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Kamaszkorom hajnalain az uradalmi malom ablakából elláttam Vilá-
gosig, ahogy jött föl a nap, mint pirinyó üveghegyek taréjosodtak föl a 
görbülő világ átlátszó kék sörényei. 

Határnak tudtam mindig azt a tájat. Lábánál kezdődik az Alföld és 
többrendbeli történelem. 

Kamaszabb korom ladikja a szemmel látott szép szülőföld fényes he-
gyei tövéből sodródott tán épp a Maros fiú hátán be ide, a Tisza anya 
tájaira. 

Epp morgott a föld, a folyók kivertek mederágyaikból. 
Az ég bográcsa a csillagok fölé púposodott, mikor éjszakánként sztá-

lingyertyákkal világosították ki Pestet. Fényei eljártak Szegedig, itt vib-
ráltak váró szemeinkben. 

És szomorú gyalogos tömegek sárga Dávid-jelek alatt a sötét vonatok 
felé. Bombák, égő házak, jajongó sebesültek, életükért bujdosó fiatal 
katonák. 

Civil apáimék épp Ricséről hazaértükben kiskabátot kaptak s mad-
zagra fűzött könnyű karabélyt, egész városrészeket óvtak a pocokszemek-
kel leső százkezű bajoktól. 

A föld morgott Világos felől. Az üveghegyek lábától apró harci neszek, 
közeledő muzsikás zümmögések. 

A szülőföld jön vízen, szárazon, a levegőben. Milliónyi röpcédula hull, 
a rég látott, ezeréves rokonok üzenetei. 

Hidak mosakodnak épp a Tiszában. Lovasok úsztatnak, bürük hajlon-
ganak a vízen. Pogácsaképű kalmükök, marik, cseremiszek, pelyhes arcú 
ukránok dobbannak az innenső partra. 

Apáink kezet ráznak, s beszélnek penzául, murmanszkul, ufául, péter-
várul, minthogy épp az imént, huszonöt évvel ezelőtt hagyták abba a tár-
salgást. Értik, értjük egymást. 

A szibériai Alimov lép elő, derékszíjából görbe nyelű faragóbárdot 
von elő. Mögötte sok ezer szibériai ács sorjázik. 

Hidat rakunk! 
T Ó T H B É L A 
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I L L É S E N D R E 

A P A D B A N 
(EGY KÖNYV ÉS AZ IFJÜSÁG MARGÓJÁRA) 

A só íze 

Huszonegy éves voltam, amikor először olvastam a Háború és békét. A ha-
tása romboló, megsemmisítő volt. Hetek alatt összeroskadt, amit addig a világr 
irodalomból megismertem. Csak az ifjúság ilyen hűtlen és igazságtalan — 
olyasmit éreztem: Tolsztoj feltépte minden más könyv artériáit, vérük elfolyt, 
fehérek lettek, mint a holtak. Aligha tudtam volna pontosan elmondani, mi ren-
dített meg ennyire. 

Nemcsak irodalmi élmény volt, másfajta megrendülés is. Legizgalmasabb 
megfogalmazása mindannak, ami az egyik embert oly szorosan a másikhoz 
köti, ami jóvátehetetlenül elválasztja őket, egyéni életük és együttélésük örvé-
nyei; erőfeszítés, csömör, bukás; zsúfoltság, ijesztő lélegzetvétel, félelmetes lég-
nyomásváltozások. Nyugalom és dúltság, rendíthetetlenség és alázat, s minden-
ben a nagy, a legnagyobb méretek — az első hetekben, s még jó sokáig, ez 
részegített meg. 

A Tolsztoj-élmény egybeesett s rögtön össze is forrt egy másik élménnyel: 
akkori olvasmányaim véletlen rendjében a Háború és béke ikerkönyve Einstein 
nyolcvanoldalas, vékony füzete volt, a Braunschweigban, Friedrich Viewegnél 
megjelent tanulmány: Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. 
Az Einstein-füzetnek nem az első kiadását olvastam, már a tizenkettediket; 
de hozzám éppen idejében érkezett. Ök ketten fogalmazták újjá bennem a vilá-
got. Mindketten ugyanazt adták: a kitágult világot. A három dimenzióhoz az 
izgalmas negyediket. 

Hogy Tolsztojhoz ilyen későn jutottam el, egyszerű a magyarázata: addig 
Flaubert híve voltam. Előbb az ő birodalmát jártam be, a Salammbótói az 
Éducation sentimentale-ig. Ez a rabul ejtő birodalom varázslattal gondozott 
kert volt, a Hesperidák elbűvölő kertje: fáin 'aranyalmák teremtek. 

Tolsztoj és Einstein a varázslatot egyszeriben visszaváltotta az eredeti álla-
pottá. Tér és idő egybeforrott. Az ő világuk gazdagabban, teljesebben meghatá-
rozott világ volt. S éppen mert teljesebb: drámaibb is, igazabb is. 

Huszonegy éves voltam, harmadéves medikus, egészen fiatal író. Az egye-
temi előadásokra Tolsztoj regényével és Einstein füzetével jártam. Mindenhová 
Tolsztoj mondatát vittem magammal: „Csak addig lehet élni, amíg az ember 
részeg az élettől." 

Elragadtatásomat egy harmadik forrás is táplálta: Korányi Sándort, a nagy 
belgyógyászt hallgathattam, a tanítványa voltam, ö is egy új világot tárt elém, 
ő is az embert. Az egészség és a betegség, a rend és a rend ellen törő erők 
küzdelmét. S ő is el tudta oszlatni ennek az alvilágnak sötétségét, meg tudta 
fékezni démonait. 

És Korányi Sándornak köszönhetem, hogy a nagy elragadtatás után egy 
lépéssel — az első lépés volt — közelébb tudtam jutni Tolsztoj művészetéhez. 
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Ekkor — abszolutórium után — a klinikáján dolgoztam, a járóbeteg-rendelésen. 
Az volt a munkám, hogy az anamnéziseket írjam. A feladat: úgy kérdezni a 
beteget, hogy az adataiból, panaszaiból már halványan kirajzolódjék a betegség. 
A rossz anamnézis rosszul rostál: felesleges adatokat és panaszokat gyűjt 
egybe. A jó: megsejt valamit. Mint mindenütt, itt is nagyon meg lehet bukni. 
Azzal a szorongással dolgoztam, hogy anamnéziseimet Korányi is olvashatja. 
Mert egy-egy beteg néha — mint tananyag s mint példa — bekerült az elő-
adásaira is. 

És Korányi egyszer valóban az anamnézisekről beszélt velem. Váratlanul 
Tolsztoj nevét hallottam. 

— Ö írta a legjobb anamnézist. 
Tolsztoj nevére megdobbant a szívem. 
— Olvasta a Háború és békét? — kérdezte Korányi. 
Csak bólintottam. 
— Emlékszik Karatajev halálára? Illetve arra a kábultságra és kiégett-

ségre, ahogyan Pierre elhessegeti magától a valóságot, s nem akarja tudni, hogy 
Karatajev már meghalt, emlékszik rá? 

Megint csak bólintottam. 
— És arra a jelenetre emlékszik-e — folytatta Korányi —, amikor Kutu-

zov figyelmesen megnézi a visszavonuláskor foglyul ejtett franciákat? Amikor 
megdöbbenve szemléli az eltorzult, dagadt arcú, gennyedző foglyokat? 

— A krasznojei ütközet után. 
— Akkor. Előadásaimban gyakran felolvasom ezt a két részt. Az avitami-

nózis klasszikus leírása. Remeklés. Tolsztoj nyilván a Krímben szerezte ezeket 
a tapasztalatokat, Szevasztopol ostrománál találkozhatott ilyen hangulattal, ott 
láthatta ezeket a katonákat. Így került be a leírás a Háború és békébe. De a 
krími háború idején az orvosok még nem tudtak semmit a vitaminokról. Tolsz-
toj sem. Nem tudott róluk, de félelmetes pontossággal leírta a vitaminhiány 
tüneteit. Így kell megfigyelni az embereket. . . 

Korányi egy pillanatra elhallgatott, majd vadkankomorságú, mindig le-
szegett arcán pillanatnyi mosoly villant át. 

— . . . és így kell anamnézist írni. A jó anamnézisben a teljesen ismeretlen 
betegség is mindig benne van. 

Korányi Sándor nyilván igen udvarias bírálatot kívánt csak mondani kli-
nikai munkámról. Nem tudta: sokkal többet adott. Tolsztoj művészetének egyik 
részletét, s általában az író, minden író egyik feladatát világította meg. Olyan 
szenvedélyesen igaznak kell lenni, olyan pontosnak és hűnek, annyira tudni 
kell, mi a lényeg, hogy valóságunk valóság maradjon akkor is, ha új elemek 
lépnek be az ismert elemek közé. A jelent az ismeretlen jövő megsejtésével 
kell leírni. A háromdimenziójú világ csak a negyedik dimenzió érzékeltetésével, 
a jövővel válik valósággá. 

Ezt a tanulságot persze másképpen is, visszájára fordítva is megfogalmaz-
hatnám. A sót sohasem kell mesterséges sóízzel erősíteni. A sónak kell sósnak 
lenni. 
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Egy klinika emléke 
Mint aki örvénybe nézett, és az örvény — Nietzsche szavával — v/ss^á- h \ 

nézett rá: így olvastam nemrégiben Magyar Imre kis Korányi-monográfiaját. f".r "VI- \ \ 
Az egykori tanítvány meghatódott könyvét, aki ma ugyanannak a klinikaíajpü-V i ..i Jj 
letnek professzora, ahol néhány évtizede maga Korányi Sándor tanitott.fi UJ 'ifcu'J KikI 

És már az első oldalak után, feltarthatatlanul átléptem a múltba f £ y 
emlékek, mint felvert madárraj, izgatott szárnycsapással, sűrű csapatban\jjb£s m 
bentek a magasba, fölöttem repdestek, elborítottak. 

Harmadéves medikus voltam, az indexembe Korányi Sándor nevét írtam 
be, majd elfogódva ültem be az emeletes, hatalmas tanterembe, nem is merész-
kedtem előre, a hátsó padok valamelyikéből, a magasból figyeltem a jelenséget 
— a professzort. 

Akkor már megjelent néhány novellám. Az Est-lapok szerkesztőségében, 
Mikes Lajos szobájában, megismertem Móricz Zsigmondot, Tóth Árpádot, be-
szélhettem Babits Mihállyal, Tersánszkyval, hangversenyeken láttam a zongo-
rázó Bartók Bélát, a Nemzeti Színházban tapsoltam Pethes Imrének, Rippl-
Rónai kiállítását is láttam a Nemzeti Szalonban, s a megnyitás napján őt magát 
is — nagyon fiatal voltam, huszonegy éves, vidékről, nagyon távolról kerültem 
Pestre, telhetetlen és mohó voltam, ismerni akartam a várost, eltelni a fényé-
vel, az embereivel, tudtam, kiket akarok megismerni — közéjük tartozott 
Korányi Sándor is. 

Két évig kellett várnom, míg a hallgatója lehettem. Ültem a padban, a 
„hegyen", láttam-hallgattam őt, s már azon az első órán a híve voltam, a na-
gyok, a legnagyobbak közé soroltam őt. 

Pedig mogorva volt. Lehajtotta a fejét, úgy beszélt. A hangja száraz, fátyo-
los volt. Hiányzott belőle az az előadói gyengédség, hogy belekaroljon a hall-
gatóiba, s lépésről lépésre vezesse őket, egyre beljebb, a megismerés és a tudás 
belső helyiségeibe, ö a legmagasabb szinten kezdte, akkor legalábbis úgy érez-
tem. Az erőfeszítést kívánta, a teljes jelenlétet. Nem volt hódító jelenség. 
Zömök volt, s már fáradtnak látszott. 

És még i s . . . Nem hiszem, hogy bárki kivonhatta volna magát hatása alól. 
Sugárzott belőle a tudás, a tisztesség, a kemény erkölcs, a meg nem alkuvás. 
Fel tudta kelteni a vágyat, hogy a legmagasabbra törjünk. Hogy érdemes fá-
radni, hogy nagy érzés előbbre jutni. 

Megírtam már magamról, hadd írjam le ismét: az ő klinikáján lettem iga-
zán író. Itt tanultam meg a valóság tiszteletét. A megfigyelés fegyelmét. A Ren-
det. A Pontosságot. Az élet alaprajzait. Azt, hogy fogyatékos tudásunk köreit 
egyre tágítani kell. Hogy kortársként kell élnünk korunkban, s nem szabad 
elmaradnunk semmitől, ami munkánkban segíthet minket. Azt, hogy minden 
mondatunknak legyen tartalma — csak így érdemes. 

Az írás már régen elszakított klinikájától, személyétől, de évek múlva is — 
ha terveztem valamit, vagy ha egy-egy frissen elkészült munkámat ellenőriz-
tem, még mindig az ő mértékegységeit használtam. 

Életművének lényege — mindenben — a pontos diagnózis volt, a felisme-
rés és az elkülönítés. Erre törekedtem — és törekszem ma is — írásaimban. 

Nehéz volt őt halottnak tudnom. 
A halottak lassan távolodnak tőlünk. 
És ahogy egyre beljebb jutottam Magyar Imre kis könyvében, szinte han-

gosan ismételgettem magamnak: igen . . . így v o l t . . . ez is így volt. . . pontosan 
ilyen v o l t . . . 

Milyen gazdag könyv ez az emlékeket felverő könyv. 
Korányi Sándor fiatal éveivel felidézi a századvégi európai orvostudomány 

nagy panorámáját. A műhelyeket. Klinikák, kórházak, laboratóriumok izgal-
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mas, új kísérleteit. Nagy egyéniségeket. S mindezt a fiatal Korányi közvetlen 
hangú leveleivel színezve. 

Milyen szerencsés a hang, a mód, ahogyan megismerteti Korányi Sándor 
életművét. Az alakulást, az. új és új állomásokat. Milyen jellemző mondatát 
idézi: „Régen nem próbáltam azt az örömet, hogy az ember egész nap egy 
dologra gondoljon — és nagyon élveztem." 

De a legszebb, átforrósodó fejezet: Korányinak, az embernek bemutatása. 
Milyen meglepő részletek, mennyi finom megfigyelés ezekben a részletekben. 
A kopogtatása! A logikája! A fejbólintásai! Napjainak belső rendje! A nyarai! 
Az előadásai! A szorongató halála. • 

Magyar Imre életre keltette az elmúltakat: egy nagy klinikát, egy nagy 
orvost, s mindazt, ami ezt a teljes embert körülvette — és már magam is hal-
lom olvasás közben a régi évek szívhangjait. 

Igen . . . igen . . . 
Már kora reggel, fél nyolckor, nyolckor kezdődött a munka az osztályokon, 

a laboratóriumokban, az állatműtőben, a járóbeteg-rendelésen — a fiataloknak 
igyekezniük kellett, hiszen pontosan kilencre el kellett készülni a kórlapokkal, 
a fej táblákkal — kilenckor tartották a tanársegédek első vizitjüket. 

Igen . . . 
És tíz órakor, egy perccel sem előbb vagy később, megállt a klinika előtt 

a professzor jól ismert Chryslerje, a lépcsőn feltűnt ő, a „báró", a professzo-
runk, sötét utcai ruhában, mindig sötétszürkében — a medikusok már az elő-
adóteremben várták, ő legfeljebb egy-két percet időzött szobájában, utána 
megindult, hogy megtartsa aznapi előadását, melyre előző este gondosan készült. 

Egy óráig beszélt, időnként belepillantott apró papírdarabokra írt jegyze-
teibe, majd az előadás után félórás betegbemutatás következett. 

Amikor én hallgattam őt, a terem mindig zsúfolt volt. Nemcsak medikusok 
szorongtak a padokban, elöl, oldalt a klinika orvosai is, gyakornokok, tanár-
segédek, az adjunktusa, sőt feltűntek más klinikák, távoli kórházak orvosai is. 

Gyenge, fátyolozott, rekedt volt a hangja. És előadása közben egyre fakóbb 
lett, mondatait egyre többször szakította ketté egy-egy köhögési roham. De 
ahogy múlt az idő, egyre jobban lenyűgözött a logikája, az egymásba illeszkedő 
részletek szoros összefogódzása, a kristálytiszta szerkezettel kibontakozó téma, 
a táguló körök, az egyediség észrevétlen átváltozása általánossá, a pontos vég-
következtetés, az elmélet és a gyakorlat összhangja, s legvégül a lezárás oldott-
sága — hogy semmi sincs befejezve, keresztutakon állunk, nem választhatjuk 
csak az egyiket, mindent és minden irányban végig kell járnunk, ne tegyünk 
könnyelműen pontot valaminek a végére, mindig van folytatás . . . 

Így v o l t . . . igen . . . 
A másfél óra után a professzor visszavonult szobájába, adjunktusa követte. 

A klinika konyhájáról hozták a tízórait, ezt mindig adjunktusával, a klinika 
második emberével költötte el. Szigorú szertartással: kettesben. Más nem lehe-
tett jelen. 

És következett a nagyvizit, a nagy, orvosi szvittel. Alig-alig hangzott el szó 
ezeken a viziteken, de ezek útbaigazító, néha csak később megvilágosodó sza-
vak voltak. 

És a nagyvizit- után egyszerre méhkas lett a klinika. Orvosok siettek a 
széles lépcsőkön, apácák suhogtak a folyosókon. A professzor szigorlatoztatott, 
vagy tanársegédei témareferálását, cikkbeszámolóit hallgatta. 

Majd szinte észrevétlenül távozott. Ür támadt utána. 
De a laboratóriumokban, a könyvtárban sokszor éjfélig is égett a villany 

— ezen a klinikán csak megfeszített munkával maradhatott, aki ott akart 
maradni. 

„A klinika menedék volt — emlékezik Magyar Imre a régi évekre. — Me-
nedék, csodálatos oázis, melyben éjszakánként ugyan kísérleti kutyák ugattak, 
a betegek álma mégis csendes volt és zavartalan." 
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Mire emlékszem még? 
Hogy híve volt a legfrissebb kémiai-fizikai kutatásoknak, bevonta őket az 

orvoslás tudományába — de konzervatív elhatározottsággal mindvégig egyszerű 
sztetoszkóppal hallgatta betegeit, amikor pedig már a fonendoszkóp volt a divat. 

Hogy szemérmes és zárkózott volt. 
Hogy egyenes volt, és mindig igazat mondott. 
Hogy figyelmes és nagyon udvarias volt. A medikusokkal a legudvariasabb. 
Hogy soha nem hagyta, hogy elragadja valamilyen indulat. 
És mi volt még? A rosszallás és bosszúság kifejezésére volt egy különös 

szava — ha egy-egy ostobaság, valamilyen mulasztás mentegetése, szigorlato-
kon a nagyon rossz felelet mégis kibillentette egyensúlyából, legyintett és 
csak ennyit mondott: „Macskát!" Kissé emelt hangon mondta. 

Azt már csak hallottam, klinikájától távol élve, hogy utolsó előadásait be-
tegen, karosszékben ülve, nehéz lélegzéssel küzdve, hosszú-gyakori köhögések-
kel megszakítva mondta el — de elmondta, s mindig pontosan tízkor kezdte 
őket. 

Róla írni, tanítványi hálával, hűségemet nyíltan kimondani — már-már 
szeméremsértés lett volna. 

Mégis megkíséreltem a lehetetlent. 
Az édesapjáról, Korányi Frigyesről, erről a stendhali alkatú és akaratú 

orvoselődről írtam 1930-ban nagyobb cikket a Nyugatba, s róla, Korányi Fri-
gyesről, mondtam el mindent, amit a fiáról, Korányi Sándorról végül mégsem 
tudtam magamba fojtani. 

Ezt az írást — megható gyanútlansággal — szívesen fogadta. 
Még a búcsúzást is szigorú szépséggé és tudománnyá tudta emelni. Ostwald 

szavaival búcsúzott híveitől, az épülettől: „Tanítványaimban feleslegessé tettem 
önmagamat." 



T O R N A I J Ó Z S E F 

Veres Péter-énekek 

1. ÖREGAPÁM 

öregapám, 
engem itthagyott az ének, 
nézd, itthagyott az ének, 
emlékszem én a te kéve-bajuszodra, 
emlékszem én a te sárkolonc-csizmádra, 
öregapám, nézd, 
engem itthagyott az ének, 
engem, akit régen szerettél, 
kinek megmutattad a repedést a taligakeréken, 
homokcsíkot a fekete talajban, 
nézd hang nélkül tátogó számat, 
mellembe sok levegőt szívok, 
emlékszem én a te nyitott ingnyakadra, 
engem itthagyott az ének. 

