az egyetemen; Grün Ferencnek hív
ták, és anticipálva Est-Erházy hírhedt, 
fülcsikorgató szójátékát a Termelési re
gényből, miszerint nemcsak konferenciá
kat, hanem grünferenciákat is kell ren
dezni, a város jobb köreiben az általa 
szervezett gyűléseket így is hívták, már 
akkoriban is. Amikor elértem, éppen az 
Electromure§ üzem nagycsarnokában ta r
tott egy több száz fős gyűlést. Nagyszerű, 
gondoltam, ha csak minden ötödiknek el
jön a felesége, nyertünk. Szünetben kér
tem a propagandatitkárt, engedélyezze, 
hogy néhány szóval figyelmükbe ajánl
jam az irodalmi estet. Nem engedélyezte. 
Arra sem vállalkozott, hogy ő jelentse be: 
nézze, elfoglaltak az emberek, esténként 
pihenni szeretnének!

Tehát: amikor Molter Károly mindjárt 
az első lehetséges alkalommal a pénz
tárhoz sietett, az elvtársnő azt felelte 
neki, hogy nincsenek jegyek, mert azo
kat intézményeken keresztül osztják el; 
hosszas unszolásra, a „titkos tartalék
ból” nagy nehezen adott aztán neki jegye
ket! Ezért kellett Károly bácsinak annyit 
„inszisztálni”, amit ő költői képpel „iszo
nyatos verekedésnek” nevezett.

Természetesen, este nem akart megke
rülni a terem kulcsa, nem volt kisepreget- 
ve, a székek össze-vissza, végül Mészáros 
József, a könyvtáros sietett segítségünk
re, eligazgatta a székeket, s hozott egy 
nagy piros vásznat, abrosznak az asztal
ra. A végén mégiscsak voltak vagy száz
negyvenen, többségük nyilván a helyi 
disszidencia soraiból került ki.

Hiába írja most még Sütő is, hogy a 
Kolozsvár-Vásárhely konfrontáció csak 
pletyka volt. Bizony nem. Kiváló művé
szek vagy tudományos dolgozók, akiket le
csábítottak Vásárhelyre, amikor ott irodá
jukban kerestük fel őket, fagyott, szürke 
arccal fogadtak, s folyton a karórájukat 
nézegették. Délután, ha a Régi baromvá
sár utcában véletlenül összefutottunk, 
barátságosan hátba veregettek, persze 
előbb alaposan körülnézegetve. Például

K. orvosprofesszor, aki egy-két novellát 
is összeizzadt, s felolvasta a Kemény Zsig- 
mond Társaságban, Vásárhelyen hidegen 
felhúzott orral nézett keresztül az embe
ren. Ha feljött viszont Kolozsvárra, s be
ült a Continental bárjába, úgy kacsinga
tott, hogy ugrott ki a szeme.

Igaz viszont, hogy a vásárhelyi orvos- 
társadalom nagyobb része mindig szere
tettel és megkülönböztetett figyelemmel 
látta el a kolozsváriakat a helyi kliniká
kon. Például az ottani ideg- és elmegyógy
ászaton egyesek annyira otthonosan érez
ték magukat, pl. Bajor Andor és Szilágyi 
Domokos, és még többen, hogy egy házi 
lapot is szerkesztettek, The Boy, azaz: 
Téboly címen. (Sajnos, egy időben Bajor 
összerúgta a port az ápoló személyzettel, 
azok ugyanis megfigyelték, hogy amikor 
rájön a dühöngés órája, gondosan körül
tekeri karját egy vastag törülközővel, és 
úgy töri be az ablakokat, persze, szankcio
nálták -  ám az is lejárt egy idő után. Ezt 
csak azért említettem, mert az akkori 
irodalomban is, nemcsak a The Boy szer
kesztése közben, az óvatos duhajság jel
legzetes eljárása volt vastag törülközők 
ilyetén való alkalmazása.)

A vásárhelyi ellenállásnak a helyi szel
lemmel szemben érdekes mesterfogásai 
voltak. Például, bár ugyanazt a kávét 
lehetett vagy nem lehetett kapni Vásár
helyen is, mint Kolozsvárt, a jobb vásár
helyiek mégis, azért is Kolozsvárról hozat
tak maguknak kávét, azt itták, s nem a 
helyit!

Én Sütő Andrásra csak azért harag
szom, hogy nem adja ki az összes anekdo
táit és bemondásait összegyűjtve, külön 
kötetben... még a korai, meghaladottnak 
tekintett írásaiból is remek dolgokat le
hetne kimazsolázni. Hát még amiket le 
sem írt a nyilvánosság számára. Példá
ul a tárgyalt ügyben szereplő Fazekas Já
nosról, a Központi Bizottság testes titká
ráról. Egy alkalommal díszlátogatáson 
volt egy székely faluban. A kollektív gaz
daság elnöke így kezdte fogadó szónokla
tát: Örülünk, hogy élősúlyban üdvözölhet
jük körünkben Fazekas elvtársat!

A Földes-ügy eddig nem említett utó
történéseihez hozzátartozik az is, hogy 
egy idő után kapott útlevelet az Ameri
kai Egyesült Államokba. Hazatérte után 
a Melody Caffé Bárban kérdi egy kollé
ganője: „Hallom, Laci, csináltál egy kürt 
Amerikában is?”... „Ahogy dacos ajkaid 
gügyögik, valóban.” ... „Akárcsak volt fő- 
szerkesztő kollégád, X...” folytatta a ro
mantikus életű félkontesz-félelvtársnő... 
„Azzal a különbséggel, Cicabogár -  így Föl
des -, hogy én nem loptam ezüstórát Ta
más Mari amerikai nagybácsikájától...”

Sajátságos viszont, hogy Bottoni 
Stefani tanulmánya, bár az egykori Ma
gyar Autonóm Tartományról szól, mégis 
eddig legtöbbet Földes Lászlóról tárgyal
tak vele kapcsolatban. Pedig Földesnek 
e tartomány létrehozásában, majd a meg
szüntetésében elég kevés része volt. Szó
ba jöhetne azonban Csupor elvtárs, a 
tartomány fő-fő párttitkára. Róla is ajánl
hatok fel csúnya történeteket. Például 
még a XX. század elején többször meg
tette Nyárád menti falujukban, hogy éj-

» » » » » »
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szakánként átmászott a szemközti telek 
kerítésén, és vackort lopott, méghozzá 
nemcsak hozzáillőén veresbélűt, hanem 
ezerízűt is!

Az átvilágítások kérdésében alkalmaz
ni kellene azokat a tanulságokat, ame
lyeket a hazai tájak történelme kínál. 
Például éppen száztíz évvel az Utunk vá
sárhelyi kiszállását megelőzve, a szabad
ságharc leverésére érkezett cári csapa
tok még a tulajdonképpeni hadműveletek 
megkezdése előtt bizonyos pontokon meg
szállták a Kárpátok belső lejtőit. A Nagy- 
Szamos felső szakaszának völgyét egy bi
zonyos Helmholz nevű tábornok foglalta 
el a kozákjaival. (Neve alapján eredeti
leg bizonyára balti német lehetett a csa
ládja, akárcsak kollégáinak, Lüdersnek 
vagy Rüdigernek, de lelkében már iga
zi orosszá vált.) Nosza, a császárpárti 
parasztok kezdték összefogdosni a forra
dalompárti nemeseket és polgárokat, és 
megkötözve hurcolták őket Naszódra, a 
kozákok táborába. A tábornok szívélye
sen fogadta őket: Gyertek csak, galambocs- 
kák! -  mondta, és a bürokratikus igazság
szolgáltatás minden időhúzó alakiságát 
-  azonosítás, kihallgatás stb. -  mellőzve, 
azonnal kiszabott minden bevádolt „agitá
torra” huszonöt korbácsot, vagyis kancsu
kát. Csakhogy -  és ez szemlélteti a cári 
adminisztráció zsenialitását -  a feljelen
tők szintén megkapták a maguk huszon
öt korbácsát! Ilyenformán az átvilágítási 
folyamat a Nagy-Szamos felső szakaszán 
kevesebb mint két hét alatt sikeresen be
fejeződött!

(A kancsuka szó oroszból való származ
tatása téves. Már az 1600-as évek végé
ről adatolják, a krími tatárokkal össze
függésben. A hozzá jelentésileg, alakilag 
és funkciójában is hasonló bikacsökkel 
nincs kapcsolatban, tatárul bőrszíjat je
lent, vesd össze kan-hám stb., szerke
zetileg hasonlít hozzá a sundi -  bivaly
korbács, ennek leírását azonban nem 
találtam meg a Keleti Közigazgatás Mű
szótár c. kiadványban.)

(Feltételezem, hogy az élősúlyban ki
fejezés a legfiatalabb írók rétegében ma 
már ismeretlen. Remélhetőleg azonban a 
Nemzeti Tudás Díjazott Nagyasszonyai 
képesek lesznek a benne rejlő, immanens 
idea közvetítésére is.)

(És legvégül, hogy az irodalomtörténe
ti kitekintésből adódó analógiák lehető
ségeit se mellőzzük: Annak idején Jóka
ival kapcsolatban is kezdtek emlegetni 
holmi listás ügyeket. Sőt, sok-sok évvel 
később Madarász, a forradalomnak egy 
ideig bal-radikalista belügyminisztere 
kijelentette a parlament előtt: „Én ezen 
Jókai Móriczot hazám ellenségének len
ni ösmerem!” Ezzel szemben áll a Száz
kötetes Jókai, Madarásznak viszont hol
táig sem sikerült magát holmi elkobzott 
arisztokrata ékszerek ügyében tisztáz
nia.)