2. FÖLD-NEMZÖ EMBER VOLTÁL 

Föld-nemző ember voltál, 
búza-növesztő ember voltál, 
krampács-karú ember voltál, 
foggal beszélő ember voltál, 
haligatásba-ülő ember voltál, 
házát melegítő ember voltál, 
házát megnyitó ember voltál, 

véres hátbőrű ember voltál, 
csendőr-vert ember voltál, 
magasba-álló ember voltál, 
hosszú éhségű ember voltál, 
halat szorosan fogó ember voltál, 



föld-ajándékozó ember voltál, 
kerítés-döntő ember voltál, 
farkas és kos jegyű ember voltál, 
szolgaságtól üvöltő ember voltál. 

3. SZOMORÜ VAGYOK ÉN, A TE FIAD 

Szomorú vagyok én, a te fiad, 
szomorú vagyok itt nélküled, 
fehér hajú, akáctűz-beszédű, 
szomorú vagyok, elmentél, 
szomorú vagyok itt a szántások között, 
toronyházak, asszonyok között. 
Míg itt jártál csizmában, mezítláb, 
megkérdeztem tőled, 
mit gondol az isten, 
megkérdeztem tőled 
az utakat, az erdőket, felhők gomolygását, 
most nem adhatsz kezet, 
nem fogsz lassú fejtegetésbe, 
porond-arcú, vetés-szavú, 
mit gondolsz most, 
semmi-gondolatú ? 

4. SÍR-SZÍVÜ, GYERE VISSZA 

Sír-szívű, gyere vissza, 
eső-szemű, gyere vissza, 
rét-koponyájú, gyere vissza, 
üresek vagyunk mi itt, 
esettek vagyunk mi itt, 
nem tudjuk a kezünket fölemelni, 
nem tudjuk az oszlopokat leverni, 
gyere vissza, 
az apátlanokhoz gyere vissza, 
elúsztál, hova mindenki elúszik, 
most már gyere vissza, 
fiaidhoz, leányaidhoz, eleven ölű, 
eleven lábú, eleven mellű, gyere vissza, 
akárhol vársz, nyisd ki 
a távollét ajtaját, 
az idegen sziget hajójára ülj föl, 
mi itt virrasztunk a föld combjainál, 
honnan kiszakadtál. 



5. MINDENKI VÁR 

Mindenki vár, 
nézd, a piros fülű kölykök itt guggolnak, 
a szalagos kis csitrik itt vihognak, 
kebles nővéreik itt figyelnek, 
erre botlódnak a többi öregek, 
nézd a teheneket és a kutyákat, 
a macskák tollfoszlányos mancsát, 
görbülő hátát, 
nézd a varjakat, bekormozzák a vetést, a felhőket, 
nézd a gyíkok fejét a köveken, 
nézd a köveket: emberi fejet 
hordanak méhükben, 
itt vannak az asszonyok, 
testüket előtted megnyitják, 
mindenki vár, aki beszéli a te nyelvedet: 
föld nyelvét, 
jegenyenyárfák nyelvét. 

6. MIKOR TE SZÁNTOTTÁL 

Mikor te szántottál, . 
a húsunkat szántottad, 
az évszakokat, az időt szántottad, 
lovaidnak Eső és Szél volt a neve, 
tovább vittek, mint a dűlőút, 
az évszakokba, az időbe vittek, 
mintha nemcsak te volnál, 
mintha mi is ott volnánk, 
izzadságos ingű. 

Mikor te szántottál, 
Összegurultak a percek, 
napokká gyűrűztek, elöntötték az arcod, 
elborították ágyékod, 
vonszoltad előttünk az idő zsíros barázdáját, . 
vitted a mi időnket, 
csupasz lábbál a sokaság 
mellére lépő. 



C S O R B A G Y Ő Z Ő 

Szülőház 

Légvonalban vagy kétszáz méter 

A kémény kószáló füstjét akár 
idáig hozhatja a szél 

Idővonalban több mint ötven év 

Ha légvonalban Hold-messzire lenne 
ha légvonalban Tejút-messzire 
ha másik Gáláktika-messzire 
az idövonal hosszáig nem érne 

Légvonalban vagy kétszáz méter 

Jók a falak a kémény a tető 
az ablakok a kapu s a kilincs 
így elmerengve hát a kora estben 
világos hogy nyugodtan bemehetnék 
megpróbálhatnám a találkozást 
világos így merengve képzeletben 

De álltam már előtte sokszor 
valóságban alig karhossznyira 
s az ötven év idővonal közénk állt 
megtudtam akkor hogy hiába tenném 
a folyosó kék-piros lapjain 
talpam nem koppanhat s ujjam se (bár 
meszes lesz) nem érezheti falát 
s az ajtó az sem nyílhatik ki többé 

A szülőház megszült tartott kicsit 
aztán kitett s végzett velem 
A szülőház nem érzeleg 
szagom idegen lett neki 
kimutatja hogy semmi köze hozzám 

.Világ körüli utazás 
Egyik fától másikig 
egyik gyomtól másikig 
egyik rögtől másikig 



egyik úttól másikig 
egyik padtól másikig 
egyik karótól másik karóig 
egyik tőkétől másikig 
egyik madártól másikig 
egyik rovartól másikig 
egyik virágtól másikig 
egyik árnyéktól másikig 
és mindegyiknél meg-megállva 
mindegyiket elnézve hosszan 
megtapogatva meghallgatva: 
világ körüli utazás 
életre szóló utazás 
halálig tartó utazás 
száz és ezer tapasztalat 
kicsi a kert 
kicsi a kert 
bejárhatatlan 
fölfedezhetetlen 

Nővérem temetési évfordulóján 

Egy éve kerek éve 

láttalak oly kicsinynek 
fogtalak oly hidegnek 
hordialak oly nehéznek 
leltelek oly makacsnak 
hogy nem szóltál hiába 
köszöntem én hiába 
fogadtál kényszeredve 
kedvem lett volna rögtön 
sértődni menni onnét 
bele a téli ködbe 
kopár gesztenyefák közt 
nyirkos kőoszlopok közt 
kőfejfák kőkeresztek 
kő-közönyén keresztül 

elhagyni azt a szörnyű 
jeges-fehér edénykét 
amire neved írták 
ami olyan kicsiny volt 
ami olyan hideg volt 
ami olyan nehéz volt 
ami olyan makacs volt 



S E R F Ő Z Ő S I M O N 

Sorsomnak 

Itt sündörgök 
a sarkokon. 
Az országban 
dombokat ugrok. 

Sorsomnak vagyok 
szép szál legénye. 

Hegyet nyes el 
éles arcom. 
Olyan idő nyomába eredek, 
amilyen még nem volt. 

Vajúdás 
Feszülő anyaöl: 
megnyílik a föld' szüléskor. 
Itt ez a növényi szár, köldökzsinór 
kit juttat táplálékhoz? 

Csípőben széles hátul a táj. 
Duzzadt vese a domb. 
A vajúdásban kitágul a völgy, 
az erős medencecsont. 

Húzódó inak a gallyak, 
fájás rándítja mindet. 
A föld kihord végül, 
megszül halottnak minket. 

Hallani még 
Ahol a bajok fészkeit 
tapostuk széjjel, 
néhol szedelőzködünk, 
cseperedünk már 

a mélyben. 
A pacsirta-gyerekágyas tájak mellett 
a múlt, mint a sóhaj 
száll el. 
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Az egérke-gondok rágcsálását 
hallani még 

a városszélek felől éjjel. 
De a nyomor nem csámpáskodik 
a törékeny pusztákon, 
beleveszett az ekerágott földbe. 
S nemrég itt kapart még, 

vicsorított 
a karóval kerített 
nagy tanyavégeknél. 

T A K Á T S G Y U L A 

Száz nap a hegyen* 

A KAVICSLEJTÖT ELÖNTÖTTE a peremizs 
sárga virága .. . Két fehér oszlopom 

tövét a máriavirág . . . 
Folyik és ömlik 

a zöld tenyészet . . . 
— És benne és vele árad az emberiség? . . . 

A burjánzó zölddel a piros? — 
Ahogy nézem, a szirttől a tükörig 

a szirmok és levelek hegyén, 
az áradás fölött, mintha vibrálva 

szárny lengene . . . 
Mert a fü, a virág, a lomb 

egyik sem kérdez. 
Csak felel!.. . Mintha az lengene 

a zöld tenyészet fölött. .. 
A válaszok . .. 

Sybilla . . . és .. . Pythia 
nélkül 

pincénk és szívünk előtt a 
VILÁG . . . 

A teljes . . . és nem más szavával 
és ködével, a maga szavaival 

és lényegével felel. .. 
Homlokunkra fénylik szálkás jeleivel 

a lejtőn a sárga peremizs. 

,A Heszperidák kertjén innen" című versciklusból. 



BORDÁIM RÁCSÁBAN áll... 
És meszelt cellám előtt 

a másik kettő: 
a mészkőre hajló molyhos-tölgy árnyán 

az egyetlen élet 
és az egyetlen idő .. . 

És a tüzes hegyen, ahogy összenéznek, 
e villanásban egyszerre töltik 

értelmes egésszé 
az ellenünk végtelen teret. 

Értelmes időtlenné 
az éppen nem örök Világot. 

S már fénylik a szárazság fája. 
Világít a molyhos-tölgy. 

Nem az értelmetlen, az értelem 
zöld levelei, mint a versek 

ragyognák ágain ... 
A megtestesült idő! 

Mintha az ragyogna itt, 
cellám előtt 

az élettől kézbe vett idő . . . 
* 

HOGY TELJES LÉGY te is, 
e száraz mészen zizegő 

levelek teszik. 
A kerek és fénylő ürességből 

már velük világít és velünk a Szó: 
a teljes tükör! 

És benne és rajta 
élő erdők! 

Nem Echó kiált! 
Szirtből, szurdokon, vasból 

a lélegző Szerkezet 
magáért 

és nyelvén és értünk is perel... 

M A G Y A R I L A J O S 

Peer Gynt éjszakái 

Ezen a mohos sziklafalon, Én Peer vagyok, nem földi, 
a cimboraságért, ha kell, nem kurtaeszű féreg, 
manók, mindenem eladom. félnótás, mint a többi. 



Ños, áll az alku manók? 
Ti a lelkemet kapjátok, 
én meg hatalmat kapok. 

Oly hatalmat s oly erőt, 
hogy e földet s lakóit, 
akár egy ostoba nőt, 

forgathassam ujjaim körül: 
hadd lám, a nyáj 
kókad-e vagy örül!? 

Nos, itt van egy darabban 
becses lelkületem. 
Jóformán foltozatlan! 

Ráadásul minden álmom, 
vigyétek, legalább 
nem kell többet kitalálnom. 

No persze, a büszkeségem 
is legyen a tiétek, 
úgysem valami becses érem. 

* 

Most pedig, cimboránk, Peer, 
próbáld ki, 
hogy látsz jobb szemeddel. 

Mert kitoljuk biz a balt, 
hogy egyformán 
lássuk a jót s a bajt. 

Így hiszi el csak az új manó, 
hogy ami nekünk 
jó, csak az a Jó. 



R A F F A I S A R O L T A 

Vasderes 
Színmű 2 részben 

SZEREPLÖK: 

VASDERES 

KATALIN 

KELEMEN 

CSÍK 

EMMI 

TAPASZTÓ 

LIDI 

KATI 

JANCSI 

PÉTER 

MACA ' 

I. RÉSZ 

1. KÉP 

(Szín: a Vasderes — Sipós András téesz-
elnök — házának nappali szobája. Bal 
kéz felől üvegezett veranda teljes nagy-
ságában látható, olyannyira, hogyha va-
laki a lakásba jön, vagy onnan eltá-
vozik, a veranda üvegfalán át észre-
vehető. A veranda az előszoba szere-
pét is betölti, nem csupán a darabban, 
de a család életében is. — A színpad 
túlnyomóan nagy részét a nappali fog-
lalja el: a már említett előszoba-veran-
dára bal, a képzelt másik szobába jóbb 
kéz felől nyílik ajtó. — A szoba beren-
dezése: szekrény könyvespolcokkal és 

2 Tiszatáj 

bárrésszel, heverő, amely éjszakára fek-
helyül is szolgálhat, mellette hangulat-
lámpa. Szétnyitható asztal, székek, ka-
rosszékek. Alacsonyabb polc a jobbra 
eső ajtó közelében néhány cserép virág-
gal és szabad hellyel a magnó számára. 
A berendezés egyszerű és praktikus, 
nem hivalkodó, legfeljebb egy falisző-
nyeg díszítheti a falat. Kis asztalkán 
telefon. Fontos, hogy a szoba tágas le-
gyen, miután a darab, illetve a két nap 
minden megjeleníthető eseménye itt ját-

szódik le.) 

Időpont: 1975. április 1—2. 
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Hely: Kis mezőváros Magyarországon. 

(Amikor felmegy a függöny, Kati és 
Jancsi — Vasderes gyermekei — a szí-
nen. Április elseje, kora délután. Ta-
vaszi szünet kezdete. A fiatalokat kint-
ről csupán az üde, kora tavaszi és kora 
délutáni fény világítja meg, tehát a 
nézőtér felől a képzelt utcai ablakoké 
és balról, a verandáról beszűrődő fény. 
A magnón csökkentett hangerővel 
megy: Mikor a vak ember sír című 
Deep-Ptirple szám, eredetiben. Ennek a 
számnak a darab folyamán mindvégig 

szerepe lesz.) 

KATI (karosszékben ül, divatlapot né-
zeget elmerülten. Huszonegy éves 
elmúlt, termete magas, vékony, ér-
telmes emberkére valló, kialakult 
rajzú az arca. Mozdulatai még he-
vesek néha, egyébként látni, hogy 
pontosan tudja, mit akar. önálló-
sulni, függetleníteni magát, s ehhez 
ereje is van — mint a darab elején 
hiszi. Higgadtabb, mint a korabeli 
fiatalok általában, nem cinikus, ér-
zésvilága gazdag. Hozzátartozóit 
szereti. Amint azonban ráébred, 
hogy tévedett, sorsa továbbra is 
szüleitől függ, kétségbeesetten al-
kalmazkodóvá válik.) 

JANCSI (a magnóra figyel, szabad ke-
zének ujjaival akaratlanul dobalja 
a ritmust — ez a legkedvesebb 
száma. Első éves közgazdász, nyur-
ga kamasz voltaképp, tizenkilence-
dik évében jár. Nővérénél idege-
sebb alkat, türelmetlen, kialakult 
elképzelései saját jövőjét illetően 
nincsenek, csupán kapkodó képzel-
gései vannak. Minden kötöttségből 
kitörni vágyik anélkül, hogy a to-
vábbiakról fogalma lenne. A láza-
dozás korszakát éli. Cinikust ját-
szik, szívesen kötözködik, tapintat-
lanul, nem veszi észre, ha sebeket 
oszt — s bár igen értelmes, ostobán 
vagdalkozik — félelmetes gyorsa-
sággal.) 

JANCSI (néhány ritmikus váll- és csípő-
rándítás után, fektében nővéréhez 
fordul): Te, K a t i . . . alaposan meg-
várat minket a te . . . fószerkád. No 
meg a drága kis hugicája. 

KATI (felrezzen): Hogyan? 
JANCSI: Jól hallottad! Mintha késné-

nek, a fene essen belé! 
KATI (higgadtan): Pontos időről szó 

sem volt. (Lapoz egyet, s belemé-
lyed a divatlapba megint.) 

JANCSI (gúnyosan): A te Pedrókáddal 
kapcsolatban pontos időről szó nem 
is lehet. Majd ahogyan ellógnia si-
kerül. 

KATI: Ügy bizony. Telibe találtad, öcs-
kös. (Lapoz, mint fent.) 

JANCSI (ingerülten): Téged a z u t á n . . . 
mondd, egyáltalán nem lehet ki-
hozni a sodrodból? 

KATI: Nehezen. 
JANCSI (csalódottan): Azt hittem, a 

plafonra mászol. Tavaly még a pla-
fonra másztál, ha a vegyszerillatos 
úrfit megbecéztem. (Kivár, de Kati 
nem reagál.) Ti tényleg nem fixál-
tátok le? (Csendesebben:) Péter-
r e l . . . hm? 

KATI (felnéz): Az órát és a percet? 
Nem. (Újra a lapba mélyed.) 

JANCSI: Fantasztikus görény vagy. 
KATI: Aha. 
JANCSI: Aludttej -kombinát. 
KATI (ingerülten): Hagynál végre, hogy 

egy normális modell leírását figyel-
messen elolvassam? Igen? 

JANCSI: Felőlem! Én akár megszűnhe-
tek, ha úgy kívánod. (Rövid szünet, 
táncol.) Netalántán ki akarsz csipe-
kedni? 

KATI (mulat): Csipkedni! 
JANCSI (nyújtózik, feláll): Csak Örzse 

nénédet i déz tem. . . a te örzse né-
nédet. Akinél mindenféle baromsá-
got magnóra örökítesz. Akiért egy-
másután nyírod ki a kazettáimat. 
(Kivár, de Kati erre ismét nem 
reagál, Jancsi odalötyög a magnó-
hoz, kikapcsolja, nővére mögé sétál, 
belenéz a lapba.) Ki akarod csípni 
magad? 

KATI (összecsukja a lapot): A, csodát. 
Csak éppen belekukkantottam. Sem-
mi érdekes. 

JANCSI (keserűen): Az ember hazajön 
erre a koszos kis s züne t r e . . . há-
rom hónapig az élteti, hogy erre 
v á r h a t . . . 

KATI: És? . . . 
JANCSI (körbemutat): Parancsolj! És! 

És nem tud mit kezdeni magával! 
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KATI (megmosolyogja): Az egészben ez 
a legjobb, nem? Hogy semmit sem 
kell - kezdened magaddal. (Nyújtó-
zik, látványosan helyezkedik kénye-
lembe.) Hogy éppen csak vagy. Lé-
legzel, bámuldozol, élsz. És fütyülsz 

. a világra. Akkor kelsz, akkor fek-
szel, amikor éppen jólesik . . . 

JANCSI (meggondolatlanul): Egyedül, 
nem? (Kati megmerevedik, .mintha 
megbántódott volna.) (Szelídebben, 
szinte bocsánatkérő hangsúllyal:) 
Csak nem haragszol? 

KATI: Ne ízléstelenkedj. 
JANCSI: J ó . . . jó. De attól függetlenül, 

csak figyeld meg. A lefekvést. Jó 
lesz odavigyázni. 

KATI (mereven): Kértelek az imént: 
ne ízléstelenkedj. 

JANCSI (zavartan): Nem annak szán-
o tam. Korántsem . . . arra gondoltam. 

(Rövid szünet.) E percben éppen 
apára gondoltam. 

KATI: Ügy. Talán te is hallottál vala-
mit az összevonásról? 

JANCSI: Tessék? (Hallgat.) Mivel te 
vagy jó atyánk szívszerelme . . . 

KATI: Nekem nem ő beszélt róla, ha 
ez megnyugtat. 

JANCSI: Hanem? 
KATI: Péter. 
JANCSI: Fantasztikus. És? 
KATI: És, és! Összevonnak néhány 

téeszt a Duna-vonalon. Ennyit hal-
lottam. Pont. 

JANCSI (aggódva): És apa? Vele mi 
lesz? (Rövid szünet, Kati vállai 
von.) (Keserűen:) Erről még semmi 
hír nem futott be a patika meg-
bízható, kicsi telefonján? 

KATI (türelmetlenül): Most miért hec-
celsz, mondd csak! 

JANCSI: Hiszen az orrodnál nem látsz 
tovább! 

KATI: Gondolod? 
JANCSI: Apának sehogy sem tetszik a 

választottad . . . aligha fogadtatod el 
vele, nővérkém. 

KATI: Ez az én dolgom. Bízd rám. 
JANCSI: Rendben, tündérkirálynő, 

rendben! Sok szerencsét! (Rövid 
szünet. Órájára néz.) Mintha Péter 
nem bíznék az ügyben ilyen ren-
díthetetlenül. Három óra elmúlt. 

•y:> 

KATI: Nem Péter hiányzik neked . . . 
JANCSI (nagy hangon, feltehetőleg ap-

ját utánozva): Ifjoncok! Villany-
oltás. Vastagon benne vagyunk az 
éjszakában! (Rövid szünet.) És így 
tovább . . . rogyásig. 

KATI (felenged): Hagyjál békén, az ég 
szerelmére! És apát is. 

JANCSI: Miért? A te választottad nem 
tetszik neki. . . 