Hibaigazítás
A Helikon 2005/5. szám 2. oldal 3. 

hasáb felülről 7. sorban Glas helyett 
Hände olvasandó. Az olvasók elnézését 
kéri a szerző.

LÉTAY LA JO S

Regények miniatűrben
Most már az Ő nevét is kihúzhatom 

a kicsi telefonkönyvemből: Hornyák 
József sincs már. S hiába tárcsáznék, 
Emma, a feleség se venné fel a kagy
lót. Alig pár hete, hónapja ő is elment. 
Talán épp ez az oka, éppen a fő oka 
Jóska hirtelen bekövetkezett halálá
nak is.

Bánt a lelkiismeret. Hetek múltán, 
egy elkallódott újságból tudtam meg, 
milyen nagy bánat szakadhatott reá 
is, egykori csöndes, halk szerkesztőtár
samra a hajdani Utunknál. Töpreng
tem, hogy bár megkésve, kívánhatok- 
e még Hornyáknak vigasztalódást, 
felkavarva ezzel amúgy is jól ismert 
érzékenységét, még jobban elmélyítve 
bánatát. S most azon tűnődöm, hátha 
kicsit mégis megvigasztalhattam vol
na, s legalább pár nappal így késlel
tessem halálát, hogy megérhesse még 
március 8-át, megérhesse 85-ik szüle
tésnapját.

Nem hívtam fel, kímélni akartam 
érzékenységét. Egyszer, sok éve már, 
csak úgy odaszóltam neki: milyen 
szép ez a te Gyulamajori pityegőd, 
Jóska. Megsértődött, azt hitte, gúnyo
lódom. Nem volt hozzászokva a dicsé
retekhez, nem is nagyon kívánta. Sze
rény volt, hallgatag, kevés szavú, kis, 
rövid karcolatok míves mestere.

Mit akar itt ez a Hornyák -  fakadt 
ki békétlenkedve nemegyszer Nagy 
István, amikor Földes László leváltása 
után valami igazgatófélének, irányító
nak, erős támasznak az Utunknál re- 
ám rótták a főszerkesztői tisztséget. 
Mit akar ez a Hornyák -  miért csak 
ilyen nyúlfarknyi, csip-csup írásokat 
irkái, miért nem ír legalább novellá
kat, hosszabb elbeszéléseket vagy ép
pen regényt! Akkoriban, az ötvenes 
évek elején vagy tán még korábban ka
pott lábra nálunk is a már-már kötele
ző dogmává lett tévhit, miszerint a szo
cialista építést az irodalom a prózával 
s abban is a nagyepikával, a regénnyel 
segíti igazán. Nagy Istvánnak ez jól a 
kezéhez állott. Régebb megjelent már 
kitűnő regénye, A szomszédság nevé
ben. S a már szinte kötelező elvárá
sok mentén Horváth István is megírta 
gyorsan a Solohov-fogantatású Törik 
a parlagot, s a nagy novellatehetség, 
Asztalos István is nekiveselkedett a 
regényírásnak, de bármennyi érdekes, 
jóízű epizódja lett is regényének, a Fia
tal szívvel csak fél siker maradt.

S hadd szúrjak be ide egy kis epizó
dot én is. Fiatal tanárként csordultig 
tele irodalommal, lévén osztályfőnö
kük is, magyarórák helyett ötödikes 
kisdiákjaimat rászabadítottam a Nagy

István-regény színhelyeire, a gyárak 
környékére, a Dermata, az írisz tájai
ra, a Hóstátra, a Téglás, a Cukorgyár 
utcára, ezekből jött legtöbbjük s ke
rült be a mindig demokrata arcélű Uni
tárius Főgimnáziumba, menjenek hát, 
ismerjék meg még jobban a várost, ma
guk játszótereit is, keressék meg a re
gény főszereplőjét, Szobor Julit, írja
nak róla riportot, csináljanak interjút 
vele, mutassák be nekem is. Jó eszű, 
virgonc gyerekek voltak, s hátha tíz-ti
zenöt év múlva újságíró, író lehet vala
melyikükből. A kötelező magyarórák
ra aztán hozták büszkén, kipirultan 
tarka-barka, jókedvű riportjaikat...