KATI (újra keményen): Ez az én dol-
gom. 

JANCSI: Hm. Pedró nyilván másként 
vélekedik, ha még mindig nem 
szedte össze a bátorságát. (Órájára 
néz.) Három óra elmúlt. 

KATI (heccelődve): Jancs ikám. . . nem 
Péter hiányzik neked . . . 

JANCSI: Hanem! 
KATI: Maca. Vagy Ica. Vagy Klári. 

Vagy bárki. (Mosolyogva:) Egy meg-
tapogatni való kis csaj. Pillanatnyi-
lag leginkább Maca. Jól sejtem? 

JANCSI (vállat von): Jobb híján. Jö-
vendőbeli sógornőd. Vagy csak re-
ménybeli? 

KATI (mosolyog, a telefon felé int): 
Ne hidd, hogy odaszólok.. . a lehe-
tőség adott, tessék élni vele. Bá-
torság! 

JANCSI: Amilyen távoltartással tudod 
kezelni az ember t . . . öregem . . . 
szédületes. Alighanem átvedlek jo-
gásszá magam is. A gondolat min-
denesetre csábí tó . . . a példa külö-
nösen. Az eleven példa. 

KATI (jó kedvvel, évődve): Az iskolá-
ban nem tanulni. . . hohó! Erre szü-
letni kell! Úgy á m . . . kár lenne a 
gázért. 

JANCSI: A közgázért? 
KATI: Te választottad! 
JANCSI (fanyarul): Röhögtess egy ki-

csit . . . A Kelemen Gábor ajánlotta, 
én meg választottam. Jó vicc. 
(Csengetés, türelmetlen.) Végre! (Ki-
szalad.) 

KATI (feláll, gyorsan bekapcsolja a 
magnót, haját, ruháját sebtében 
megigazítja, a divatlapot a köny-
vespolcra dobja fel, körülnéz, nyil-
vánvalóan izgatott. Visszaül, de a 
veranda felé figyel.) 

VASDERES (hangját már kintről hall-
juk, majd a verandán keresztül jön 
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be nagy sebbel-lobbal. Ö maga 
ötven évét töltötte be mostanában. 
Ebben az órában még olyan, mint 
az elmúlt húsz-huszonöt év folya-
mán, megtöretlen. Életvidám, ma-
gabiztos, sugárzik róla az erős és 
sikeres emberekre jellemző élet-
igenlés, szinte sebezhetetlen, türel-
mes, békességet kedvelő, nagy mun-
kabírású, gyermekin gyanútlan, te-
hát tiszta és nyíltszívű is. Nem os-
toba, a sértő vagy bántó szándékot 
felismeri, ám azonmód megbocsát-
ja, a rosszért se rosszal fizet. Nem 
balek, de erre is futja a belső ener-
giatartalékból, meg abból a hitből, 
sőt elkötelezettségből, amely hu-
szonöt-harminc éven át táplálta. 
Vidáman, nagy hangon): Jól jár-
tam volna, ha elcsavarogtok vala-
merre, a kiskésit! Ott felejtettem a 
kulcsom a téeszirodán. Ez se for-
dult még elő velem, hogy a tulaj-
don házam csengőjét nyomogassam 
bebocsátásért! (Most ér be a szo-
bába.) Ahogy öregszik az ember . . . 
(Katihoz:) Látod, lassan vén bolond 
lesz az apád, kisasszony. 

KATI (nem apját várta, de jó képet 
vág hozzá): Ugyan apa! Mi történt? 
Kigyulladt a székház? 

VASDERES: Az hiányozna éppen! Hal-
. lod, ilyet még viccből se . . . (Meg-
simogatja lánya haját.) Katikám . . . 
keress nekem egy tisztességes inget. 
Ott van valahol a nagyszekrény-
ben . . . (Jobb felé int.) 

KATI (feláll, átmegy a másik szobába, 
közben): Tudom hol van . . . fehé-
ret? 

JANCSI (balról jön be): A kulcsot 
benne hagytam. Rendicsek? (Ki-
kapcsolja a magnót.) 

VASDERES: Rendben. (Fennhangon:) 
Nem is tudom .. . talán mégse fe-
héret. (Kigombolja a zakóját, mi-
közben leveti.) Van ott valami szo-
lid . . . keskeny csíkos? (A levett za-
kót nézegeti kedvetlenül.) Elég 
megviselt, ugye, fiam? 

JANCSI: Határszemlén voltál? 
VASDERES (szórakozottan): Voltam én 

már ebben . . . csak még a pokolban 
nem. Nyilván átöltözöm, nemcsak 
inget cserélek, az ördög vinné el. 

KATI (tiszta inget hoz, keskeny csíkos)-
Jó lesz? 

VASDERES (izgatottan): Jó, jó. Épp azt 
nézem . . . tán ruhát is váltanék. Mi 
a véleményed? 

KATI: Tyűha! Értekezlet? 
VASDERES: Látogató, (örömmel:) Az 

ám! Látogató! Na, mifélét húzzak? 
KATI: Ha ehhez az inghez ragaszkodsz, 

a szürke öltönyöd. 
VASDERES: Magam is szépen szürkü-

lök már . . . igaz-e? 
KATI: Jól áll neked. 
VASDERES: Meghiszem azt! 
JANCSI (évődve, kedvesen): Deres már 

a Vasderes! (Énekel.) 
VASDERES (elvonul az inggel jobbra, 

az ajtót nyitva hagyja, közben): De 
még legény a talpán, jobb, ha tu-
domásul veszed! 

JANCSI: J a j ja j ! Egyebet se látok itt-
hon : apa itt, apa ott, apa min-
denütt. Téeszben, tanácsülésen, vé-
bén, dísztribünön . . . ünnepnapokon 
az elnökségben ugye . . . mármint a 
jognak asz ta láná l . . . 

VASDERES (visszajön): Hamarosan 
még nagyobb rangban! Ha tetszik 
neked, fiatalúr, ha nem! 

JANCSI (Katira hunyorít): Miért ne 
tetszenék? Ezek szerint ma a bol-
dogító éjfél vet haza megint. 

VASDERES: Csakhogy nem egyedül! 
KATI: Te jó ég! A p a . . . áruld el ne-

künk i s . . . ki légyen az a látogató? 
VASDERES (most jön ki a jobb oldali 

szobából, friss nadrág és a csíkos 
ing van rajta, az ingbe csak éppen 
belebújt, most gombolgatja): Iga-
zán érdekel? 

KATI: Engem a világon minden érde-
kel. 

VASDERES (örömmel): Azt hittem, el-
sősorban a saját kis dolgaid. Hát 
apád is, mi? 

- KATI: Ma este nagyon-nagyon komo-
lyan szerettem volna beszélni veled. 
De igazán. 

VASDERES: Még ma? Olyan sürgős? 
Itthon lesztek egész héten át. 

KATI: Végül is nem olyan sürgős . . . 
csak h á t . . . tudod, hogy van az. 
Már a kollégiumban erre készül-
tem . . . 
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VASDERES: Majd meglátjuk. Majd úgy 
igyekszem. 

KATI (hirtelen örömmel megcsókolja): 
Kösz, apa. 

VASDERES (meghökken, gyanakodva 
tolja el magától, a szemébe néz): 
Hallod-e, te lány! Csak nem akarsz 
férjhez menni? 

(Kati Jancsira néz. Jancsi menne, ma-
radna is, de kioldalog, az ajtót gondo-

san teszi be.) 

KATI (könyörögve, zavartan): Ugye 
nem haragszol? Húszéves elmúltam 
már. 

VASDERES: Mit mondjak! Fáj ugyan 
a szívem, ha komolyan erre ké-
szülsz . . . korán elveszítelek . . . más-
részt meg örülök. 

KATI: örülsz? 
VASDERES: Hogy ezt a szemüveges 

gyógyszerészfit nem látom többé a 
ház körül. Hisz én soha semmit 
nem kértem tőled . . . soha semmi 
mást. Csak ezt. Hogy vele ne állj 
szóba. Csak vele ne. H á t . . . ezért 
örülök. 

KATI (meghökken, de uralkodik ma-
gán): Most már elárulhatnád, mi-
ért . . . 

VASDERES: Régi ügy e z . . . nem a te 
fülednek való. 

KATI: No, apa, még i s . . . úgy szeret-
ném tudni. Az egyetemen is föl-
figyeltek rá, tehetséges. . . és jó-
képű. Te se tagadhatod . . . 

VASDERES (már nem a lányára fi-
gyel): Az apja is jóképű. A -nagy-
apja is az volt. 

KATI: Na látod. 
VASDERES: Csakhogy. . . az én anyám 

korán meghalt. S a nővérem . . . ép-
pen őnáluk volt kíscseléd. Ember-
telenül bántak vele. Különösen az 
asszony! (Rövid szünet.) Hát ezért. 

KATI (zavartan, de reménykedve): Ki 
gondol a r r a . . . ki emlékszik ilyen 
régi dolgokra . . . 

VASDERES: Sohase felejtik el. ö k 
soha. 

KATI (ingerülten): Mit? Mit nem fe-
lejtenek el? 

VASDERES (keserűen): Hogy . . . a sze-
génysorról jöttünk. Hogy . . . miféle 
vagy. 

KATI: Jogász vagyok! 
VASDERES: Naponta a tányérodon 

lenne a nagynénéd . . . amint nem 
ugrasz füttyszóra . . . ismerem őket 
jól. 

KATI: Képzelődsz . . . 
VASDERES (elesetten): Ezerszer meg-

aláznának . . . nem bírnád elviselni. 
És én se. 

KATI (iróniával): Vagy úgy. Hát e z . . . 
egészen más. 

VASDERES (nem figyelt fel az ironikus 
hangvételre, megenyhülten): Belá-
tod magad is . . . 

KATI (ingerülten): Mit lássak be? Te 
félsz tőlük . . . neked vannak gát-
lásaid. 

VASDERES (nagyon keserű, de csen-
des): Neked aztán nincsenek. Te 
övön alul ütsz, kisasszony. Mert 
neked csak silószagú apád van. 

KATI: Még mindig neheztelsz érte? 
Jóformán gyerek voltam még. 

VASDERES: Jogászkisasszony voltál, 
mint most. (Kati szégyenkezve for-
dul el, aztán bosszankodva von vál-
lat. Rövid szünet. Vasderes meg-
enyhülten:) Ezt meg . . . énnekem 
nem lett volna szabad előhoznom. 
Ne duzzogj már. (Rövid szünet.) 
Ne . . . kislányom . . . (Hirtelen ener-
giával:) Végül kid neked az"a fiú? 

KATI (kelletlenül): A . . . barátom: És 
jó barát. (Rövid szünet.) Egyenran-
g ú . . . ha ez kérdés lehet egyálta-
lán. (Kihívóan:) Velem az! 

VASDERES (keserűen): Ezek szerint 
csak én lógok ki a sorból. (Kivár, 
szünet, Kati nem reagál.) Meg a 
famíliám! (Kati türelmetlenül von 
vállat.) Fene haladó gondolkodá-
súak vagytok .... minden más terü-
leten. Hol az osztályöntudat, kis-
asszony! (Kati felkacag.) Mert én 
szóba nem állnék velük, még a 
kedvedért se. 

KATI (iróniával): Az elkobzott negy-
ven holdjuk miatt? 

VASDERES: El-kob-zott ?! 
KATI (ijedten): Hülye vo l t am. . . ne 

haragudj. 
VASDERES: Negyven hold .. . mit szá-

mítana az ma már! De hogy éppen 
én . . . hogy én lettem, a volt kis-' 
cselédjük öccse a téeszelnök i t t . . . 
s hogy ötvenhatban a tagságot föl-
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lázítaniuk se s ikerül t . . . hogy a 
negyven holdjukon ma is minőségi 
paprika t e r e m . . . de nem nekik te-
rem . . . 

KATI: Ezért haragudnának? S éppen 
rád? 

VASDERES: Talán mert bennem tes-
tesül meg mindaz, ami az ő fogal-
maik szerint a z e l l e n f é l volt 
néhány évvel ezelőtt. Hiszen te 
jobban érted ezt! Te tanultad, mit 
érez a legyőzött a győztessel szem-
ben . . . És ez nem sport! Akkortájt 
nem ismertünk barátságos mérkő-
zést az élet mindennapi dolgaiban. 
Akkor a hatalom volt a tét, ne fe-
ledd. És én az ő szemükben . . . 
mindig a felkapaszkodott Sipos 
András maradok . . . bármennyit ta-
nultam is azóta. Te meg az én lá-
nyom vagy, Kati. 

KATI: És ha . . . ezt az egészet csak te 
látod így? Ilyen egyoldalúan? 

VASDERES: Azt hiszed? Mi téged ve-
szítenénk el, te önmagadat. És 
én . . . téged biztosabban, mintha 
eltemettelek volna. 

KATI: A p u k á m . . . (Jancsi benyit, jobb-
ról.) 

JANCSI: Megtörtént? 
VASDERES: M a j d . . . estére még be-

szélgetünk. 
JANCSI (nagy hangon): Hallod? Estére 

a te dolgodról, nővérkém! Első a 
gazdaság! 

VASDERES (Jancsihoz, kedvetlenül): 
Hívd fel anyádat, légy szíves. 

JANCSI (erőltetett vidámsággal): Ég-
szakadás a bábszínházban! Mennyi 
is a száma? 

VASDERES (közben Kati tenyerét vé-
gighúzza saját arcán): Borostás va-
gyok? Lehúzzam? (Jancsihoz:) Te 
meg ne idétlenkedj, nézd, mintha 
nem tudná! 

JANCSI: A kettő-hét-kettőt kérem: . 
VASDERES (Katihoz): Anyátok megint 

nagytakarított a múlt héten . . . 
JANCSI (telefonba): Anya? . . . Igen, én. 

A ház ura kíván valami rendkívü-
liséget csodálatos füledbe suttog-
n i . . . De mekkora titok! 

VASDERES (elveszi tőle a kagylót, mi-
közben tetszéssel csóválja a fejét): 
Halló: Na, mit szólsz hozzá? Szó-

virágzik a fiad, igaz? (Rövid szü-
net.) Tőle tanultam, de egyenest. 
(Szünet.) Dehogy ezért, Katalinom, 
hova a jóistenbe raktad el a kéze-
lőgombjaimat? (Szünet.) A legszeb-
biket, asszony! Látogató jön a té-
e szbe . . . már itt is van. A tanács-
tól hívott fel. (Szünet.) Na, mit 
gondolsz? (Szünet.) Ő hát! Miért 
oda, miért oda . . . Biztosan valami 
meglepetést készítenek elő. S mi-
után az első titkár éppen tanfolya-
mon v a n . . . a tanácsnál. (Szünet.) 
Ezt a meglepetést nekünk szánják. 
(Szünet.) Ha nekem, akkor neked 
is, hiszen tudod, miről van szó. 
(Szünet, majd Katihoz:) Ott túl 
van, a kis fiókban, barna doboz. 
(Kati jobbra el, Vasderes a tele-
fonba:) Ide figyelj. Nem jöhetnél 
valamivel korábban haza? Leg-
alább néhány szendvicset . . . An-
gyal vagy, mindig tudtam én. (Kati 
visszajön, apja szabad kezén gom-
bolja az ing ujját.) Hogyne örül-
nék. (Szünet.) Jó, jó. Csókollak, és 
köszönöm. Szia! (Elégedetten lete-
szi, Katihoz:) Nyakkendő, zakó . . . 
segíts már, Bütyök. (Helyben topog, 
igazgatja magán a ruhát, közben:) 
Halljam, mit szóltok apátokhoz? 

KATI: Örült frankón festesz. Komo-
lyan. (Ki, jobbra.) 

JANCSI (összefont karral, kajánul fi-
gyeli Vasderest, gúnyosan): Leg-
alább minisztert vársz, igaz-e? 

VASDERES (gyanútlanul): Langyos, 
langyos! Közelítesz, fiú. No? 

JANCSI (diadallal): Tapasztót! 
VASDERES (mint fent): Tapasztó Sán-

dor minisztériumi osztályvezetőt . . . 
szeretve tisztelt kenyeres pajtáso-
mat! ördögöd van, kölyök. 

JANCSI (metsző gúnnyal): Neked meg 
tiszta inged. 

VASDERES (felkapja a fejét, de tréfá-
val üti el a bántást): És alig né-
hány hónapos öltönyöm. 

KATI (bejön a zakóval, nyakkendővel): 
Már elő is álltunk. 

JANCSI (mint fent): A díszzsebkendő 
hol marad? 

VASDERES (miközben kapkodva öltö-
zik tovább): Elmégy ám a . . . 

JANCSI: A kenyeres paj tásnak már 
nem vagy jó munkaruhában? 
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VASDERES (sebezhetetlenül): Minden-
kinek add meg a kellő tiszteletet, 

- hogy hosszú életű légy a földön. 
JANCSI: Vezető beosztásban. 
KATI (figyelmeztetőn): Jancsi! 
JANCSI: Miért? Nem ez a lényeg? 
VASDERES (derűsen): Ma nem tudsz 

belémkötni, fiatalember. Életem 
nagy napján? Majd leesik még az 
á l l a tok . . . 

KATI: Tényleg klassz vagy! Fiatalos. 
VASDERES (megpaskolja Kati arcát): 

Kösz. Rohanok. (Kifelé tart balra, 
s már az ajtóból:) Gondom lesz 
rád .. . nem felejtem el, Bütyök. 
Majd beszélgetünk. 

KATI (utánakiabál): Későn jössz haza? 
VASDERES (kintről): Á, csodát! Igyek-

szem, gyerekek, igyekszem! (Rövid 
szünet.) 

KATI (a fejét csóválja, szeretettel): El-
pusztíthatatlan. (Jancsihoz:) Hin-
néd, hogy már ötvenéves? 

JANCSI (ingerülten, láthatóan megbán-
tódott): Tudom, hogy mennyi. 
Mintha én is a gyereke volnék, 
mintha úgy rémlenék nekem, hogy 
az vagyok. 

KATI (meglepetten): Most mi bajod? 
JANCSI (keserűen): Ahogy te körül-

ugrálod . . . rossz nézni. Mivel azt is 
tudom, mit forgatsz abban a csa-
varos jogászeszedben. 

KATI (ingerülten): Te meg fo ly ton . . . 
na, hagyjuk. 

JANCSI: Csak nyugodtan. Én meg? 
KATI: Folyton ki akarod hozni a sod-

rából ! 
JANCSI (cinikusan): ö t ? Hát lehet? 

Élete legnagyobb napján?! 
KATI (dühvel): Apánk n e m . . . Pavlov 

kutyája! 
JANCSI (mint fent): Óóóóó. És erre 

éppen te figyelmeztetsz. Engem? 
(Rövid szünet. Jancsi rágyújt, Katit 
nem kínálja meg, a dobozt zsebre teszi, 
hosszan bíbelődik a cigarettájával, nem 

néz a nővérére, ingerült.) 

KATI: Ne haragudj (Szünet.) Jancsi-
kám . . . na, ne vacako l j . . . 

JANCSI (gúnnyal): Csodálatos alkal-
mazkodóképességed bámulom. 

KATI (megbántottan): A k k o r . . . semmi 
hiba. (Kintről gyors, fiatalos lép-
tek.) 

JANCSI (kifelé indul, visszaszól): A jó-
ságos Mikulás apó házában? Lehet 
itt hiba? (El, balra.) 

(Kati egyedül marad a színen, bűntu-
datosan néz Jancsi után, majd fokoza-
tosan védekező tartásba kényszeríti ma-
gát, mire a vendégek bejönnek. Balról 
bejön Maca, Péter, Jancsi. Péter 22 
éves elmúlt, negyedéves gyógyszerész-
hallgató, a helybeli gyógyszerész fia, 
helyben gyógyszerész-dinasztia legifjabb 
tagja. Szeműveget visel, nagydarab, jó 
külsejű fiatalember, éles eszű, szívesen 
vitatkozik csak a vita kedvéért is, ki-
csit nagyképű, okoskodó típus. Most 
kissé ijedt, mereven viselkedik, zavart-
ságát . így kompenzálja. Nagyjából a 
Vasderes ellentéte. Kati szerelmes belé, 
a maga módján Péter is szereti őt, ám 
korántsem rajong érte, inkább a lány 
ragaszkodását fogadja el, kapcsolatuk 
nagyon is testi — régi — több mint egy 
éve együtt élnek voltaképp. Péter szí-
vesen pózol. Maca első éves bölcsész, 
tizenkilenc éves, Péter húga. Heherésző, 
későn érő bakfis. Jancsival pajtáskodo 
a kapcsolata, Péter és Kati valódi vi-

szonyáról nem tud konkrétumot.) 

JANCSI (a verandán, amint befelé sor-
jáznak, nagy hangon): Előre, leány-
zó, előre! Bent a bárány, kint a 
farkas, e percben nincs mitől félni. 
(Most sorjáznak be a szobába.) 

MACA (vissza Jancsihoz): Hihihi. Örök-
ké nekem hülyélkedsz? (Katihoz:) 
Szia, Kati. 

KATI (kedvetlenül): Szia. (Mind be-
értek a szobába, balról.) 

PÉTER (gyanakodva Jancsihoz): Miféle 
farkas? 

JANCSI: Mégis, mit gondolsz, miféle? 
PÉTER (gyanakodva néz Jancsiról Ka-

tira, majd újra Jancsira): Ha jól 
emlékszem, arról volt szó, hogy 
biztosan egyedül találunk benne-
teket . . . ilyentájt. Az öreg a köze-
lében nem tűr meg, tudjátok jól. 

KATI (hidegen): Egyedül vagyunk. 
JANCSI (nagy hangon, heccelődve): 

Merő véletlen, drága sógorkám. Jó 
atyánk ugyanis váratlanul haza-
szökdécselt, méghozzá milyen vígan 
— haja j ! — és alig két perce tá-
vozott. Gyanútlanul és derűs lélek-
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kel, bízván a jövőben, az emberek-
ben, még az if jabb korosztályban 
i s . . . tehát az emberiségben álta-
lában. 

MACA (kuncog): Ne hülyélkedjetek 
már! 

KATI (ingerülten): Nem hülyélkedünk. 
PÉTER (megigazítja a szemüvegét, 

egyikre sem néz, méltósággal): Ha 
korábbi megállapodásunkhoz híven 
már tegnap este beszéltetek velük 
(Katira néz) a kettőnk dolgáról . . . 

JANCSI (jókedv híján): Haha! 
PÉTER: Tehát nem. 
MACA: Miféle titokzatos dolgotok le-

het . . . kettőtöknek? 
JANCSI: Mégis, mit gondolsz? 
MACA: Te jóisten! Ha anya tudná, 

hogy az ő kicsi fiacskája . . . 
PÉTER (nagy hangon): Nem, nem! Ne 

izgu l j . . . szigorúan haveri alap. 
MACA: Azért. 
KATI: Ellenkező esetben mi történnék? 
MACA: Mit tudom én. Rágondolni se 

bírok . . . Eszembe se jutott eddig . . . 
(Katit méregetve:) Pedig jó kis 
csaj vagy, ami azt illeti. Ugye, 
Péter? 

PÉTER: Maca! Elég volt! 
MACA (ijedten): De hát én senkit sem 

akartam megbántan i . . . Kata igenis 
jó csaj! A formája, meg minden. , 
csak engem dicsérnének egyszer 
így-

JANCSI (átfogja Maca vállát, a jobb 
oldali ajtó felé fordítja): Hadd le-
gyek az e l ső . . . aki végre fölérté-
kel téged is. 

MACA (örömmel): Igazán? Komolyan 
gondolod ? 

JANCSI: De mennyire! 
MACA (mint fent): Óriási! (Kifelé tart 

Jancsival, vissza:) Nos? Elhűltetek, 
mi? 

PÉTER (Jancsihoz): Csak s e m m i . . . 
pajzánkodás! 

JANCSI: Bízd rám. (Jobbra Macával 
el.) 

(Rövid szünet, Kati és Péter egymást 
méregetik.) 

PÉTER (számonkérő hangsúllyal): Te-
hát? 

KATI (ingerült): Semmi! Hallottad! 
PÉTER: Megígérted. Azt ígérted, első 

dolgod lesz, amint hazaérsz. Hogy 
miért halogatod folyton?! 

KATI (hevesen): Nincs jogod számon 
kérni! 

PÉTER: Igazad v a n . . . bocsáss meg. 
(Rövid szünet.) 

KATI: Kaphatnék egy cigit? 
PÉTER (bizonytalanul): Nem t u d o m . . . 
KATI (fölcsattan): Vagy fussak az 

öcsém után? Zsebre vágta az imént. 
PÉTER (kényszeredetten kínálja meg): 

Parancsolj. (Tüzet ad.) Meg kell 
azonban vallanom . . . édesanyám 
erőteljesen ellenzi, hogy a nők do-
hányozzanak. 

KATI (mélyet szippant): És? 
PÉTER (zavartan): Ha már úgy dön-

töttünk, hogy összeházasodunk . . . 
méghozzá hamarosan . . . 

KATI (keményen): Nem értettem jól. 
Kérdezed, vagy állítod? 

PÉTER: Természetesen állítom. 
KATI: Akkor? 
PÉTER: Csupán arra figyelmeztetlek . . . 
KATI: Hogy jó anyád nem dohányzik. 

Rendben. Én pedig nem kínálom 
m e g . . . ne aggódj. 

PÉTER (megbántottan): Kati! Mi van 
veled? 

KATI (kedvesen): Parancsolj, szívem. 
Talpra állt az osztályöntudatom, 
képzeld. (Péter elé mórikálja ma-
gát.) Nos? Tetszik? 

PÉTER (tetszéssel): Még egy ilyen sze-
szélyes kis bestiát! (Átöleli.) 

KATI (igyekszik kibújni Péter ölelésé-
ből, megjátszott jókedvvel): J u j j u j ! 
összeégetem magam ezzel a nyam-
vadt cigivel. Péter! Megbolondul-
tál? (Kiszabadul, a fotel mögé fut.) 

PÉTER: Te! (Követi, el akarja fogni, 
fél perc kergetőzés a bútorok kö-
rül, nagy nevetések közepette.) 

KATI (vidáman): Ügyeskedjünk, ügyes-
kedjünk! 

PÉTER (végre elkapja Katit, átöleli): 
Hol találok én hozzád hasonlót? 

KATI (az ölelésből mereven távolodva, 
kihívóan): Legközelebb a szegény-
soron. 

PÉTER (kedvetlenül): Ez meg mit je -
lentsen! 

KATI (figyelőn, de reménykedve): Jó-
atyádat, vagy anyádat idéztem? 

PÉTER: Nem bántottak ők téged soha. 
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KATI: Volt rá okuk? Jószerével . . . 
nem is tudnak rólam. 

PÉTER (megcsendesedve): Nem lesz 
könnyű keresztülhaj tanom.. . de 
mi egymáshoz tartozunk. 

KATI: Ellenükre is? 
PÉTER: Bárki ellenére. (Szorosabban 

öleli át.) 
KATI: Jó lenne h i n n i . . . jó lenne tud-

ni. Biztosan. 
PÉTER: Katikám . . . ha te is akarod . . . 

(Kati elkomolyodik.) 
JANCSI (belép jobbról): Tessék! Előbb 

a h a n c ú r . . . most meg a siralom-
ház. (Katihoz:) Egyik végzetből a 
másikba, amint örzse nénéd mon-
daná. 

KATI (erőltetett vidámsággal): Akiért 
egymás után nyírom ki a kazettái-
dat! Pedig a jövőben sem lészen 
másképp . . . csakhogy ezentúl Pé-
terke is elkísér. 

PÉTER (fejét kapkodja): Hová, az ég 
szerelmére! 

JANCSI (kajánul): Hamisítatlan népi 
hunyort gyűjteni. 

PÉTER: Én! 
KATI (belekarol): Te-te-tete! (Péter a 

fejét csóválja, de mosolyog.) 
JANCSI (tetszéssel): Egyik tizenki-

lenc . . . 
PÉTER (megvidámodva): Egyik sem ti-

zenkilenc, ám semmi hiba! Igaz, 
Kati? 

(Kati, Péter átöleli egymást) 

JANCSI: Lötyögünk egyet? Frankó új 
számaim vannak. És Macát se zár-
hat juk ki innen! Ha l ló . . . figyusz-
tok? Lötyögünk egyet? 

KATI (vidáman): Miért ne? 
JANCSI: Tépjétek le magatokat egy-

másról . . . 
PÉTER (pózol): Helyes! Kishúgi előtt. . . 
KATI (kajánul): A kis szen t . . . ugye? 

Na jól van, igazad van . . . 
JANCSI (tréfálkozva): Mindig nekünk 

van igazunk, lányok! Szeretném, ha 
ezt Maca füle hallatára nyilatkoz-
tatnád ki. 

PÉTER: Te csak hagyd őt békén! 
JANCSI (barátságosan): A nyű marja 

szét azt a vizet prédikáló álszent, 
pofádat! (Bekapcsolja a magnót, az 

-halkan szól, az imént hallott „Mi-

kor a vak ember sír". Kati képét 
megpaskolgatva a szekrényhez megy, 
egész üveg konyakot vesz elő, ma-
gasra tartja:) Na? Kivel van dol-
gotok? 

KATI: Baj lesz ebből! 
JANCSI: Bízd ide, kislány. (Péterhez, 

éllel:) Ezt nem tiltja a patikáriusék 
házi szabályzata? (Péter mondana 
valamit, de) 

MACA (benyit, majd bejön jobbról): 
Mulatozunk? Engem mindig ott 
hagytok va laho l . . . 

KATI (gyorsan): összeesküvést szőttünk 
alkoholügyben. Ne panaszkodj, bébi. 

JANCSI (miközben poharakat vesz elő 
ugyancsak a szekrényből): Bocsá-
nat, hangulatügyben. 

MACA: Mit iszunk? 
PÉTER: Okosabb, ha te semmit. 
MACA: Akár apámat hallanám. 
JANCSI (töltöget): Ősökről szó se es-

sék! Egyébként jóféle konyak, ha 
megfelel. 

MACA: Remélem, Napcsi! 
JANCSI: Hohó! Olyan jól a téeszelnö-

kéknek se megy! Éljen! (Fölhajtja, 
mind kiisszák a magukét.) 

MACA: Öóóó. Szóval nem Napcsi. Pe-
dig mostanság ti vagytok az ú j bá-
róék, igaz? 

KATI (éllel, Macához): Jé, neked gye-
rekszobád is volt? Amint látom, 
gondos nevelésben részesültél. 

MACA: Hajaj ! Hónapokig mesélhetnék 
róla. 

PÉTER: Elhallgass, t e . . . libuska! 
MACA: Jó, jó! Álmomban se jöjjön 

elő! (Jancsi elé tartja a poharát.) 
Kapok még? 

JANCSI (átfogja Maca vállát, a többi-
ekhez): Iszunk még egyet? (Tölt 
Macának.) 

PÉTER: Hé, a bébit hagyjuk ki belőle! 
MACA (Péterhez): Undok, undok, un-

dok! 
KATI (jó kedvvel ugyan, de némi gúny-

nyal): Hiszen érte valóban te fe-
lelsz, apóca. Isten és ember előtt,, 
apóca. 

PÉTER: Bátyóca, kérném tisztelettel. 
JANCSI (nekik is tölt): Szálljatok már 

le egymásról, de rakétasebességgel 1 
Vagy mindenki, vagy senki. 



MACA: Puszi, Jancsika! (Péter és Kati 
a magnóhoz mennek, visszapörge-
tik, valami más számot keresnek, 
ringatózni-lötyögni kezdenek, egyik 
kezükben az üres pohár. Jancsi le-
teszi az üveget, Macával együtt tán-
colni kezd, lassan kialakul a né-
gyes, csak éppen körbe állnak, s 
ringatóznak ide-oda, a dallamot dú-
dolják. A legkellemesebb hangú 
szereplő variálhatja-cifrázhatja is a 
dallamot, leginkább Macához ille-
nék. Jancsi ujjbegyével imitálja, 

• hogy megpörgeti Macát, visítás.) 
KATI (nagy hangon, a dallamra): Cse-

hendehesehebben! Hé! 
MACA (pörög, bár Jancsi elengedte 

már): Uj ju j j u j . . . 
JANCSI (gyengéden tapasztja be tenye-

rével Maca száját): Iszol még? 
PÉTER (jó kedvvel): Hohó! Tiltakozom! 
MACA: Csak azért is! (Mind: az üve-

gért nyúl, a pillanatnyi szünetben 
kintről ajtócsapódás.) 

JANCSI (ijedten): Csend! (Rohan a 
szekrényhez, az üveget visszateszi.) 
Poharakat! Gyorsan! 

KATI: Anya? (Adogatja Jancsinak a 
poharakat.) 

JANCSI: ö hát! Nem hallod? 
MACA: Micsoda szimat! 
KATI (Macához): Meg ne szólalj! Gye-

re! (Macát maga mellé húzza a 
heverőre, miután leveszi a polcról 
a divatlapot, pillanat alatt „bele-
mélyednek". Katalin most ért a ve-
randára, kosztümkabátját veti le.) 

JANCSI (magával vonszolja a bávatag 
Pétert a magnóhoz): Te is a lassú 
számokat szereted? 

PÉTER: Minden jót, öregem. 
KATI (elragadtatást mímelve, nagy 

hangon): Milyen édes kis modell! 
(Suttogva az ültében is szédelegni 
látszó Macához:) Meg ne szólalj! 

MACA (ültében kihúzza magát): Én? 
KATALIN (bal felől lép be a szobába, 

meglepődik. Negyvenöt éves, vonzó, 
okos és szerény, szolidan, de ízlé-
sesen öltözik): Üdv az ifjúságnak. 

KATI (meglepetést színlelve): Anya! 
JANCSI (kedvesen): Puszi, anyucikám! 
PÉTER: Csókolom! 
MACA: Csókolom! 
KATALIN (óvatosan kémlel körül, elé-

gedetten): Milyen jó gyerekek vagy-
tok. Álmomba se . . . 

PÉTER (nagy hangon): íme, a dolgozó 
anya prototípusa! Vége a robotnak? 

KATALIN (gyanakodva nézi őket, ked-
vetlenül): Több tisztelettel a mun-
káról, kisfiam. (Rövid szünet, már 
megbánta a szolid kérést is, zavar-
tan:) Apátok . . . azóta nem jelent-
kezett? 

MIND (értetlenül, kissé báván néznek 
egymásra.) 

JANCSI (szélesen vigyorogva, magára 
talál): Tudod mit, eggyem-beggyem, 
anyucikám? Szeretve tisztelt férjed, 
a haza nagyja, Tapasztó Sándor 
minisztériumi főtisztviselő kenyeres 
pajtása, valamint drága jó atyánk 
az a bizonyos személy, aki felől 
majd csak a zárszámadás után ér-
deklődjél. Mint rendesen. 

JANCSI (büszkén néz körül, önmagával 
elégedetten.) 

KATALIN (tanácstalanul): Április van, 
édes fiam. 

KATI (diadallal): Elseje! 
JANCSI (meghajol, csaknem elesik): 

Tehát, kedves anyám: majd a kö-
vetkező zárszámadás után. 

MIND (kirobbanó nevetés.) 
KATALIN (ijedten): Csak n e m . . . csak 

nem ittatok? 
KATI (feláll, felsegíti Macát is, köz-

ben): Még egyet kérdezhetsz, anyu-
cikám, drága! (Miközben jobb felé 
indul.) Még egyetlenegyet. 

PÉTER (szégyenkezve): Ne tessék ha-
ragudni . . . csak a húgom nem bír-
ja, különben semmi vész. 

KATALIN (rémülten): Éppen ma! 
KATI (nevetgélve vonszolja magával 

jobb felé Macát, Maca báván hehe-
részget, nagy hangon): Bocsánatot 
kérek, valamennyiük n e v é b e n . . . 
természetesen elveim fenntartása 
mellett. Meg nem alkudva, meg 
nem tántorodva . . . 

MACA (belerikkant): Tán-to-rog-va! 
MIND (nevet, Kati, Maca jobbra el.) 
KATALIN (Jancsihoz): Te még marad j 

egy percet. 
PÉTER (zavartan): Bocsánat! (Kisom-

fordál a lányok után, jobbra.) 
KATALIN (jobb oldalra int, Jancsinak): 

Csukd be azt az ajtót. 
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JANCSI (miközben az ajtót biztosítja): 
Megkövetlek, ha n e t á n . . . 

KATALIN (türelmetlenül): Vendéget 
várunk. Értetted? 

JANCSI (ijedten): Jó, jó, d e . . . 
KATALIN: Előbb is tudtátok. És éppen 

most kell i lyesmit . . . eh! (Csende-
sebben:) Kisfiam, ezek a . . . pati-
kuscsemeték mit keresnek itt? 

JANCSI (zavartan): Hogyan? 
KATALIN: Jól értetted. Halljam. Mit 

keresnek itt már megint? (Kintről 
a kisajtó csapódását hallani, Jancsi 
rémülten néz Katalinra, hátrál. — 
Követi Jancsit, ijedten tuszkolja át 
a másik szobába; részben neki, rész-
ben a többieknek a nyitott ajtón 
át): Tűnjetek el, de nagyon gyor-
san. Hátul, a kerten át! Máris jön 
valaki! Csendben! Menjetek, na! 
Menjetek már! (A bárszekrényhez 
megy, kinyitja, belekukkant, meg-
hökken, sietve csukja vissza. Ott 
álldogál tanácstalanul. Bal felől 
sietős léptek zaja, jobbról a zene 
elhallgat, Katalin visszajön, jobb 
oldali ajtót becsukja.) 

EMMI (balról jelenik meg, most még 
csak a veranda udvar felé eső olda-
lán, beleskelődik az üvegen. A ta-
nácselnök felesége, 37 éves, de fia-
talabbnak látszik. Nagyon mutatós 
nő, nagyon keresetten, bár színesen 
s az alkalomhoz képest mindig túl-
öltözködik. Kifejezetten ostoba, bár 
igen ravasz, nagyhangú, magabiz-
tos, erőszakos, megjátssza a gyer-
mekien ártatlan nőt, ha kell — 
számításból. És bár a külseje fel-
tűnően jó, amolyan reprezentatív 
jelenség, belőle mégis a kevesebb 
lenne a több. Hiúsága minden más 
tulajdonságánál erősebb. Kopogtat 
a veranda ajtaján, majd benyit, 
hangja erőteljes, hangszíne édes-
kés): Hil-luu! Hillu, hillu! Sehol 
senki ? 

KATALIN (kisiet elébe): Emmikém! 
(őszinte örömmel:) Jaj , a legjobb-
kor! 

EMMI (még mindig a verandán áll, 
mint egy belépésre kész primadon-
na. Nagyon szép és drága komplét 
visel, felékszerezett, csak a ruhája 
és ékszerei nem erre az alkalomra 
illenek, estélyre inkább. Az elébe 

siető Katalinhoz): Szólóban, éde-
sem? Szólóban? (Puszi, puszi a két 
asszony között, még mindig a ve-
randán.) 

KATALIN: Soha jobbkor. Gyere! (Von-
szolja be a szobába.) Gyere, ne ké-
resd magad, az ég áldjon meg. No, 
gyere már. 

EMMI (gyanakodva néz körül): Való-
ban egyedül vagy? 

KATALIN: Mint az ujjam. 
EMMI (kényeskedve, termetéhez-korá-

hoz éppen nem illő negédeskedés-
sel): Ó... szegény, iciri-piciri asz-
szonyka. . . Sokat törtem rajta a 
buksikámat, hogyan bírod így, ilyen 
árván . . . Áldott ember az urad, de 
ha soha itthon nincs . . . iszonyú. 
Különösen, mióta a gyerekeid is . . . 
apropó: itthon vannak? 

KATALIN (láthatóan megfeledkezett 
róluk): Hogyan? Voltaképpen. . . 
igen is, nem is. Elmentek csava-
rogni egye t . . . éppen az imént. Kö-
rülnéznek egy k ics i t . . . tudod, hogy 
van ez. 

EMMI: Aha. Tudom hát. De hogy ép-
pen ide honvágyjon haza valaki . . . 
mármint ezt a falut l á t n i . . . 

KATALIN: Város ez már, tizenötezer 
lakóval, Emmikém. (Emmi arca 
megmerevedik, Katalin gyorsan he-
lyesbít:) De végül mindegy. Igazá-
ban f a l u . . . ha őszinték akarunk 
lenni. Hanem . . . akár le is ülhet-
nénk. 

EMMI: Kösz. (Ruhája esésére vigyázva 
ül le, megigazítja térdén, vállait 
ültében kényelembe, ám előnyös 
tartásba helyezi, a vállvarrásokat 
megtapogatja, helyükön vannak-e, 
közben): Csodálatos időnk van. Áp-
rilisban s hozzá az e l e j én . . . a bő-
römből tudnék kibújni örömöm-
ben. 