Hornyák pedig írta a maga lehelet
finom, szépséges, érzékeny impresszio
nista kis karcolatait, a maga sajátos, 
egyéni műfaját, gondosan, csiszoltan, 
felfedezve, meglátva és megláttatva 
„szerelmeit”, a félrecsúszottakat, az 
okkal, ok nélkül kiszorítottakat, más, 
alsóbb munkára küldötteket, isten há
ta mögé sodort elhanyagoltakat, kife- 
héredett ajakú kicsi tanítónőket, akik 
bejárnak hegyet-völgyeket, csak hogy 
összeterelhessék, egybegyűjtsék, hát
ha így megmenthető iskolájukba a gye
rekeket. Vagy elénk rajzolja Hornyák 
a kirekesztős rendszerben valahogy 
mégiscsak orvossá lett tegnapi tehe
tős fiút, hogy élete során mindenki
nek rabszolgájává legyen és maradjon, 
nem hivatkozhatva soha a múltjára, 
családjára, már-már fuldokolva a szo
rításokban. S hány ilyen életet, sorsot 
látott s lát még, már maga körül is az 
egykori kétkezi munkásból, nagyvá
radi nyomdászból lett író! De hát sza
bad, ha mégoly szépen is, mégoly nagy 
szívvel is szinte csak ezekről írni; le
het-e így segíteni a szocialista építést? 
Sokat vitatkoztam emiatt Nagy Ist
vánnal, hogy végül nagy nehezen csak 
belenyugodjék. Hornyák maradhatott 
az Utunknál, s vezethette igényesen, 
nagy gonddal a prózarovatot.

Nyugdíjasként meg-meglátogatott. 
Jött le az erdők alól, a messzi Monos
torról. Hozott egy-egy szál virágot, rü
gyezni kezdő ágakat, gombát, s hozta 
aztán legutóbbi kicsi könyvét, a Pont 
Kiadónál Budapesten megjelent Sze
relmeimet. Boldogan mesélte, hogy 
ugyancsak ott jelent meg az Évek, őr
angyalok, s előkészületben van már a 
Kutyanapló és még mások is.

A Szerelmeim itt van most előttem 
az asztalon. Külsejében is vonzó, tet
szetős kicsi könyv, a már, sajnos, szin
tén halott Plugor Sándor borítólapjá
val.
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T ig r is  
és  h ién a
„Nézzük meg, mire megyünk a leg

makacsabb foltokkal! Használjunk 
Oximaxot... Hát ez tényleg működik. El
képesztő...” A valóságos reklámszöveg 
még csak nem is olyan elképesztő osto
baság és cinizmus, mint komolyan integ
rálni az EU jogrendszerébe a cicafélék 
emberi jogait, amíg valami elmegyógyin
tézetből szabadult bürokraták a valósá
gos emberi jogokkal cicázni mernek. Pri
oritással!

Percenként kihalnak állatfajok, de a 
bizonyítékok is. Persze hogy léteznek a 
híres „prioritások”. Minden attól függ, 
mire támaszkodik valami, és mennyire. 
Ha csak saját használatra szól az elem
zés, és saját kis időnkre, legtöbbünknek 
nem is érdemes átgondolni, aligha érint, 
hogy mikor lyukad ki az örökkévalóság 
fuszeklije. Ha pedig kb. négyszáz év alatt 
úgyis elég, elhamvad az ügyes kis emberi
ség keze alatt, amit 400 millió év halban, 
gyümölcsben, szénben s más energiahor
dozóban felhalmozott, s az üzem leáll, a 
petróleumszagú Földnek fuccs! — akkor 
még hívságosabb civakodni. Mit számít, 
hogy mi lesz a legközelebbi 3-4 évben a 
liliputi hajóhaddal s a magyar írószövet
séggel! Úgyis mindent és mindenkit meg- 
utáltattak velünk, az Európa házat az 
Amerika házzal, az Amerika házat Ta
más bátya kunyhójáért, s például az oro
szokat is. Pedig doktor Zsivágó a legmé
lyebb mélypontokon is tudta, hol az orosz 
író helye.

Bár az öngyilkos merénylők semmi
lyen nyelven nem akarnak más konklú
zióra jutni. De hát hányán lehetnek még 
összesen az ilyenek, ahol meg a Neander- 
völgyiek is elfogytak, és a vizigótok is ki
haltak. Hányán -  hogy nem tudja ellen
súlyozni őket az összes háborúból végül 
győztesen kikerülő jó és nemes és erős, 
hogy nem bír velük maga az emberiség 
se. Egy őrült, ezer őrült elvághat sok ezer 
torkot. Ám ebben az esetben ne borítsunk 
fátylat a múltra, amikor még nem a ve
szett farok csóválta az elszédült kutyát. 
Nem ennyire!

Bizony vannak dolgok, melyekről nyu
godtan kijelenthető, hogy na, ezt így so
ha nem merték volna. Forró ólmot öntöt
tek egymás fülébe, mert azt hitték, hogy 
a másik nemcsak téved, de gonosz is. Fe
nevaddal tépették szét a másik pártot, 
vagy alágyújtottak, nyaktilóztak, mert el
hitették önmagukkal, hogy minden más 
vélemény egyben bűn is. De ez a ciniz
mus, mely szimultán E-mollja és A-dúrja 
lett egy társadalom összes hangzatainak, 
annyira leépíti az egymillió éves embert, 
hogy egy hanyag mozdulattal mindent a 
szemétbe dob. „Egy jó árért anyámat is el
adnám!”