KATALIN: Éppen elseje van! 
EMMI: Igen? Na látod! A legeslegele-

jén. 
KATALIN (kezeit egymásba kulcsolja 

ölében, hogy keze bütykei kifehé-
rednek, nagy önuralommal, fél 
szemmel lesi a másikat): Még soha 
ennyire nem örültem neked. Amint 
meghallottam a hangod . . . 

EMMI: Teee . . . ne szédíts! 
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KATALIN (megütődik, zavarba jön): 
Miér t . . . szédítenélek? 

EMMI: Egy tanácselnök feleségétől 
mindig mindenki akar valamit. 
Édesem! Te ne tudnád? (Rövid szü-
net.) Vagy információt . . . (kivár, 
de Katalin nem reagál, sietve teszi 
hozzá) vagy segítséget, vagy egye-
bet. Mindig, mindenki. 

KATALIN: Én? De hiszen é n . . . 
EMMI (gyorsan): Éppen ezért szeret-

lek, tehát? 
KATALIN (tétován): Csak é p p e n . . . 

olyan egyedül vagyok. 
EMMI (megvidámodik): Valld be, már 

a köszönésemről rám ismertél. 
KATALIN (fáradtan): De mennyire. 
EMMI (elégedetten): Egyéni, nem? Kü-

lönben ezt senki nem vitatja. 
Teee . . . megkínálnál egy cigaret-
tával? 

KATALIN (riadtan): Ó, bocsáss meg, 
hogyne. (Körülnéz, majd a szek-
rényből veszi elő a dobozt.) A gye-
rekek rendezkedtek i t t . . . nem volt 
szem előtt. Parancsolj, válassz. (Tü-
zet ad.) Kérsz valami . . . italt? 

EMMI (hevesen): Nem-nem-nem! Hiz-
lal! Szó se lehet róla, Katalinom. 
Csüccsenj már le te is. (Kényelem-
be helyezkedett újra, hogy Katalin 
is leül.) Na, szóval hadd vallom be. 
Olvastam én valamikor egy ameri-
kai regényt . . . vagy angolt? Várj 
c s a k . . . (töpreng) az i s t enfá já t . . . 
őrült pipa tudok lenni. Az ember 
olvas . . . műveli m a g á t . . . tájékozó-
dik . . . azután egyszer csak tökvá-
ratlanul leereszkedik a vasfüggöny. 
Így. (Mutatja gyors, heves mozdu-
lattal homlokától az álláig.) Zsupsz! 
És nem emlékszel az istennek se. 

KATALIN (most már ideges, jobb. felé 
is, bal felé is fülel, szórakozottan): 
Előfordul mással is. 

EMMI (örömmel): Veled? 
KATALIN: Haja j ! 
EMMI: Ha te mondod . . . te legalább 

őszinte vagy. Annyit azonban biz-
tosan tudok: vagy amerikai volt, 
vagy angol. Végül olyan mindegy. 
Nem igaz? 

KATALIN: Mindegy. 
EMMI: Helyes. Na, szóval . . . jó vaskos 

könyvecske volt, ami azt i l l e t i . . . 
Persze! Több históriából á l l t . . . úgy 

egybemicsodázva. Egybe izé . . . na, 
segíts már ki! 

KATALIN: Kötve, szerkesztve? 
EMMI: Valahogy úgy. S az egyikben . . . 

vá r j c s a k . . . a második világháború 
folyamán Franciaországban rekedt 
művészfélékről volt szó. Vagy Bel-
giumban? Ha agyonütnek, se tu-
dom! Franciaország vagy Belgium? 
(Elmélázik, hirtelen:) Mondd, K a -
talin, nem mindegy? 

KATALIN: Esetleg. (Sóhajt.) Bizonyára 
mindegy. 

EMMI (elégedetten): Na, szóval. A re-
gényben szerepel két f i a t a l . . . egy 
író meg egy festegető leányzó. Amo-
lyan könnyelmű, csak-egyszer-élünk 
típusú kis rüfike, d e . . . bűbájos, 
folyton telefonál, és valahányszor 
felemeli a kagy ló t . . . na, mit gon-
dolsz, mit mond? 

KATALIN (szórakozottan): Sejtelmem 
sincs. 

EMMI (diadallal): Ezt! Hil-luu! (Várja 
a hatást.) Nos? 

KATALIN (zavartan rezzen fel): Igen . . . 
EMMI: Ettől a fiú teljesen elveszti a 

fejét. Hilu! A legteljesebb mérték-
ben. Jó, nem? 

KATALIN: Jó, jó. 
EMMI (csalódottan): Azt hittem, belel-

kesedsz. Hogy megérted. Hiszen 
olyan eredeti! 

KATALIN: Én is annak találom, Em-
mikém. 

EMMI: Ugye? Mért végeredményben, 
hogy mi minden történik velük, 
meg m i é r t . . . hát, istenem. Az függ 
a körülményektől, az akkori évek 
hangulatától és így tovább . . . há t 
mondd meg, hol voltam én észlány 
harminc évvel ezelőtt? Na nem? 
(Rövid szünet.) A te korosztályod 
esetleg kapisgálhatja, megenge-
dem . . . egy-egy emlékirat, mifene 
kapcsán . . . de én! Különben nagy 
prakticista vagyok ám . . . elvem: 
minden olvasmányodból annyit 
gyűjts be magadnak, amennyi a 
testedre szabott. Hát ez a hilu — 
telitalálat. Ezt elcsíptem. Eredeti és 
használható valameddig. Tán amíg 
az éppen meglevő hamvasságát el 
nem veszíti az ember. 

KATALIN: Aligha veszíted el. 

28 



EMMI (hálásan): Mindig aranyos vol-
tál. Jószívű. Igazában téged szeret-
lek az egész gárdából a legjobban. 
Mert csendes vagy, szorgalmas, 
okos . . . jól összeillünk, nem? 

KATALIN (korábban jobbra, a gyere-
kek jelé figyelt, most már balra, 
a bejárat felé, nyugtalanul, de most 
elmosolyodik): Nagyon jól. 

EMMI (lelkesen): Csodálatosan kiegé-
szítjük egymást. Isteni háttér vagy, 
Katalin. Társaságban megfizethetet-
len. Aki nem tolakszik, f i n o m . . . 
úgy tűnik, éppen csak v a n . . . egy 
szerényke közbeszólással mégis ké-
pes megmenteni egy-egy fura hely-
zetet . . . Ügy is mondhatnám, kész-
séggel átsegít a csapdán másokat, 
b á r k i t . . . (Katalin tiltakozó mozdu-
latára:) Jó párszor átsegítettél en-
gem . . . mindenféle hülye társaság-
beli csapdán. Azok az elménckedé-
sek, meg minden! És ahányan egy-
szerre beszélnek hozzád, csak, mert 
tanácselnökné vagy! Az ember a 
fejét kapkodja, azt se tudja, mit 
akarnak tőle valójában. Az asszo-
nyok meg . . . csak lesik, hogyan 
reagálsz, amikor azt se tudod, mire 
kéne reagálnod. Akkor azután jössz 
te . . . 

KATALIN: Emmikém,. hagyjuk. 
EMMI: Jó, tudom én. Neked se lehe-

tett könnyebb annak idején, kez-
detben. A te urad is maga vere-
kedte föl magát a józan paraszti 
eszével meg a két keze munkájá-
val . . . (rágyújt, zavarát leplezve) .. . 
oda, ahol pillanatnyilag ugye . . . De 
gondolj csak bele! Én egyszerre, 
máról holnapra lettem a város első 
asszonya.. . azzal együtt, hogy a 
titkár neje őnagysága az én első-
ségem folyton megkérdőjelezi. . . 
mondd már. Az én uram az idén 
már a negyedik évet végzi a jogon. 
(Keményen:) És megnyugtathatok 
bárkit, elvégzi. (Kivár, Katalin nem 
reagál, bizalmasan:) Mert ma már 
a rátermettség nem elég, Katali-
nom. Ha meg akarod tartani a po-
zíciód .. . hajaj . És Lajosom meg-
tartja. Ő meg. Mert én tudok har-
colni, Katalinom. Lemondani is, ha 
muszáj. El se hinnéd, mennyire. 

KATALIN (szórakozottan): Dehogynem. 
Egy kávét, szívem? 

EMMI: Ne, ne! Semmit, köszönöm. Té-
ged akartalak látni. Fáradtnak 
tűnsz. Gondterheltnek. 

KATALIN: Ö, s e m m i . . . Tulajdonkép-
pen . . . Andrást várom. Vagy a te-
lefonját. 

EMMI: András! A jó öreg Vasderes! 
(Hirtelen lehalkítja a hangját, gya-
nakodva:) Te, Katalin. Reggel óta 
nem találkoztatok? 

KATALIN: Nem. 
EMMI (csodálkozva): óóóóó. 
KATALIN (zavartan, aggodalommal): 

Azaz . . . fö lh ívot t . . . 
EMMI (sürgetőn): Igen? És? 
KATALIN (most először néz Emmire 

követelően, kitartóan): Tapasztó 
elvtársat várta. Mert Tapasztó ak-
kor még a te uradnál volt, a ta-
nácsházán, ha jól értettem. 

EMMI (csalódottan): Szóval akkor még 
csak várta. 

KATALIN (lassan): Tapasztó a te urad 
szobájából hívta őt fel. 

EMMI (lassan, kedvetlenül): Értem. 
KATALIN (kivár, Emmi hallgat, ide-

gesen): Szokatlan ugye? Mindig 
Andrást keresi meg először, ha csak 
a megyébe teszi is be a l á b á t . . . 

EMMI: S azóta? Az urad azóta nem 
keresett? 

KATALIN: Nem. Azóta nem. 
EMMI (feláll, hirtelen, erőltetett jó-

kedvvel): No, én akkor megyek 
i s . . . 

KATALIN (döbbenten): Éppen most 
mégy el? 

EMMI (mint fent): örülök, hogy látta-
lak . . . erőben, egészségben . . . 

KATALIN (keményen): Emmi! 
EMMI (kelletlenül, de negédesen): Pa-

rancsolj, szívem. 
KATALIN: Valami ba j van? 
EMMI: Baj? 
KATALIN: Andrással? 
EMMI: Ugyan, hova gondolsz. Nem is 

é r te lek . . . 
KATALIN: Nyugodtan megmondha-

tod . . . (kesernyésen) ha már úgyis 
itt v a g y . . . Tapasztó a tanácshoz 
ment előbb. Az uradhoz! Valami 
tö r tén t . . . ugye ? 

EMMI (tanácstalanul): Az ég áldjon 
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m e g . . . én igazán semmiről sem 
tudok. 

KATALIN: Emmikém. . . soha nem 
kértem tőled semmi t . . . Ha jó, ha 
rossz .. . neked tudnod kell! 

EMMI (hevesen): Nekem? Tudod, mi 
vagyok én? Hátébé! Azaz: háztar-
tásbeli, édesem. 

KATALIN (lassan): Szóval baj van. 
EMMI (ingerülten): Mért engem fag-

gatsz? (A telefon fele int.) Kérdezd 
meg tőle! 

KATALIN (a telefonhoz siet, miközben 
vár, a topogó, láthatóan menekülni 
vágyó Emmit kitartóan figyeli, hi-
degen, keményen): A három-húszat 
kérem. Köszönöm. (Szünet.) Sipos 
Andrással szeretnék. . . (keményen) 
a felesége vagyok! (Szünet.) Értem. 

• Köszönöm. (Lassan teszi le a kagy-
lót, Emmihez): Senkit sem kapcsol-
hatnak be hozzá. Engem sem. (Ki-
vár, keményen:) Most pedig beszélj. 

EMMI (kapkodva, zavartan): Miről, Ka-
talinom .. . miről? Az aggodalom 
elvette a józan eszed . . . Engem is 
megzavartál . . . (Kínjában újabb ci-
garettáért nyúl, rágyújt, miközben 
Katalin mereven figyeli.) Tudtom-
mal semmi b a j . . . végül is te vagy 
a felesége! Persze attól még a te 
urad se k ivé te l . . . fárad, kopik . . . 
(Mélyet szippant.) Jómagam éppen 
csak kibicelek az uramnak, mégis 
alig várom a megváltó e s t é t . . . az 
ember egész nap virgonckodik, 
mintha ki tudja, milyen vidám len-
ne . . . valóságos udvari bolondnak 
érzed magad n é h a . . . Most is el-
vitte anyám a gyereket erre a nyo-
morúságos tavaszi szünetre . . . Hogy 
micsoda megkönnyebbülés, te jó is-
ten! (Ledobja magát a karszékbe.) 
Mintha újjászülettél volna! Azt hi-
szed, folyton-folyvást reprezentál-
n i . . . boldogság? Se üdít. se fris-
s í t . . . (Katalinra néz félénken, s 
hogy kíméletlen tekintetével talál-
kozik, ingerülten kitör:) A te gye-
rekeid már kész felnőttek, az isten-
fáját! Én, kérlek? Most vagyok 
kénytelen újra begyakorolni a mér-
tékváltást, meg a nyelvtani szabá-
lyokat. Kész őrület. (Könnyed hang-
gal próbálkozik:) Mondd, te meg 
tudod különböztetni egymástól az 

igéből és a melléknévből képzett 
főnevet? 

KATALIN (kíméletlenül): Én igen. 
Ásás, szépség. Példának okáért. 

EMMI (diadallal): Akkor mit akarsz 
tőlem? Boldog asszony vagy! Bol-
dog anya! 

KATALIN: Emmi. Jól tudod, én min-
d i g . . . 

EMMI (közbevág): Tudom. Mellettem 
álltál . . . segítettél: igaz. Csakhogy 
ezt felhánytorgatni és éppen 
m o s t . . . 

KATALIN (ellenségesen): Éppen most? 
Miért éppen most ne? Ha eddig 
soha! (Katalin, Emmi hirtelen el-
hallgatnak, mozdulatlanul állnak, 
ijedten. Balról kopogtatás hallat-
szik. Csík Lajos tanácselnök az 
utolsó mondatok alatt bejött a ve-
randára, most az ajtó előtt áll. 45 
év körül jár, erős, kissé köpcös, 
nagydarab ember, láthatóan jól 
eszik, iszik, magabiztos. Közepes 
értelmi képességű, ravasz inkább, 
dörzsölt, semmint okos. Mutatós fe-
leségére igen büszke. Nagyhangú, 
az egyenes beszédnek nem barátja 
éppen, a mellébeszélésnek inkább. 
Pozícióját minden áron meg akarja 
tartani, ebben kíméletlen, egyéb-
ként amolyan rosszízű uram-bátyá-
moskodó szívélyesség jellemzi — a 
vele egyenrangúakkal való kapcso-
latában. „Nálam mindig minden 
rendben, én belevaló gyerek va-
gyok"-típus.) 

EMMI (a kopogtatás hallatára ijedten): 
Szent Isten . . . 

KATALIN: Végre! (örömmel szalad az 
ajtóhoz, amint kinyitja, csalódot-
tan:) Maga? 

CSfK (bejön, úgyszólván beóvakodik, 
egyik asszonyt sem hagyja szóhoz 
jutni, élénken figyeli őket, kedé-
lyeskedve): Látom, csalódást okoz-
tam . . . a háziasszony nem engem 
v á r t . . . (Kezet csókol Katalinnak, 
szeme sarkából feleségét is szem-
mel tartja, de jelzést nem kap, csak 
tehetetlen vállvonást észlel.) Értem 
é n . . . hohó! Én ne érteném? Ná-
lunk is előfordul néha egy-egy je-
lesebb vendég . . . látogató . . . de a 
verebek is azt csiripelik, hogy az 
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én csavargó feleségem erre indult. 
Másutt pedig nem lehet, csakis az 
ő Katalinjánál. 

EMMI (nagy hangon, hadarva, nyilván-
való tájékoztatási szándékkal): Ka-
talin halálosan megrémült. Fél, 
hogy valami baj fenyegeti az urát. 

KATALIN: Emmikém . : . 
EMMI: Képzeld, telefonon se éri el! 

Senkit nem kapcsolnak be hozzá. 
Én se értem. Faggat, faggat, de hát 
én természetesen semmiről sem tu-
dok . . . 

KATALIN (enyhe gúnnyal): Természe-
tesen. 

CSÍK (műmegbotránkozással, kedélyes-
kedve): De drága asszonyom! Baja 
a mi Vasderesünknek? Hová gon-
dol? Próbálná csak megdöccenteni 

• valaki! Ad egy: ő a mi szeretve 
tisztelt öreg barátunk. Mi több: Ta-
pasztó elvtárs testi-lelkije! így van? 
Tehát személy szerint n e k i . . . 
ugyan. A gazdaságban ped ig . . . (rö-
vid szünet, kurta, kutató pillantás 
Katalinra)... nos . . . átszervezés 
előtt állunk . . . terjeszkedünk . . . 
összevonunk.. . de ba j ?! Amíg az 
a zseniális fickó, a kis Kelemen 
Gábor, a mi Vasderesünk jobbke-
z e . . . mondhatnám neveltje, bizal-
masa a helyén van . . . 

KATALIN (csodálkozva): Kelemen Gá-
bor? 

CSÍK: Ö bizony! A kis Kele, amint 
feleségem becézgeti . . . ööö . . . mió-
ta is, édes? 

EMMI: Tíz éve, drágám. Kerek tíz esz-
tendeje. 

KATALIN (megdöbbenve): A kis Kele! 
CSÍK: Hja, Katalinka, az idő meg nem 

áll. Felnövekedett egy új generá-
ció . . . tehetségesek, képzettek . . . 
mint ez a Kelemen Gábor például. 

EMMI: Maholnap negyvenéves lesz ő 
is, Katalinom. 

CSlK (vigyázatlan-gyorsan): Harminc-
nyolc. (Katalinhoz:) Amíg ő itt 
van . . . amíg ők ketten így megér-
tik, segítik egymást... 

KATALIN (töpreng): A kis Kele . . . 
Soha nem emlegették . . . maguk vé-
letlenül sem, soha. 

CSÍK (zavartan): Emlegettük, nem em-
legettük . . . Kicsik még a gyereke-
ik . . . társaságba nemigen járnak . . . 

De egy jó tanácselnök mindenkit 
számon tart azért! 

KATALIN (elgondolkozva): András 
igen. Ö sokat beszél róla. 

CSÍK: Na látja. Mondom én! ' 
EMMI: Hal lod . . . ha Lajosom mondja! 

(Rövid szünet, Emmi, Csík tanácstala-
nul néz egymásra.) 

KATALIN (egyre inkább gyanakszik, 
erőltetett udvariassággal): Talán le-
ülhetnénk. (Csíkhoz:) Megkínálha-
tom valamivel ? Emmi ugyanis . . . 
hűségesen kitart a cigaretta mel-
lett. 

CSÍK: Nagyon köszönöm, ne fáradjon, 
Katalin. Csak az én csavargó fele-
ségemért jöttem. 

EMMI (nagyon hangosan): Csavargó! 
Hát ki főz, mos, vasal, t aka r í t . . . 

CSÍK: Megadom magam! Föl ne sorold, 
inkább . . . 

EMMI: Beszállsz a házi munkába! 
CSÍK (átfogja Emmi vállát): Ha te el-

jársz helyettem vizsgázni. . . a leg-
nagyobb készséggel. 

EMMI (Katalinhoz): Ezzel mindig sa-
rokba szorít. És tudja is a nyava-
lyás! 

CSlK: Tizenöt év alatt még ilyen szép-
séges-szép asszony gyöngéit is ki-
ismeri az ember . . . hogy másról ne 
beszéljek. 

EMMI (szeretettel): Tee . . . bitang! 
CSÍK (Katalinhoz): Tegye szívére a ke-

zét: hát ezt érdemlém én? (Katalin 
keserűen figyeli őket, kényszeredet-
ten mosolyog.) Maga ped ig . . . ne 
aggódjék. A mi Vasderesünk olyan 
huszonöt éves múltra támaszkod-
h a t . . . 

KATALIN: Mindig a . . . tulajdon ere-
jére támaszkodott. 

CSÍK: Mást állítok? Tisztakezű, becsü-
letes . . . és a szíve: színarany. (Meg-
szánja, bizalmaskodva:) N a . . . fel 
a fejjel! Ha már így nekikeseredett, 
hadd súgok meg valamit. Tapasztó 
elvtárs mai látogatásának semmi 
veszedelemszaga . . . sokkal inkább 
kitüntetésszaga van. (Suttogva:) De 
é n . . . szót se szóltam! Rendben? 
Még csak nem is találkoztunk. Ke-
zet rá! (Kezet nyújt, Katalin vona-
kodva teszi bele a magáét. Csík 
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gyengéden paskolgatja.) Csak sem-
mi izgalom. 

EMMI (elégedetten): Na látod, te sza-
már! Estére jövünk ünnepelni! 
(Gyorsan megcsókolja Katalint, in-
dul kifelé.) 

CSlK: Kézcsók! (Menekülésszerűen fe-
lesége után ki, balra.) ölelem az 
öreg Vasderest! 

EMMI (kintről, negédesen): Sziu! 

(Katalin egyedül marad a színen, a 
nappali nyitott ajtaján át töprengve 
néz Emmi és Csík után. Lassan csukja 
be az ajtót, a szoba belseje felé fordul, 
lassú léptekkel jön vissza, a fotel hát-
támlájának dől, előrehajol, a darab fo-
lyamán most először keres a dobozban 
egy cigarettát, ajkai közé veszi elgon-
dolkozva, látni, hogy komolyan aggódik. 
Mire a gyufát meggyújtja s a cigaret-
tához emeli, lassan lemegy a függöny.) 

2. KÉP 

(Szín: Ugyanaz, mint az első képen. — 
Idő: Vacsoraidő, este hat óra, fél hét 
körül. Kint már sötét van, a verandán 
egyetlen árva égő világít, bent a nagy 
szobában, a színen csak a hangulatlám-
pa. Meleg, sárga fény. A veranda üve-
gezett falán túl a kora tavaszi esték 

mélykékben játszó sötétje. 

Amikor felmegy a függöny, a színen 
Vasderes, egyedül. Hanyatt fekszik a 
heverőn. Zakó és nyakkendő nélkül, 
szürke nadrágban, a finomabb csere-
ingben, de nyitott gallérral. Lehunyt 
szemmel fekszik, mozdulatlanul, mintha 
aludnék. Néhány másodperc múltán, 
bár testtartásán nem változtat, szemét 
kinyitja, a mennyezet egy pontjára me-
red konokul. Az előző képbeli vitalitása 
sehol: azóta összeesett, öregemberré vált. 

Kati és Jancsi, gyermekei a jobb oldali 
szobában tartózkodnak, kis hangerővel 
szól a magnó: Mikor a vak ember sír. 

Vasderes eleinte nem hallja a zenét, 
majd öntudatlanul emeli a kezét csak 
annyira, hogy a heverő szélén kidobolja 

a ritmust.) 

KATALIN (jön be a veranda felől, te-
hát balról. Óvatosan nyitja az ajtót, 

de Vasderes abban a pillanatban 
megint szobormerevvé lesz. Katalin 
ezt azonnal észreveszi, de nem tá-
gít, közelebb jön, megáll, csende-
sen): Mégis csak enned kéne vala-
mit. (Szünet, Vasderes mozdulat-
lan.) Bármilyen keveset (szünet), 
hideget legalább. (Szünet.) A szend-
vicsek . . . csodálatosan jól sikerül-
tek. A te ízlésed szerint fűszerez-
tem valamennyit. (Szünet.) A gye-
rekek felfalják mind . . . (Szünet.) 
Legalább m i a t t u k . . . rá juk légy 
tekintettel. Máris valami rosszat 
gyanítanak. 

VASDERES (nem mozdul, halkan, 
szenvtelenül): Megkértelek, hagyjál 
békén. Hát légy szíves, hagyjál bé-
kén. 

KATALIN (szelíden, csöndesen): Mi 
nem csak örömre házasodtunk ösz-
sze, Andris. A gondra is, a ba j r a is. 
(Szünet.) Megalázó, ha éppen előt-
tem titkolózol. (Hosszabb szünet, 
nekibátorodik:) Voltak i t t . . . a ta -
nácselnökök voltak itt délután. 
(Vasderes idegesen moccan meg, de 
nem néz Katalinra.) Tudom, nehéz 
eligazodni rajtuk, és én titoktartást 
ígértem, de . . . Csík valami kitün-
tetésre célozgatott. F u t ó l a g . . . el-
menőben. 

VASDERES (akaratlanul, kurtán föl-
nevet.) i 

KATALIN (hosszan nézi Vasderest, re-
ménytelenül fordul meg, hogy 
amerre bejött, kimenjen, amikor a 
telefon cseng. Megáll, habozik, de 
a csengetés kitartó, megindul a ké-
szülék felé.) 

VASDERES (halkan): Ne próbáld föl-
venni ! 

KATALIN (már fut, lecsap a készü-
lékre, kifulladva): Halló! Igen, én. 
(Szünet.) Ó, Sándor, a legjobbkor 
(szünet), igen. 

VASDERES (fojtottan): Nem vagyok 
itthon senkinek. Az istennek se. 

KATALIN (izgatottan): Hogyhogy? Még 
mindig itt? (Szünet.) N e m . . . nincs 
itthon. Nagyon aggódom. (Szünet.) 
Tessék? Maga is? De miért? Maga 
miért? (Elcsuklik a hangja, szünet.) 
Éjjel? Hogyhogy bármikor? Vala-
hová felírtuk az otthoni számát 
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is . . . Andris biztosan tudja . . . (Szü-
net.) Ó, értem, csak akkor, ha ő 
nem kerül e l ő . . . (Gyors pillantást 
vet Vasderesre, aki már felült, úgy 
fülel, bizonytalanul.) H á t . . . hogy 
őszinte legyek . . . halló . . . 

VASDERES (az utolsó mondat alatt fel-
ugrik, kitépi Katalin kezéből a 

' kagylót, visszahelyezi a villára, le-
szorítva tartja, Katalinhoz): Menj 
ki, menj ki innen. 

KATALIN (jobb oldalra figyel, mérsé-
kelt hangerővel, ijedten): Mi volt 
ez? Andris! Mit csinálsz? 

VASDERES (fojtott dühvel, halkan): 
Ebbő l . . . érthet a minisztériumi 
főosztályvezető elvtárs is. Ha akar. 

KATALIN: Soha, senkivel nem tettél 
ilyet. A legrosszabbul dolgozó, sem-
mirevaló embereddel se. 

VASDERES: Ez az én dolgom. Az én 
ügyem. Ne avatkozz bele, nagyon 
kérlek. (Keményen:) Telefont itt ma 
este senki föl nem vesz, kaput nem 
nyit. (Elengedi a kagylót, kiegye-
nesedik, tagoltan, de nem hango-
san:) Engem pedig ne faggass. Majd 
később . . . holnap vagy ma . . . 
mindegy. Majd mindent szépen, 
békességben megbeszélünk. (Indu-
lattal. kis szünet után, mintegy a 
Katalin iránti szánalmát kompen-
zálva:) Egyetlen estém csak lehet 
nekem is! Egyetlen e s t e . . . amelyik 
csak az enyém! 

KATALIN (bátortalanul): De a gyere-
kek . . . 

VASDERES (megenyhülten): Fáj a fe-
jem, kész. Ami azt illeti, f á j is. 

KATALIN (buzgón): Hozok egy tablet-
tát. (Kisiet balra.) 

VASDERES (csendesen): Hozzál. (Visz-
szakfekszik a heverőre, nagyon fá-
radt. Jobb felől nyílik az ajtó, ezzel 
egyszerre a magnó hangja kissé 
erősödik, még mindig ugyanaz a 
szám.) 

JANCSI (bejön jobb felől, az ajtót nyit-
va hagyja, énekli a szöveget ango-
lul, a maga módján, jobbára dör-
mögi, egy-egy szót elkap, hol az 
énekessel, hol lemarad, de rendület-
lenül, kicsit riszál is hozzá. Mivel 
a szoba meglehetősen rosszul vilá-
gított, nem veszi észre a cigarettás-
dobozt az asztalon, a szekrényhez 

megy, abban kotorászik, az italok 
és dohány helyén): Az istenfáját, 
délután még egész doboz Kentünk 
volt! Meg még ami! Hogy hova 
lett? 

VASDERES (hidegen, de nem hango-
san): Mérsékletebb hangerővel, fia-
talember. 

JANCSI: Parancsára, főnök. Én fogjam 
be a szám, vagy a magnót halkít-
sam le? 

VASDERES: Egyikért se szakadna meg 
a szív. 

JANCSI (nagy hangon): Noha sajog! 
VASDERES: Noha igen. 
JANCSI: Rendben. Ha lelked nyugal-

mához csak ez hiányzik . . . 
VASDERES (kis bűntudattal, szelídeb-

ben): Egyetlen szót nem értesz ab-
ból az átkozott szövegből, de gaj-
dolod, mint egy idióta. 

JANCSI: És ha mégis értenék belőle 
valamit? 

VASDERES (szelíden): Ne vitatkoz-
zunk, édes fiam. Ne vitatkozzunk. 

JANCSI (otthagyja a szekrényt, elszán-
tan): Rendben, nincs is miért! (Át-
kiabál jobbra:) Hé, Kati! Tekerd 
az elejére és halkítsd! (Kivár.) Na, 
most figyelj, elnök elvtárs. Mikor 
á vak ember sír. Magyarán: (In-
kább szavalja, mint énekli:) 

Ha elmégy, csukd be az a j t ó t . . . 
ha elhagysz, csukd be rám az ajtót, 
szerencsekrajcárom a földön hever . . . 
stb. (Érzéssel, akaratlanul belelke-
sedve innen:). Mikor a vak ember 
s í r . . . 

VASDERES (a szöveg érzékenyen érin-
ti, akár róla is szólhatna, elfordul 
a nézőtértől, meg-megránduló vál-
lát látjuk. Kati közben mégjelenik 
az ajtóban, tetszéssel figyeli Jan-
csit, majd ijedten apját.) 

JANCSI (befejezte a számot, diadallal): 
Na, tessék. Kérjük a nagyérdemű . . . 
(Ápja felé fordul várakozva, hirte-
len elhallgat.) 

KATI: Éljen! 
JANCSI (kedvetlenül): Kikapcsolhatod, 

bébi. 
KATI: Jó. (Kisiet, de visszajön, beteszi 

az ajtót, apja közelében ül le, várja 
a beszélgetésre alkalmas pillanatot.) 
Nagy voltál, öcskös. 
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JANCSI (a szekrényt nyitogatja): A je-
lek szerint még előbbi produkcióm-

.. mai se szolgáltam rá egy rohadt 
Kentre. (Megfordul, észreveszi az 
asztalon a dobozt, fölkattintja a 
mennyezeti égőt.) Aha! Ilyen sötét-
ben . . . nem csoda . . . (Kinyitja a 
dobozt, Vasdereshez:) Látsz vala-
mit egyáltalán ? 

VASDERES: Egyet igen. 
KATI (erőltetett jókedvvel): Halljuk! 
VASDERES: Hogy bár életemben elő-

ször akarok egy órácskára magam 
m a r a d n i . . . 

JANCSI: Bocsánat. Máris eltűntem. 
(Jobb felé indul, de megáll, amint 
Vasderes fölcsattan.) 

VASDERES (indulattal): Miután körbe-
' üvöltözöd a házat, hogy a fejem 
hasad szét, miután a képembe vi-
lágítasz három darab százas égő-
vel . . . m i u t á n . . . 

KATALIN (gyanútlanul lép be, öröm-
mel): No, hála Istennek. (Odaadja 
Vasderesnek a pohár vizet.) Hiába, 
nem jó az embernek egyedül . . . 
még pihenni se. Mégis egészen más 
az, ha együtt a család. (Vasderes 
gyilkos pillantást vet Katalinra, 
Jancsi kurtán fölnevet, Kati elfor-
dul. Vasderes visszaadja az üres 
poharat.) 

VASDERES (kurtán): Köszönöm. (Gúny-
nyal:) Csodálatos feleség vagy, cso-
dálatos anya. 

JANCSI (Vasdereshez, ellenségesen): Ha 
velem van b a j o d . . . ne az anyámat 
maceráld 

VASDERES (ingerülten, Jancsihoz): 
Jobban tennéd, ha . . . nem avatkoz-
nál a felnőttek dolgába! H a . . . 
h a . . . (hirtelen kétségbeesetten) fá-
radt vagyok . . . érted? Fáradt. 

JANCSI: Ma? Életed nagy napján? 
VASDERES (dühvel): Elhallgas, te! 
JANCSI: Ami azt i l l e t i . . . leesett az 

• állunk. Megígérted, úgy is történt. 
VASDERES (tagoltan, keserűen): Ha 

azonnal ki nem takarodsz i nné t . . . 
JANCSI (gúnyos fintorral, miután hap-

tákba vágta magát): Máris, gazd-
uram. 

KATALIN: Jancsi! 
JANCSI (mint fent, kissé élesebb gúny-

nyal): Semmi' vész, anyucikám. 

Majd a n ő v é r k é m . . . majd ő meg-
vigasztalja az elmúlt huszonöt év 
kínlódásaiba belerokkant édes jó 
atyját. Bízd oda bátran. (Elindul 
jobb felé.) 

KATI (szemrehányóan): Sohasem hit-
tem volna, hogy ilyen ellensége-
sen . . . hogy éppen velem . . . 

VASDERES (Jancsi után dühvel): It t 
maradsz! (Jancsi megáll, háttal a 
többieknek, nem mozdul. Mind 
ijedten figyelik. Néhány másodperc 
szünet. Kati arca kétségbeesetté, 
Kataliné ijedtté válik. Vasderesben 
indulat gyülemlik, Jancsi, mint az 
ólomkatona, még mindig mozdulat-
lanul áll.) 

VASDERES (lassan, fenyegetően áll fel, 
csak a fiát nézi, lefojtott hangerő-
vel): Mit képzelsz, f iatalúr! Meddig 
tűröm én ezt! 

KATALIN (Vasderes elé áll): Andris, 
ma ne. Csak ma ne, szépen kérlek! 

VASDERES: Nem mindegy? Előbb-
utóbb sor kerül rá . . . előbb-utóbb 
kénytelen vagyok vele! (Rákiált 
Jancsira:) Megfordulni! (Jancsi me-
reven fordul meg, mereven néz elő-
re, mintha bábu lenne.) (Katalin-
hoz:) Tessék. Eljátssza, miszerint 
itthon parancsuralom alatt seny-
ved. Miszer in t . . . 

KATI (kétségbeesve Jancsihoz): Ne csi-
náld, könyörgök! Jancsi, csak most 
ne csináld! (Jancsi mint fent, moz-
dulatlan.) 

VASDERES (indulattal, de keserűen in-
kább, mintsem hangosan, csak a 
végére „gurul" be.) Hagyjátok. Mi-
ért ne csinálná? S miért éppen ma 
ne csinálná? Még a bajusza se üt-
között ki, már akkora hős volt. 
Mert ő legény ám a ta lpán! önál ló! 
önellátó! Nem szorul rá senkire. 
Azt tesz ,amit akar. Ami jólesik. 
Igaz, fiatalember? Csak éppen . . . 
a vérünket veszi! Az é l e tkedve t . . . 
a munkab í r á s t . . . az értelmét min-
dennek (elcsuklik a hangja), min-
dennek. 

JANCSI (mereven): Ha úgy gondolod, 
akár holnap elmehetek. A saját 
lábamra állhatok. Ne hidd, hogy 

. félek a munkától, attól, hogy meg-
próbáljam eltartani m a g a m . . . 

KATALIN: Ugyan, kisfiam! Apád nem 
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úgy gondol ta . . . nem úgy értette . . . 
megvan a maga b á j a . . ideges. 
(Vasdereshez:) Szólj már egy jó 
szót! • 

VASDERES (megbánta már a kifaka-
dást, de még füstölögve): Te is lá-

" tod, milyen. Ezzel is c s a k . . . se-
bezni akart. 

KATI (Vasderest átöleli, kérlelve): Apu-
kám . . . Jancsi nem rossz gyerek . . . 
nem gondolta ó komolyan. 

VASDERES (megenyhülten, Jancsihoz): 
Csak egyszer, egyetlen napon len-
nél hozzánk olyan, mint a nővéred! 
(Jancsi most megéled, elvigyorodik, 
leül, kajánul figyel, somolyog. Vas-
deres eddig szorongva figyelt, mint-
ha ö lenne a gyerek, az eltartott, 
most megenyhülten szégyenkezve:) 
A nyű essen beléd, kölyök! Ki tu-
dod készíteni az e m b e r t . . . Túl so-
kat kaptatok ti készen, itt a baj. 

JANCSI (cinikusan): Az bizony meg-
lehet. 

VASDERES (mentegetőzve): Kati leg-
alább tisztességesen tanul. 

KATI (zavartan): Hidd el, a p a . . . ő is 
igyekszik. De az első év mindenki-
nek szokatlan. 

VASDERES: Csak neked nem volt szo-
katlan. Te ott se rontottál, igaz? 

JANCSI (dühösen Katihoz): Semmi 
szükségem védelmezőre! 

KATALIN (idegesen): Ugyan, mi lelt 
megint! 

JANCSI (keserűen): Csak éppen nem 
bírom elviselni az ilyen szemérmet-
len nyalizást. Sok, ami sok, és kész. 
(Katira néz ellenségesen.) Külön-
ben pontosan tudja, miről beszélek. 
Inkább őt faggassátok, hátha kibö-
ki, amire olyan fene nagy izgalom-
mal készül. 

VASDERES (diadallal): Kibökte már, 
képzeld. Férjhez akar menni. 

KATALIN (megbántottan): Kislányom! 
És n e k e m . . . 

KATI: De hiszen csak kicsúszott a szá-
mon . . . 

KATALIN (gyanakodva): Egyetemista? 
KATI (gyorsan): Igen, az. (Könyörög-

ve:) Hadd gondolkozzam még fa j ta 
(gyorsan), • neked majd elmésélem. 

KATALIN (megvidámodik, cinkosán): 
Gyere, megágyazunk. 

VASDERES! Hogyisne! Titkolóznátok? 

Megcsalnátok? Asszony, asszony . . . 
KATI: Jó, jó! Semmi összeesküvés... 

inkább alszom rá egyet. Csak még 
egyet! (Megkönnyebbülten:) Rend-
ben? 

VASDERES: Megbízunk mi benned. Mi 
több, hiszem, hogy a mai kis be-
szélgetésünk után a barátait is job-
ban megválogatja majd. (Katihoz:) 
Ha már idáig eljutottunk, nem be-
szélnénk meg mindjárt melegében? 

KATI: Valahogy. . . elment a kedvem 
tőle. 

JANCSI: Micsoda humorérzék! Ezt is 
velem egy városban tanultad? 

VASDERES (hogy Kati riadtan kapja 
fel a fejét, mosolyogva): Oda se 
figyelj. 

JANCSI: Néha nem ártana: 
VASDERES (ingerülten, Jancsihoz): Tu-

dod, mi nem ártana? Ha valamivel 
jobban vizsgáznál, drága fiam. Az-
után esetleg másról is tárgyalha-
tunk. 

KATALIN (szelíden): Igaza van apád-
nak. összeszedhetnéd magad, végre. 

JANCSI: És mi végre? (Mind meghök-
kennek.) 

VASDERES (elképedve, ingerülten): 
Ilyet még nem hallottam! Megáll 
az eszem. . . 

JANCSI (higgadt): Hadd kérdezzek tő-
led valamit, apa. De komolyan. 
Semmi beugratás. Igen? 

VASDERES (kedélyesen oldalba- böki a 
lányát): Figyelsz? (Jancsihoz:) Kér-
dezz c s a k . . . ha valakinek nyitott 
könyv az élete, az enyém az.. 

JANCSI: Inkább a szakkönyveid felől 
érdeklődnék.. Vagy másfél éve vá-
sároltál magadnak egy fél batárra 
valót. Én nem kérdeztem, mennyi-
ért . . . 

VASDERES: A saját pénzemen!. Mit 
képzelsz? A gazdaság számlájára? 

JANCSI: Helyes. Tehát a saját, pénze-
den. Deee . . . ha jól sejtem, nem-
igen forgattad .őket azóta se. 

KATALIN (ingerülten,. ő se veszi észre 
a csapdát): Igenis forgatta! Honnan 
veszed a bátorságot . . . 