Megörökítették Coriolanus tettét, tu
dunk Balassi Menyhárt árultatásáról, 
vagy az angol flottákat meg az oroszo
kat behívogató szokásokról, így világos, 
illúziómentes már régen, hogy a hazát is

szabad elárulni valamely ürüggyel és ma
gyarázattal, legfennebb igyekezni kell a 
harminc ezüstpénzt aztán a győztes vé
delme alatt költeni el. Ám az anya, leg
alábbis magyarul, magyar közegben, 
társadalomban, közvéleményben eddig, 
globalizáció előtt, globalizáció közben, 
globalizáció alatt még tabu volt kereske
delmi vonatkozásban. Az anyaság lehe
tőleg összes formája és árnyalata kívül 
esett az ilyenfajta humorizáláson. Anya 
Gorkijnál és édesanyám Móricz Zsig- 
mond, Ady Endre módra, és mama, és 
anyám, az álmok nem hazudnak, s hogy 
már egy évezrede csak a mamámra gon
dolunk elindulva, és meg-megállva. Úgy 
is, hogy üdvöz légy, Mária -  de hát ki is 
vagy te, aki az öngyilkos merényletre ne
velt és kiképzett, felbujtott álhumaniz
mus és hamis hazafíság, a lélek gyilkos
ságai és új aprószent-óvodái közepette is 
egyre többet, mindent felvállalsz ropogó 
földi üzenetrögzítőiden? Melyik világvá
lasztó kampány végén lehetnél nyugodt, 
elégedett, hogy semmilyen pártoskodás 
és programoskodás nem gyalázhat és bé
lyegezhet meg?

És ennek tornácára írók is állhatnak, 
jó szándékkal kikövezve? Van itt a tribü
nök alatt, előtt, körül bár valami hitvány 
állóhely magyar poétáknak is? Elnézem 
a lézengőket. Soha nem létezik olyan át- 
világíthatatlan zug, hiszen most már big- 
big szabadelvűség tört ki sok-sok agyon- 
kínzott nép diribdarab Európájában a 
sok egymásellenesség, ilyen-olyan ellen
ség után, honnan hát most ez az „anyael- 
lenesség” akár?

Nézzétek a bűvészek kezét. Az itt a 
piros, hol a piros programjait és forgató- 
könyveit. Azt a sok csalást és ízléstelen
séget, amit nyíltan se szégyellt már a 
legújabb szellem „projektje”: hogy egy jó 
árért az anyámat is eladnám! Reklámja 
alá, mint pornó-mozi előtti sokadalomba, 
odakeveredhet magyar író is? Csak mert 
éppen arra jár, arra vezet az útja? Álmom
ban sem Szilágyi Erzsébet és az egri nők, 
Rozgonyi Cicelle és az újvidéki nők, a Zrí
nyi Ilona és a Tóth Ilona, Kéthly Anna és 
Karig Sára esete, sorsa, példája után. Ezt 
így még a vehemens, virulens szocializ
musépítés alatt se merte itt senki. Most 
meri valamitől.

Nem egészen magától jött el, követke
zett be, mint az évszakok. Ehhez le kel
lett bontani Tróják egész dialektikus ma
terialista sorozatának külső-belső falait. 
Annyira, hogy bevihessék az összes fa
lovakat, egy egész faménest. Vakulhat 
el annyira egy magyar Homérosz, hogy 
pont ezt ne lássa? Mégis él elegendő er
re alkalmas walesi bárd, ha negatív, mí
nusz-ötszáz nem is verődik össze. Talán. 
A „nekem pénzt hoz fájdalmas énekem” 
bizony nem erről szól, fiúk.

Örökzöld igazság, hogy nem minden 
vállat lehet megterhelni a világgal. Sok
szor még annyival se belőle, amennyit 
a kicsi kunyhó, szerető szív, gólyahír és 
pléhtető nyom. Nagy kedvem volna ne
kem is hagyományosan és haladón a ma
gyar ugart szidni. De nem, amikor a fél
műveltség úgy nyer teret, mint máskor 
a tűz vagy a víz. Hadd lám, Uramisten, 
mire megyek ketten alapon. Nem ott van

most a magyar író helye. S vannak-e ele
gen?

Mert ahol már lassan semmi se igaz, 
ott bármit el lehet hitetni, s a pillanatnyi 
haszon nevében már az sem számít, hogy 
utólag ki nyer erkölcsi jogot a felirathoz a 
kor falára.

Az emlék a múlt identitása, és az emlé
kezés bizonyos fájdalmat is okozhat. Na
gyon sok pillanatában a történelemnek 
előzőleg nagy szerepet játszó népségek 
arra ébredtek, hogy olyan idegen nyelven 
beszélnek, melyet előbb szenvedélyesen el
utasítottak, aztán szenvedélyesen magu
kévá tettek. Csakhogy miképpen a kora 
középkor keverőüstjében, olvasztótégely
ében a gepidák s a longobárdok, a XX. szá
zad elején, ezerévnyi ország- és kultúra
építgető szorgoskodás után hirtelen nem 
mi céloztuk meg magunknak ezt az épü
letes kutyaszorítót! Legalábbis eddig még 
bele se törődtünk, el se fogadtuk. Még 
azoktól sem, akik a nevünkben folyamato
san és ismételten megteszik. Nevünkben 
versenyeznek, átvágnak, rövidítenek a 
haladás mélabús változatának nevében, 
állítván és erősítgetvén, hogy a váltófu
tás legutolsó futójának a keze üres már.

Többnyire elég volna annyi, ahogy Co
lombo hadnagy reagált a kabátját hirte
len széttáró exhibicionistának: -  Hát er
re a bélésre igazán kár felvágni!

Hol van akkor a magyar író helye?
De hát egyszerre csak zavaróak nagy 

neveink, nem kell déli harangszó, Árpád
sáv, szentkorona, tán maga a táj, a vidék 
és anyanyelv is bosszantó, zavaróan irre
denta tényező lesz hirtelen, kedvezőtlen 
hatások forrása. Csak el kell hinni, az el- 
nevelés előző évtizedes, több nemzedéket 
érintő, megdolgozó alapjaira hivatkozva, 
alázatosan fejet kell hajtani megint, ez
úttal nem is a fizikai, hanem holmi szel
lemi kényszer, behatás előtt, hogy rög
zítsük, véglegesítsük, beismerjük végre 
álláspontunk eleve lázadó jellegét, ta rt
hatatlan helyzetét, és kész a legújabb, 
legfrissebb „hátrányos helyzet”. A birka
népé, mely ázsiai lóbélhangú tempóihoz 
ragaszkodna, ha nem jönne, nem lépne 
közbe sürgősen az üdvös megváltás.

Tigris és hiéna! -  szólna közbe Pető
fi. De hát én a jó akarok lenni, nem két 
önhitt vadállat közül a másik. Persze, le
het ez a legnagyobb illúzió. Egy nemrég 
látott drámában hallottam ezt a szomorú 
bölcsességet: -  Ha meg akarod nevettetni 
Istent, mondd el a terveidet.

Legnagyobb magyar Micsurinunk egy
szer egy maréknyi magunkra nézett s azt 
mondta: sárkányfogvetemény. Itt napiren
den voltak cserbenhagyásos gázolásaink! 
Akiket megöltünk, halálba hajszoltunk, 
az idők Csele patakjába szorítottunk: 
Janus Pannoniust, Apáczait, Zrínyit, 
Misztótfalusit, vagy csak száműzetéssel, 
magánnyal elimináltunk, Mikest, Szé
chenyit, a titkos féreg foga rág-ba szorí
tottunk, Madáchot, Juhász Gyulát, Tele
kit, József Attilát, Szilágyi Domokost, és 
48-at, 18-at, 56-ot, logikus, hogy magából 
a magyar írószövetségből is ki kellett lép
ni végül.

Egészségünkre!
Hol van akkor a magyar író helye?

18



HELIKON

‘KÓCD'EX-
L e g en d a  Cs. S za b ó  L á sz ló ró l
(részlet)
Albert Zsuzsa: Cs. Szabó László a Magyar Rádió Irodalmi 

Osztályát vezette 1935-től 1944-ig, amikor ő is illegalitásba vo
nult. A hagyományok, Németh Lászlóé és Cs. Szabó Lászlóé él
nek a Rádió Irodalmi Osztályán, éltek évtizedeken keresztül, 
amikor az átvitt értelemben való szókimondás az éltető elemünk 
volt, és tulajdonképpen erkölcsi bázisunk. Az erkölcs volt Cs. Sza
bó László munkásságának is lényeges része, az erkölcs és a fe
lelősség. Felelős volt nemcsak az irodalomért, amit művelt -  hi
szen író volt, novellaíró, esszéista, sőt verseket is írt, az egyik 
kései kötete éppen prózaversei gyűjteménye -, de mikor Magyar- 
országról elment 1948-ban, akkor is őrizte ezt a felelősséget, és 
vállalta a később utána külföldre került magyar írókért is. A je
lenlevők közül Lengyel Balázs ismerte még abból az időből, ami
kor Magyarországon élt.