VASDERES (összehúzott szemmel fi-
gyeli a fiát, nem néz Katalinra, 
csendesen inti le): Hagyd rá, Ka-
talin. Hadd mondja. 
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JANCSI (Vasderest figyeli, ez most 
végre a kettőjük ügye): ötvenéves 

. vagy. Igaz? 
VASDERES: Elmúltam. 
JANCSI (elégedetten): Na látod. És 

gyötrőd, még mindig gyötrőd azt a 
szerencsétlen, fáradt, napi gondok-
kal tele agyadat. (Vasderes szólna, 
Jancsi leinti, most már feláll.) Is-
merem a jelszót: továbbképzés! Ro-
hanó idő, rohanó világ! Újabb és 
újabb felfedezések! A mezőgazda-
ság iparosodása! Kemizálás! És 
hogy le ne maradj, nincs egy sza-
bad estéd . . . egy nyugodt pillana-
tod. (Rövid szünet, kivár, Vasderes 
ijedten nézi, nem szól közbe, Jan-
csi érzéssel:) Azt hiszed, nem lá-
tom? Hogy nem látjuk valamennyi-
en? (Szünet, Vasderes magába ros-
kadtan ül.) (Keményebben:) A há-
kettő-ót még csak tudod hová ten-
n i . . . arra gyerekkorodból is emlé-
kezhetsz é p p e n . . . de szíveskedj 
csak egyetlen gyomirtó vegyszer 
képletét hibátlanul a pofámba vág-
ni. Itt és most, és azonnal! (Szünet. 
Vasderesben indulat gyűlik, most 
már feláll, de Jancsi leinti, szelí-
debben:) És én megemelem a ka-
lapom, és biflázok a kedvedért, mint 
egy őrült, ha csak ennyi kell ahhoz, 
hogy boldog légy. Tehát: egyetlen 
vegyszerét. Halljam. 

VASDERES (fenyegetőn, levegőért kap-
kodva): Te! Hát ki vagy te! Hol 
tanultad . ezt a . . . ezt a . . . (Meg-
támaszkodik. Jancsi megrémül.) 

KATALIN (Vasdereshez, melléje lép): 
András! Hagyd . . . úristen, mindig 
ugyanott lyukadnak k i . . . hát so-
sem lesz vége? 

VASDERES (összeszedte magát, elhá-
rítja feleségét, Jancsihoz közeledik, 

, újra erős, Katalin követi): Te me-
részelsz vizsgáztatni engem? A tu-
lajdon fiam? Szemtelenkedünk? Pi-
maszkodunk?, Napi tizenhat, tizen-
nyolc órákat dolgozik az apád . . . 
amióta az eszét t u d j a . . . Kettőt sé 
bírnál ki! 

.JANCSI (haíkan, keserűen): Alkalmat 
se kaptam rá soha. 

VASDERES: Kerestél valaha?-Egyetlen 
nyáron legalább? . 

JANCSI (zavartan): N e k t e k . . . nektek 
úgyse tetszett volna . . . 

VASDERES: Gondolod! 
JANCSI (megszégyenülten, most már 

kapkod): No meg azért a p é n z é r t . . . 
VASDERES (fölényesen, nyugodtan, hal-

kan): Aha, aha. És nem szakad rád 
a mennyezet. 

JANCSI (sarokba szorítva, daccal): Nem 
szakad le. Jóféle betongerendák 
tart ják. Egy élet munkájának gyü-
mölcse. 

VASDERES (csendesen, szánakozva, de 
kiábrándultan is): Fajankó. Menj 
ki innen! Kifelé! (Jancsi elkotródik, 
jobbra. Vasderes nehezen kap leve-
gőt, Katalin ijedt, inkább rémült.) 

KATI: Az ég szerelméér t . . . apa! 
VASDERES (bal fele indul, dühvel nyit 

a verandára): Hagyj! 
KATALIN: Andris! Hova mégy? 
VASDERES (a verandáról visszaszól, re-

kedten a tehetetlen dühtől): Leve-
gőzni ! 

(A színen döbbent csend. Katalin, Kati 
dermedten nézik egymást. Katalin las-

san ül le, gyámoltalanul. Szünet.) 
KATI (higgadtan): Ilyennek még sose 

láttam. (Szünet.) Valami nagy ba j 
l e h e t . . . ugye, anya? 

KATALIN (tétován): Nem tudom. 
KATI: Nem vagyunk már gyerekek! 

Ennyire kirekeszteni bennünket a 
feltőttek dolgaiból . . . a ti dolgai-
tokbó l . . . azt hiszed, helyes? (Szü-
net, Kati szinte kitör, idegesen:) Ta-
pasztó miért nem jött? (Szünet.) 
Apa akkora hűhóval harangozta be 
délután . : . akkora ö r ö m m e l . . . 

(Jancsi benyit, megáll a jobb oldalon.) 

KATALIN (bizonytalanul): T a l á n . . . 
összeszólalkoztak. 

JANCSI: Neked se mondta el anya? 
Még neked se? (Katalin csak a fe-
jével int nemet, Kati, Jancsi riad-
tan, hosszarí néz egymásra. Jancsi 
elkomolyodik, inkább elcsügged. 
Kati arca elszánt kifejezést ölt.) 

KATI: Ha bármi történt is . . . annyival 
tartozna nekünk, hogy . . . (Katalin 
ijedten néz Katira, mint egy ide-
genre.) 

JANCSI (gyorsan, ironikusan): Mennyi-
vel? 
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KATI: Hogy tudjunk róla! Hogy . . . 
(Katalinra néz, hirtelen elhallgat.) 

JANCSI (mint fent): Hogy belekalku-
lálhasd a továbbiakba! Igen? (Rö-
vid szünet.) ' 

KATI (kihívóan): És h a . . . igen? 
KATALIN (fájdalmasan, döbbenten): 

Kislányom! (Kintről sietős léptek, 
hirtelen ajtócsukódás, á verándán 
elalszik a villany, Vasderes jön be 
balról. Az ajtóban riadtári megáll. 
Kellemetlenül érinti, hogy ismét itt 
a család, a levegőt szinté kapkodva 
szedi, ajkát beharapni igyekszik. A 
csukott ajtónak dől.) Történt va-

' lami? • ' ' ' • • • 
VASDERES: Semmi! 
KATALIN: Hiszen. . , futottál! 
VASDERES: Siettem. Semmi kedvem 

ismerősökkel találkozni. Kielégít a 
válasz? 

KATALIN (csendesen): Néni vagyok el-
lenség. Számon kérni se szoktalak. 

VASDERES: Tudom . . . 
JANCSI (engesztelőn): A p a . . . az imént 

én bántottalak meg. Nem akartam. 
De érted, én nem ellened beszél-
tem! 

VASDERES (fáradtan, tán oda se figyel): 
No persze. (Beljebb jön, leül a he-
verőre.) 

JANCSI: Sokáig nem bírhatod . . . 
VASDERES (inkább magának): Én mái-

nem tudnék munka nélkül élni. 
JANCSI: De ilyen intenzitással! Mire 

jó? 
KATALIN (szelíden): Mit értesz te eh-

hez, kisfiam! Most kerül sor az 
összevonásra . . . ezt még ki kell bír-
nia! 

JANCSI: Még ha belepusztul is? 
KATI (hevesen): Apa pontosan tudja, 

mennyit bír el. Ne féltsd te őt! 
VASDERES (Katihoz, megenyhülten): 

Ebben az egész . . . keserves világ-
ban csak te bízol bennem igazán. 

JANCSI (csendesen): Hát ez . . . remény-
telen. 

VASDERES (felcsattan): Mi a remény-
telen, fiatalember! 

JANCSI: Hogy . . . komolyan lehessen 
beszélni veled. Azt hiszed, mások 
nem szeretnének értelmes munkát? 
Csak te? Egyedül csak te? 

KATALIN (könyörögve): Kisfiam . . . 
JANCSI: Miért? Az imént arra buzdí-

tottatok, hogy jobban vizsgázzak. 
Mindent bele! De ahhoz, hogy be-
üljek egy hivatalba, utasításokat 

- végrehaj tani . . . ahhoz éppen csak 
levizsgáznom is elég. 

VASDERES (felkapja a fejét, szánakozó 
fölénnyel): Azt képzeled, hogy rög-
tön vezető állásba kerülsz? Hogy 
önálló munkakört bíznak rád? 

JANCSI (csendesen): Nem, nem képzel-
tem. S most már azt se képzelem, 
hogy húsz év múltán ábrándozha-
tok ilyesmiről. (Rövid szünet.) Pe-
dig itthon . . . (Hirtelen elhallgat, 
rövid szünet.) Apa. Te huszonöt, ha 
voltál, amikor elkezdted. Igaz? ön -
állóan, a magad erejében bízva . . . 
Belévágtál egy vadonatúj termelési 
forma megteremtésébe, szinte á 
semmiből . . . 

KATALIN: Jaj, kisfiam, ne is emle-
gesd. 

JANCSI (meghökken): Miért? 
KATALIN: Ha elölről kéne kezdeni . . . 

• gondolni se szeretek rá. 
JANCSI: Téged is csak ez é l te te t t . . . 
KATALIN: Mindenkit szívből szánök, 

akit a fölvállalt teher súlya tart 
egyenesben. Mindenkit. Rangra, 
címre való tekintet né lkü l . . . és az 
asszonyaikat is. 

JANCSI (csodálkozva): Anya! 
VASDERES (magabiztosan, a valódinál 

vidámabban, Katalin mondandója 
élét hogy elvegye, Katalinhoz): Azt 
hiszi, ő is végig tudná csinálni . . . 
a taréja sincs kiskakas! (Nevet.) 

JANCSI (megbántódik, elszántan): Le-
het, hogy nem. De még csak meg 
se próbálhatom. (Kivár.) Mint aho-
gyan melletted a Kelemen Gábor 
se próbálhatja meg! 

VASDERES (meghökken): Kicsoda?! 
JANCSI: Ne tégy úgy, mintha nem 

tudnád. Hiszen évek óta mást se 
ha l lok . . . a kis Kele ilyen ügyes, 
olyan tehetséges. . . a kis Kele igen! 
Benne meg lehet bízni! Hát a téli 
szünetben újra megnéztem magam-
nak a kis Kelét. (Kivár, éles gúny-
nyal:) Elég szépen ritkulgat már a 
haja. (Vasdereshez:) Észrevetted? 

VASDERES (ellenségesen): Na és?! 
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JANCSI (keserűen): Ha arra gondolok, 
hogy egy-egy fölöttes kihullására, 
elhullására kell szívszorongva vár-
nom, hogy lépcsőnként jussak 
előbbre . . . hát a gyomrom fordul 
fel. A gyomrom, drága jó apám! 

VASDERES (megdöbbenve): Miről be-
szélsz te? (Rövid szünet. Vasderes 
Jancsit nézi mereven.) 

JANCSI (csakúgy ellenségesen, merev 
tekintettel néz apja szemébe, hide-
gen, lassan:) Látom, ért jük egy-
mást. 

VASDERES (kirobban, Katalin kezét 
érzi hirtelen a karján, megjuházik, 
zavartan): Nem olyan egyszerű ez a 
kérdés, mint te hiszed. Vagy aho-
gyan a te generációd hiszi. 

JANCSI (kajánul): Mondja a brosúra-
szöveg. Sokkal bonyolultabb, elv-
társak. Holott a valóság mindössze 
ennyi: várjon ki-ki a sorára szépen. 

KATALIN: Ezt most már én nem hall-
gatom tovább. 

VASDERES: Mintha én könyörögtem, 
vagy verekedtem volna ki a ma-
gamét . . . mintha nem a történel-
mi helyzet . . . 

JANCSI (diadalmas gúnnyal): Na, most 
már helyben vagyaink! 

VASDERES (keserűen): Mindig tudtam, 
hogy csak gyűlölködni vagy képes. 
De hogy ilyen feneketlenül! 

KATALIN: Mind a k e t t e n . . . Hogy 
apa és fia így essenek egymás-
nak . . . a semmiér t . . . 

JANCSI (könnyedén meghajol): Már 
megyek is. Mi több: készséggel hal-
kítok le bármilyen készüléket a 
kedvetekér t . . . (Elindul jobbra.) De 
hát egy kis zenebona nélkül igen-
igen nehéz az élet. 

VASDERES (keserűen): Eriggy csak, 
mert még szétvet a féltékenység. 

JANCSI (megáll, visszafordul): A fél-
tékenység? Igen? Azt hiszed, a fél-
tékenység? 

VASDERES (indulattal): Attól tartasz, 
hogy neked soha nem adódik olyan 
lehetőséged, mint nekem adódott 
annak idején. Hát nem. Nem adó-
dik. De ha akkor nekünk sem adó-
dik, ma te egy faluszéli, nádfödeles 
házikóban térsz haza esténként a 
napi robot után. Napszámosmunká-

ból . . . esetleg egy nyamvadt kis 
műhelyből! S a legjobb esetben 
paprikás krumplival tömhetnéd 
meg a hasad! És nem K e n t e t . . . 
kapadohányt szívhatnál! Csakhogy 
n e k t e k . . . éppen ez nem jut esze-
tekbe. Ez soha. Ez véletlenül sem. 

KATI (békítő szándékkal, ijedten): De-
hogynem, apa . . . hidd e l . , . 

VASDERES (mint fent): Mit higgyek! 
L á t h a t o d . . . az öcséd akkor lenne 
boldog, ha én az ötvenéves fe jem-
b e . . . hagyjuk . . . Ha átadnám szé-
pen, simán a helyem . . . tán még 
elfoglalni se szégyellené. 

JANCSI (védekezve) : Tudod te jól, hogy 
nem tőlem kell tartanod. 

VASDERES (meghökken): Nofene! Ha-
nem . . . kitől? 

JANCSI (csendesebben): Apa. Miközöt-
tünk is felnőtt egy n e m z e d é k . . . 
képzettebb nálatok, tapasztaltabb 
nálunk. A küszöbön állnak, ha tet-
szik, ha nem. Erősebbek nálam . . . 
te pedig már velem is csak nehe-
zen bírsz e l . . . még egy szimpla 
kis vitában is. 

(Már a jobb oldali ajtóban áll.) 

KATI (szinte hisztérikusan utánaszól): 
J a n c s i . . . könyörgöm, légy tekintet-
t e l . . . Jancsikám! 

VASDERES (keserű dühvel): Ez? Te-
kintettel másra? Hisz rád is félté-
keny! (Fél karral átfogja a lánya 
vállát.) 

JANCSI (előbbre lép): Én. A drága nő-
vérkémre. Na ne mondd. 

VASDERES (zavartan kapkod): Rá is. 
Igen. Rá is. Mert tisztességesebb, 
rendesebb, megbízhatóbb . . . 

JANCSI (megtámaszkodik, keserűen fel-
nevet): És még! És még? 

KATI: És pontosan tudja, mit akar. 
Mert én tudom. Én megszerzem, 
amire szükségem van . . . Bárki el-
lenére ! 

VASDERES (tetszéssel): Ez már beszéd! 
Ez igen! 

KATI: Apa! Én senki más felesége nem 
leszek, csak Péteré. A gyógyszerész-
fié — hogy a te szavaiddal éljek. 

VASDERES (elhűlve): Na de épp ma 
beszélgettünk róla . . . 

KATI: Évek óta szeretjük e g y m á s t . . . 
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bujkálunk, re t tegünk. . . holott én 
nem bánom, kiféle, miféle volt ap-
ja, a n y j a . . . nagyapja vagy bár-
kije! És 6 se bánja. Az övé se szé-
gyellnivaló . . . régi patikusfamília. 
Pont. Péter meg én . . . mi ketten . . . 
úgy élünk majd, ahogy nekünk tet-
szik. Én se vagyok akárki! Nem fé-
lek tőlük! 

VASDERES: Az ég á l d j o n . . . hát nem 
érted? 

KATI: Nem akarom érteni! A te igazad 
az én szememben . . . idegen igaz-
ság . . . nincsen közöm hozzá. Hogy 
a magad erejéből lettél va l ak i . . . 
nekem elég. Csak tartani tudd ma-
gad ! Ott, ahová eljutottál. Nem-
csak é r t e m . . . valamennyiünkért. 
Mert a lecsúszás. . . az megbocsát-
hatatlan ! De í g y . . . engem . . . azok 
meg nem alázhatnak. (Elindul jobb-
ra, nem vár választ. Vasderes döb-
benten néz utána.) 

KATALIN (elképedve a távozó Kati 
után): Nem ismerek rád. H o g y . . . 
ilyen . . . kímélet lenül . . . (Vasderes-
re pillant aggódva.) És ha apá-
tok . . . valóban nem bírná már? 

JANCSI (Katihoz, aki most megáll): 
Jobb, ha kimégy innen. 

KATI (Katalinhoz): Miért ne bírná? 
önként vállalta — hát kötelessége. 
Én is teljesítem a magamét . . . te 
is. Mindenki. 

(Döbbent csend, Kati kimegy fölszegett 
fejjel, jobbra. Rövid szünet.) 

JANCSI (könnyed hangot erőltet, Vas-
dereshez): A leányzó. . . mégiscsak 
karakter a javából! Igaz, apa? 

VASDERES (dühvel): Fogd be a szád! 
JANCSI (megszeppenve): A szerepek 

kiosztattak. Én befoghatom. . . De 
ha azt hiszed . . . 

VASDERES (fulladozva a dühtől): Eriggy 
a... fenébe! (Jancsi indulattal for-
dul meg, keserűen indul Kati után, 
amint a magnóállványig ér, megáll, 
megfordul, kegyetlen mosollyal 
nyomja le a billentyűt. Megszólal a 
Mikor a vak ember sír, közepes 
hangerővel, Jancsi újra vigyorog, 
most már sietően megy ki, a moz-
dulat amolyan nesze neked, csak-
azértis!) 

KATALIN (Vasdereshez): Ne fogd fel 
tragikusan nem olyan nagy do-
log, hiszen fiatalok m é g . . . 

VASDERES (túlkiabálja a most felerő-
södő refrént, bár nem is veszi ész-
re, mit hall s hogy a magnót be-
kapcsolták): Nem nagy dolog! Nem 
hát! Vén bo lond . . . tartsd magad! 
Minden körülmények között! Ne-
hogy a lányod elveszítse a társadal-
mi r a n g j á t . . . vagy a fiad! vagy a 
feleséged! Jómagad ped ig . . . bele-
dögölhetsz akár! 

KATALIN (könyörögve): András . . . na-
gyon . . . kérlek. 

VASDERES (nem figyel rá): Ezt ka-
pod . . . megdolgoztál érte! A csa-
ládodtól! Mire eléred az ö tvene t . . . 
fölzabálnak! Kikészítenek . . . csak 
úgy . . . fél kézzel . . . életed nagy 
napján! 

(Keserűen nevet, Katalin fájdalmas te-
kintettel nézi.) 

(Függöny) 

(A második részt következő számunkban közöljük) 



S I M Á I M I H Á L Y 
• • 

Üzenet 

vagyok itt. mint a szikla 
karjára tett gyerek 
az égre kitaszítva 
harapok felleget 

s látod mégsem törik le 
sugaradról e szem 
tejfoggal a vaksorson függve 
emlődre• emlékezem 

árvát e kő-világon 
már isten sem szeret 

de készül átváltozásom 
tündér és föld leszek 

lebegő sziklákkal játszom 
felhőket könnyezek 

A fekete bojtár tüzénél 
(In memóriám Sinka István) 

Lebodorodva subásan 
hej regülejtem 
vércseláb-dűlőn magában 
hej regülejtem 

sorsok bojtárja feketén 
hej regülejtem 
gőggel az ének göncölén 
hej regülejtem 

csillaglelkű nagy éjszaka 
hej regülejtem 
bárányok csöndje vérszaga 
hej regülejtem 

húsvétolunk pünkösdölünk 
hej regülejtem 
regöst ünneplünk s kövezünk 
hej regülejtem 



ugyan ki népei vagyunk 
hej regülejtem 
hová hajít gamósbotunk 
hej regülejtem 

tűzláng subában táncolunk 
hej regülejtem 
lidérceket gubancolunk 
hej regülejtem 

égi madár leszállana 
lángban a mennyég 
anyánk lábán a ballada 
megszenteltessék 

A fa átváltozása 
bordáim szárnyasodnak mert ha maradnék kötve 
szárnyaim tollúsodnak itt görbednék örökre 
jaj hamar azt a fejszét itt roskadnék mogorván 
gyökérző lábaimnak válna ágam horoggá 



D Ö B R E N T E I K O R N É L 

Arckép 

A Dunát pengeti a tél. 

Áz égből balerinák szállonganak — 
eltáncolják a kezedet, 
a lobodat. 

Árad a Föld giliszták medrein át, 
Lebegsz, bevarrva a béke kékfestő vitorláiba 
húsodban robotol a vadrózsa még. 

Ki ad hitelt? — sorsod 
a nyár sóbányáiban kitelt. 

A faliórán két jó nyomtatólovak 
nehézlöveget vontatnak 
körbe, körbe — 
Szétlövi arcodat. 

Halántékod mögött a tajtékzó karfiolban 
az ábécé hernyója zakatol, falja velőd — 
hátuljából napfény csordogál. 

Életed fölizzik a bor vörös kanócán 
a robbanásig, szétveti délkörökkel 
abroncsolt koponyád, hálál elhajított 
hólabdája az agyad, átzúg a világon. 