Lengyel Balázs: Némileg hosszabban kell beszélnem Cs. Sza
bó múltjáról, mert kivétel nélkül olyanok vannak még itt rajtam 
kívül, akik már csak az emigrációban ismerték. Holott csak váz
latosan felsorolva is, roppant gazdag műve volt az emigráció előtt 
(például Doveri átkelés, Levelek a száműzetésből, Magyar néző, 
Három költő, vagy az 1946-ban megjelent Két part). Ezek a Nyu
gat szellemével kapcsolatos magyar irodalomnak alapfontosságú 
művei. Cs. Szabó a Rádió irodalmi osztályának vezetője volt, esz
mei, erkölcsi vezetője 1935-től 1944-ig, de mellette ott dolgozott a 
szintén nagyszabású, főleg kritikában remekül író Örley István. 
Megjegyzem, úgy húszévesen Cs. Szabó még természetesen ma
gázott, de Örley vei -  egy Dsida-előadás kapcsán (Radnóti Miklós 
adta a könyvet a kezembe) -  hamar megbarátkoztunk egymás
sal. Majd a háború végén, Nemes Nagy Ágnessel együtt szoros 
barátságba kerültünk vele. Közel is laktunk egymáshoz. Örley 
a Molnár utcában lakott, mint Pilinszky, ám ő egy bombatáma
dásban, a bombázások legvégén szörnyethalt. Mi, Nemes Nagy 
Ágnessel, már 1945 során hamar összemelegedtünk Cs. Szabó
val, mindketten a Belgrád rakparton laktunk, és úgy esett, hogy 
minden hét keddjén este beszélgettünk nála. Fontos és üdítő volt 
számunkra ez a sokirányú beszélgetés. Cs. Szabó, mint Szerb An
tal és Halász Gábor is, még láthatta azt az értékkel és szellem
mel teli Nyugat-Európát, amely nemzedékünk elől el volt zárva. 
Sőt Cs. Szabó a maga képzőművészeti igényességével cizelláltak
ban, a művek eleven részleteiben is látta. „A műveltség -  idézte 
egyszer -  akkor sem árt, ha sok.” De Cs. Szabóval kapcsolatban 
még mást is el kell mondanom: ő, mint a fenti nemzedék tagjai, 
a negyvenes években a beszélgetések során nemcsak eleven, so
kat tudó, hanem szellemes is volt. Az erkölcsi határozottság, bi
zonyos szellemi merevség, nemcsak benne volt meg, hanem jelen 
volt Nemes Nagy Ágnesben is. A maguk módján mindketten fel- 
ajzók, ötletesek, gyakran vidámak voltak. Ezt a múltat -  és ben
nük az írói művek múltját -  nem szabad feledni. Végül még egy 
fontos megjegyzés: a háború után egy ideig szabadnak látszott 
az irodalmi élet. 1945 után már az év közepén megjelent a Ma
gyarok című folyóirat (Kassák, Füst, Illyés, Weöres, Vas, Ottlik, 
Jékely, Kálnoky és mások írtak ide). Majd 1946 nyarán megje
lent szerkesztésemben és Pilinszky, Mándy, Rába szerkesztői 
közreműködésével az Újhold (Lukács György azon nyomban meg
támadta), majd egy hónap után napvilágot látott a Válasz (Illyés 
és Sárköziné irányításával), és végül a külföldi irodalmat terjesz
tő Nagyvilág. Az irodalom megváltozása, gyökeres átalakulása 
csak 1947 végén, 1948 elején következett be. Mi is, Cs. Szabó is, 
egy ideig azt hihettük, hogy módunk van -  ha némi háború utá
ni korlátozással is -  egyfajta szabadságra. De 1948-ban minden 
eldőlt. Márainak, Cs. Szabónak -  és még jó néhány szabadabb 
gondolkozónak -  külföldre kellett menekülnie. Vagy az írók jobb 
részének hallgatnia. A lényeg: az én korosztályom már eleve be 
volt zárva, majd újra bezáródott.

Albert Zsuzsa: Még inkább az én korosztályom, amely még el 
sem kezdhette a pályáját. Egyébként én a görögökről szóló esszé
gyűjteményét olvastam legutóbb: amikor a görögökről ír, valójában 
nemcsak az ókorról ír, hanem az egész európai kultúráról, ugyan
csak a magyarról, a kezdettől máig, holott ő közgazdász volt...

Papp Tibor: Doktori tézisét a flamand takácsokról írta, a kis- 
népekkel foglalkozott mint közgazdász; az édesapja is író volt, 
ezt nagyon kevesen tudják.

Vigilia, 2004. 12. szám

-I9 & E X

M ŰHELYJEG YZETEIM  16.

A m űalkotás kényes v irág
Legyen az költemény, fest

mény, szobor vagy zenemű, 
gondosan ápolni kell. Minden
től óvni kell, félteni a legki
sebb külső hatástól is, sőt meg 
is kell védeni a „gonosz” erők
től. A művet fel kell nevelni, és 
élete során, míg alkotója él, vi
gyázni kell minden „lépésre”. 
Az alkotó gondos szülő kell 
hogy legyen. A jelenség közis
mert, minden alkotó tudja és 
betartja a szabályokat. Van
nak persze könnyelmű „szü
lők” is, nemtörődömök. Ezek 
alig gondolnak műveikre, szét
szórják azokat a világban, út
jukra bocsátják őket, hadd élje
nek meg a maguk lábán, és ha 
a műveknek szerencséjük van, 
akkor ragyogó pályafutásuk is 
lehet. A régebbi évszázadok ze
neszerzői ilyen szülők voltak, 
mert ezt diktálta a korszellem. 
Az alkotó -  mesterember volt; 
kiváló tehetséggel, alkalmak
ként zsenialitással megáldott. 
A művek lazán kapcsolódtak 
alkotóikhoz: gyönyörű tárgyak 
voltak mindenki tetszésére. A 
mű mint magántulajdon nem 
is olyan régen alakult ki, a 
szerzői jogvédelem megszüle
tése ezt az új minőséget szava
tolja. A 20. század folyamán a 
művek monumentumként je
lentek meg a köztudatban. Az 
ilyen alkotást már a közönség 
is félti, gondozza, aggódik ér
te: „köztulajdon” -  a szó átvitt 
értelmében. Bármilyen is le
gyen a műalkotás koronkénti 
helyzete, mindig közös vonása, 
hogy afféle végleges eredmény
ként, önálló létre alkalmas 
„TÁRGYKÉNT”kezelik. Tárgy
ként, amely megfogható, ide- 
oda helyezhető, netán „felszab
dalható” (lásd az operáknak, 
a legféltettebbeknek is örökös 
vágásait, az ún. szaltókat!, és 
persze adás-vételre is alkalmas 
áru. Mindezt belénk táplálják, 
és természetesen előbb-utóbb 
hisszük is, már az alkotás pilla
natában a rejtett tudati ténye
zők is ez irányba formálják tu
datunkat. De vajon tényleg így 
áll-e a dolog?

Az utóbbi időben döbbent be
lém a gondolat: A Mű tulajdon

képpen MAG, amely genetikai 
kódot tartalmaz^ és amelyből 
kifejlődik a VIRÁG.

A MAG a világ legcsodálato
sabb TEREMTMÉNYE. Rend
kívül kicsi méretben minden 
megtalálható benne, amiből 
később egy hatalmas élő szer
vezet kifejlődhetik. Minden 
pontosan előre meghatározott, 
és ez a szervezet teljes élettar
tamára érvényesen fejti ki irá
nyító hatását. A műalkotás 
is azonos törvényeknek enge
delmeskedik: magszerű ener
giaburokból csírázik ki, nö
veszt élő szervezeteket, bont 
(gondolat)virágot. A magház 
páncélján belül is van egy köz
ponti CSÍRA, amelyből a mag 
belső szerkezete felépül. A zene
művekben is megtaláljuk ezt a 
központi csírát -  sokszor na
gyon is kézzelfoghatóan jelent
kezik már a mű első pillanatai
ban is, mint például Beethoven 
5. szimfóniájában, és végigvo
nul a teljes művön, meghatá
rozva a zene genetikai spirál
kódját. De ez a zene magházán 
belül van: az előadás nyitja ki 
ezt a magburkot és kelti életre 
a hangzó szervezetet, az ÉLŐ
LÉNYT. A mű utolsó hangjai 
után ez az magház ismét be
csukódik: a mű tovább éli ko
difikált „életét” a következő 
megszólaltatásig. A zeneszerző 
türelmetlen -  mint minden al
kotó —, és késznek szeretné lát- 
ni-hallani alkotását. Ezért az
tán mindent megtesz, hogy a 
zene vizuális megjelenítése mi
nél pontosabban keltse életre a 
mű kódrendszerét és a belőle 
a szemünk előtt kifejlődő szer
ves élőlényét. Különösen a 20. 
század alkotói alakították par
titúráikat festménnyé, néha 
már szoborrajzzá. A hangfelvé
telek is a segítségükre siettek 
azzal, hogy a művet bármikor 
újrahallható „lénnyé” varázsol
ták át: préselt, hangzó virággá. 
Megszületett a zenei műalko
tás IMAGINÁRIUS LÉNYE 
is. Minden sokat játszott mű
ről kialakult egy általános fo
galmi kép, amely sokszor „re
ális” hangzó emlékképekben 
bukkan fel mindnyájunk tu 
datában. Sok ilyen emlék
zene élőlényt őrzünk ma
gunkban, és képzeletünkben 
szinte valósághűen fel is tud
juk idézni ezeket, miközben 
a műalkotás tovább alussza 
a magházába zárt milliónyi 
információ mindig ébredésre 
kész álmát.

TERÉNYI EDE
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