Virradatkor tenyeredből 
megeteted a Napot. 
Fölteszed a borbélytányért, 
verőfénysisákod. 

Deret harangoznak. 



K I S S D É N E S 

Félelem Tüzeink 
Hótiszta papírlap 
sivár sivataga 
nem várja hogy írjak 
toll-mankómra dőlve 
magamhoz induljak 
mert ennek az útnak 
nincs kezdete vége 
ember oda jut csak 
ahova a csillag 
sötétből sötétbe 

Anyám az embert jaj az embert 
határtalanból darabolták 
Végzetes sorsa szabja dolgát 
kövület csöndje muzsikája 
önmaga alatt gyújtott tüzet 
mikor a szikrát megtalálta 

Rádgondolások 
1 

Aszfaltmező kőasztagokkal 
neon futórózsája tüskefénye 
kapualjakban árnyak petrencéi 
Rokkant házak lépcsőfokain 
öregek zihálása megtapad 
Nincs tisztítószer ami lemossa 
nincs tüdő kiköhögni nincs 
a ránk meszesedett napokat 

2 3 
Fekszel örökkévalóan 
Poshadó homályban hóesés enyész 
Már rég kövek és vasak rágják 
hálátlan szerelmünket 
Az a csillag még mindig 
ugyanúgy idenéz 

Álmomban utánad kiabáltam 
Reggel falakról pattogzott 
arcomba a neved. 
Most vérivó késekkel játszom 
hogy megmentselek 

Sorsjegyzetek 
í 

Hiábavalóan 
kijelölt helyemen 
egysorsban Kőmíves 
és Mikes Kelemen 
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Ez a perc lakhatatlan 
önts csak el fényözön 
Csak az idő ícopik rajtam 
amíg másikba költözöm 

3 
Gyorsan lemondanak rólad 
Gyorsabban ütnek mint ölelnek 
Hozzájuk tartozol mégis 
Tartsd oda fejed a köveknek 

F A R K A S Á R P Á D 

Futózápor 

Serceg az aszfalt, serceg 
cserepezett bőre a földnek, 
égerfa ága, papsajt 
tapsol, a millió esőcsepp-gyöngynek. 
Zuhogjatok, ó, guruljatok 
tátognak már a tátogtatok, 
titeket isznak a pici pánok: 
sárga és vérvörös tulipánok, 
nyeli a cseppet a búza, a kender, 
saláták isszák zöld levelekkel, 

, s mégiscsak kiderül, 
kiderül, hogy játék volt csupán . . . 
és csendesül. 
És suttyomban az eső szárán, 
égre mászik a szivárvány 

Kardvirágok 
Az udvari gyep és a papsajt hadra keltek, 
hogy egy éjjel elfoglalják a kiskertet. 
Pipevirág mécsest gyújtott, sárga lángot, 
forogtak a pici papsajtbuzogányok. 



Húsos szirmú virág volt, ki észrevette, 
kardot rántott, s belesuhintott a csendbe: 
„Nocsak, gyertek, parazita, korcs növények, 
hadd aprítsak zöld paréjt a csirkenépnek!" 

Ügy szikrázott pengéje, hogy mind egy szálig 
visszahúzódott a gyep a pinceszádig. 
Azóta a kerítést is színes lángok 
őrzik apró testőrökként: kardvirágok! 

B A K A I S T V Á N 

Végvári dal 

Csend támadt — a feldúlt vidékről 
a zivatar már elvonul, 
s ágak ínyéről vicsorít ránk 
esőcsepp- fog sorral az Ür. 

Végigezüstlik a tócsán 
a rettegés, szellő ha rebben. 
Hőköl a ló . . . Továbbereszt vagy 
szétszaggat bennünket az Isten? 

A rongyos, megfakult mezőket 
rólunk, Uram, letépheted :— 
Magyarország határait 
ránk rajzolták a sebhelyek. 

Annak oltalmazzuk, ki tőlünk 
elhódította — legalább 
kardunk élén csillogjon ez az 
esőcsepp-gyöngysoros világ! 

Fegyverletétel 
Vörösmarty emlékének 

Azt hittük, sorsunk szálait 
jövendővé szövi e kor. 
Megszőttek szőnyeggé, mire 
a hódító tipor. 



Harcolni? Itt, ahol a domb 
s a rétek kendőjén a dér 
a győzteseknek felkínált 
só és kenyér? 

Gyászunk sötétlik, mint a vérben 
megalvadt rög feketesége. 
Szétporladunk vagy eljutunk a 
zsarnok szívébe? 

Mint sziklák közt a tűz, lapuljon 
fogaink mögé a nyelvünk! 
Égessen, mit kimondani 
nem lehet, legalább mibennünk! 

D O B A I P É T E R 

Tehetetlen emlékezet 

A puha és édes botrányok, 
hatkor, kilenckor, tizenegykor 
és éjjel egy után... 
Az életem vele! 
(A házmester arcán agyonkínzott jóság.) 
Aztán most hirtelen belátom: 
el lehet tévedni egy szobában 
— mint egy vad gömbtükörben — 
ahol csak egyedül élünk, 
ahol velünk kering valaki más 
és egy arcot játszik, amit nem látok, 
nem látok mást, csak magamat, 
nem látom magamat, csak mást, csak a szobát, 
ahol emlék emléket kényszerít észrevenni. 
„Milyen fiatalok még . . . és milyen gonoszak egymáshoz," 
mondta mindig a házmester, amikor tudta, hogy hallom. 
És most az első, friss, őrült szakállal, 
mely végre megváltoztatja arcomat 
és zöldüvegű, fémkeretes szemüvegben, 
hogy senki ne nézhessen a szemembe: 
kereslek a borzasztó kapuban, 
amely felett nincsen felirat, 
mert a „remény" felhagy velünk, 
azelőtt, amit nem remélhetünk: 



azelőtt, hogy ez a szoba ugyanaz a szoba, 
hogy ez a nap ugyanaz a nap — 
Már csak nyugvó emlék — és szobák és napok — 
semmi —: és akkor minden. A „válasz", a „kérdés", 
a „most", az „akkor": csak a neved után firkált szavak. 

Semmiben nem érdemes kételkedni 

Ha üvöltök, ha szavakká változok, 
akkor is kék az ég! 
Méghozzá direkt kökénykék! 
Ha kínomban guggolok, 
ha rongy-merev vagyok, 
mert meggyilkol a tükörben az arcom, 
akkor is kék az ég! 
Bárgyú-kék, kimosott-kék, matt-kék, 
de kék! És kékjével fenyeget! 
Ha hazudok, ha hazát cserélek, 
ha másnap már nem élek, 
akkor is higanykék és sivatag-tiszta 
a rámeső ég: és kékjén a madárszigetek, 
megfeszítik a tekintetemet. 
Ha egész életemből viccet csinálok, 
ha ölök, ha utánzók, ha belefáradok, 
akkor is, a felhők szétúszó cellái mögött, 
kék, mint az előbb, az ég — 
És ha már nem akarom a világot, 
akkor is az agyamig, 
káprázó szememig, 
lélegző életemig: 
lobog és mozdulatlan a kék! 

S Z Ö L L Ö S I Z O L T Á N 

Gitárral 

hideg a fény, 
virágot szaggatnak húrjai, 
mintha 
kések élén járna ujja 
a szélnek, véreznek ujjai 
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levetkezik, 
nyílik vadvíz-szemünk a tájra, 
vacog 

— csontig sztriptíz, 
a táj erkölcstelen magánya 

— — — húsát esszük, 
mint mint 

égi cégér, pléhkrisztus zörög, 
föld-ég zárlatában, 

virradat és alkonyat között 

Ébredek 

Milyen harcra? Forgatott 
szörnyű álom 

Lódulj, 
idő! 

a hajnalt várom 
Árnyam 

gyönge fény műve, kancsal 
holdé — 

Hallgass, 
Richárdom! 

Országomnak nem lesz ára 
Szabadságom 

ingemben lobog 
Tördelem szárnyát: még 

ne szálljon! 
A hajnalt 

várom 
Ingadoznak tán az óramutatók 

Elé jöttem: 
mögöttem, 

Európa 
Dördülj: lődd rám a Napot, 

.3 
auróra! 

Déva, Bábel 

A csorda szerszámok elvadultak 
Anyánk s nyelvünk megzavarodott 

Befalaztuk a balladát — 
Hatalmas a Te akaratod 

Áll befejezetlen s megáll a fal 
Nap köröz a csonka magasban 

Zöld ág rezzen, üres reflex 
Égnek a sebek vakolatlan 



S Á R Á N D I J Ö Z S E F 

Vezeklő 

Már nem tudom 
Te hiányzol-e jobban 
vagy a gőg 
mely semmiségemre emlékeztet 

Milyen akarat lendülete lök 
öröklött vétkeimért vezekelni? 

Vezér vagyok 
vagy vezérelt? 

Hajszol téstbe-öltözött életem 
időzített bűntudata 

Arcod 
Józanító szerelmek becézték testem. 
Lélek-melléki volt a száj, az öl. 
Bővérű örömökbe estém, 
s áltatott a legnagyobb gyönyör. 

Dárdáztam kosként fulladásig 
örvénylő asszohyhúst faltam, és 
hiába hittem, majd egy másik 
testben ér termő kielégülés. 

Vak ösztön? — dörömbölt bennem 
gén-közi üzenet: tovább kell keresnem 
egyetlen arcod, amelyben élek, 

régesten vétkezem, s megtisztulok. 
Véled voltam gyönyörűm, s Véled vagyok 
boldogság-éhes bitangoló lélek. 

Inkább a magány 
JÖNNÉL 

sodronyszonettes 
diákszobával 



JÖNNÉL 
szertartásaink 
vesztőhelyeivel, 

hol megdöntöttük egymást, 
s ha fölmagasodtunk 
omlásunk romjaiból, 
fésűs, szél szálazta nyomunk 
a tajtékcsöppes pázsiton. 

Kínálnád újra, 
rakoncátlan játékaid, 
az egymásba-oltott 
hangya-zsibbadást. 

Tiéd: a nőstény-pülanat. 
Enyém: a merevedés gyalázata. 

Szigonyos varázsod siratom, 
a csiklandó lelki pompát. 
Ami lehetne: sivár és állati. 
Inkább a magány magömlése, 
— lakatlan kísértet-házam éjein — 
mint a befogott, zsugori szenvedélyek, 
bocsánatos kalandjaimmal. 

Légy áldott — nélkülem. 
Érd be hiányom, vigaszával, 
s föloldalak. 
Magadra nézz! s átok nem himbál, 
ha fújni kezd a talp-alatti szél. 

Köszönöm a kétezer napot. 
Jóságod óvta gőgös életem — 
boldogabb föltámadásomig. 

G Y Ő R I L Á S Z L Ó 

Szeptember 

Vasba csattant a rossz idő. 
Lehull a zöld meg a kék. 
Esik az összeesküvő. 
Elesnek Martinovicsék. 



Kivégzi gyönge, reszkető 
kezekkel az idei szép 
nyarat is ez a rossz idő. 
őszre válik a Vérmező. 
Egyet még villan, 
aztán legördül a kék, 
ahogy háromszor odasújt 
pallosával a vénülő 
egri hóhér. Itt van a sötét. 
A nyár egészen beborult. 
Recseg a csont, 
a zöldet vágja le róla. 
Gyisziteli a tetemet, 
kitépi tőből és inastul 
a fehér tagokat. Fűrészel. 
Lenyúzza végül a rekkenő 
pirosat. Zsákokba dugja be. 
Bevarr, elás a rossz idő. 
Valaki rózsát ültetett. 
Piros és zöld a rózsatő. 
Két szín már itt van. 
Egy pedig közelít. 

Albérlők 

Vándor, ha éjszaka 
érsz el ide hozzánk, 
ne a zöld mohás fát 
keresd, az messze van, 
a csillagra füst szállt, 
ne keresd, hasztalan, 
s ne beszédes utcát 
keress, az néma ma. 

Vándor, a tekinteted 
ide vesd föl hozzánk, 
mi, bár idegenek, 
vinnénk, igazítnánk 
botodat, tarisznyád 
észak, nyugat, kelet, 
dél útjára, nézz ránk, 
figyeld az albérleteket! 

Az albérleti szobák 
ablaka mindig 
északra nyílik, 

és ott ég a legtovább 
a lámpafény, mint 
ami csillagként 
várja Körösi Csornát. 

Ahol mi lakunk, arra van 
észak, ahol a lámpa ég. 
Gyújtjuk a lámpát, éjszaka, 
süvölt a szél, a sarkvidék, 
és megmart ebként ugat a 
fóka, a rozmár agyara 
töri a sarkvidék jegét. 

A lámpa fénye a szobában 
akár a fákon a zöld moha. 
A lámpa arra ég a házban, 
amerre észak csillaga. 
Körösi, Jelky, jéghideg 
városok vándora, 
figyeld az albérleteket! 



Ú J H E L Y I J Á N O S 

Dusa Piroska rossz napja 

Karácsony másodnapján, úgy alkonyattájt, Vasadi István miután megitatta 
az állatokat, a felesége elé állt a nyári konyhában, és százötven forintot kért 
tőle. Dusa Piroska kezéből kihullott a mosogatórongy, elfulladva kérdezte: 

— Mire kell? 
Vasadi István nyelve csücskével megérintette felső szájpadlásának egyetlen 

megmaradt fogát, és csak ennyit mondott: 
— Névnapom van. 
Dusa Piroskát szédülés fogta el, ijedten megkapaszkodott a zománcozott 

asztali tűzhely fémrúdjában, arra gondolt, hogy az új körzeti ápolónő megint 
késik, mindjárt 4 óra, és ő még nem kapta meg a naponként esedékes nyugtató 
injekcióját. Valahogy erőt vett magán, a nagyszobából kiszuperált ócska szek-
rényhez tántorgott, testével eltakarta a lepattogzott festékű ajtókat. Amögött 
tartották a pénzüket, az egész vagyonukat. Ahogy a deszkákat megérezte a 
gerincén, visszatért az ereje, megmakacsolta magát, összeszorított szájjal sut-
togta : 

— Nincs! Kocsmára nincs pénz! 
Vasadi István óvatosan megköszörülte a torkát, a frissen mázolt, sárga 

homokkal felszórt földet bámulta. 
— Pedig menni kell, héj. 
— Nincs! — sikoltotta Dusa Piroska. A férjének ugrott, és gyereklány 

testének minden erejével öklözte a nagydarab embert, ahol csak érte. — Kocs-
mára és kurvákra nincs pénz! Nem adok. 

Vasadi István megmarkolta a felesége csuklóját, magához kapcsolta a 
madártestet. 

— Akkor is elmegyek. Egy évben egyszer van névnapom. Jár nekem. 
Dusa Piroska szemét elöntötte a könny, megint nagy gyöngeség vette elő. 

Kiszabadította magát az ura szorításából, visszament a szekrényhez, kiásta be-
lőle a féltve őrzött kazettát, tartalmát a konyhaasztalra borította.. 

— Vidd el az egészet! — mondta, és lekuporodott az ásztali tűzhely elé 
egy kisszékre. — Vigyed csak el, hiszen ezért dolgoztunk, egész évben. 

A nagy halom pénzből Vasadi István kiválasztott egy százast meg egy 
ötvenforintost, mutatta a feleségének. 

— Csak ennyi kell, mondtam.. . Látod, nem vettem el többet. 
Dusa Piroska arcát a tenyerébe'dugta, nem nézett az urára. 
— Majd jövök, feküdj le, nem kell rám.várni. 
Vasadi István becsapta maga után a nyári konyha ajtaját. De az ajtó nem 

csukódott be, nyiszorogva félig kinyílt, s a résen alattomosan belopakodott az 
udvarról a tejfehér, sűrű decemberi köd. 

Dusa Piroska csontjait átjárta a hideg, beleborzongott. Most meghalok, 
gondolta magában, de nem baj, úgysem érdemes élni. Összegörnyedt a székén, 
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térdeit soványka melléhez szorította, úgy ringatta kicsi testét. Megpróbált imád-
kozni: Édes jó istenem altass el engem, altass el örökre, mert nem bírom már 
tovább . . . Elmúltam ötvenöt éves, megöregedtem, csúnya lettem, gyereket sem 
tudtam adni az uramnak . . . altass el engem, istenem. Mint már oly sokszor, 
most is megpróbálta elképzelni, hogyan nézhet ki a jóisten, de csak sugárzó 
napot látott és szelíd bárányfelhőket. . . Azok mögé bújt a jóisten, titkolta, 
rejtette az arcát. Aztán a haldokló édesapját látta, meg húszéves önmagát, 
ahogy ott ül a halottas ágy szélén és görcsösen szorítja a beteg madárként 
pihegő megfeketedett vékony ujjakat. A könnyek újra beborították az arcát, 
felzokogott, szólítgatta régen meghalt apját: Drága édesapám, miért hagytál 
engem magamra, nem bírom már, megyek utánad nemsokára . . . Felbugyboré-
kolt torkán a hivő ének: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, uram. . . 

Dermedt révületéből csilingelő biciklihang térítette magához. Az ápolónő, 
megjött, villant át rajta. Gyorsan rendbe kapta magát, megtörölte a szemét, 
megigazította elcsúszott fejkendőjét. Nyájas mosolyt erőltetett vértelen ajkára, 
ahogy kinyitotta a kiskaput az utcán várakozó szép, fiatal Hegedűs Aranka 
előtt. 

— Jaj, kedvesem, már azt hittem, megfeledkezett rólam . . . 
— Ez a borzasztó k ö d . . . — Hegedűs Aranka a kerítéshez támasztotta a 

biciklijét. — Ne haragudjon rám, Vasadi néni. 
Dusa Piroska megsimogatta az ápolónő karját. 
— Ó, hogy haragudnék én magára, jöjjön kedves, jöjjön. 
Aranka megborzongott az asszony érintésére: képtelen vagyok megszokni 

ezeket a parasztokat, gondolta magában. Csak néhány hónapja jött ebbe a 
kisfaluba, az ide alig harminc kilométernyire fekvő városban végezte az isko-
láit, a szülei ott éltek, és ott maradt Bandi, a vőlegénye is, aki egyre ritkábban 
látogatja meg mostanában . . . Most is csak az ünnep előestéjét töltötte nála, 
másnap már rohant vissza a városba. Ö meg itt rohad, mert a főnöke, a kör-
zeti orvos a Tátrába ment síelni. Ki kell bírni! Talán már csak néhány hét, és 
megüresedik a városi kórházban a várva várt állás. Ki kell bírni! 

Dusa Piroska szélesre tárta a nyári konyha ajtaját. — Tessék csak, tessék! 
Aranka ahogy belépett, azonnal felfedezte az asztalon felejtett pénzhalmot, 

megbabonázva meredt a váratlan látványra. Dusa Piroska szívét marokra fogta 
a rémület: most mit tegyen? Lekapta a mosdóról a törülközőt, az asztalra 
dobta, rá a pénzkupacra. 

— Ejnye . . . ejnye — nevetgélt fura fejhangon —, hogy micsoda rendet-
lenség van itt. 

Aranka keserűen mosolygott. Ezeknek a parasztoknak még a bőrük alatt 
is pénz van . . . Ö meg, Bandival, két éve gyűjti, rakosgatja a filléreket, hogy 
beszállhassanak egy társasházba, mert sem náluk, sem Bandiék szüleinél nincs 
hely a számukra . . . Ezért húzódik az esküvőjük is . . . Levetette a kabátját, a 
táskájából előszedte a fecskendőt és az ampullát. Megreszelte az üvegcsét, le-
roppantotta a tetejét, és felszívta a folyadékot. „Ha most valami mást adnék be 
neked, enyém lenne a pénz, te zsugori kis öregasszony." A gondolattól jó kedve 
támadt, szinte vidáman mondta: 

— Tessék letolni a bugyogót, Vasadi néni! 
Dusa Piroska engedelmeskedett, a fejét kicsit hátrafordítva a tűt leste, 

ahogy a bőre alá csusszant. 
— Jjjijjjj — sziszegte, már csak az illendőség kedvéért is. 
— Fájt, Vasadi néni? 
— Dehogy fájt! — nyájaskodott Dusa Piroska. — Olyan finom keze van 

az ápoló néninek. Máris sokkal jobban érzem magam. Hiába, áldott egy gyógy-
szer e z . . . Pedig nagyon ki vagyok, kedvesem. 

— Hogyhogy? — kérdezte Aranka. 
Elrakta az injekciós tűt, a kabátját magára vette, menni készült. Dusa Pi-
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roska úgy érezte, ha ma este egyedül marad, végzetes dolog történik vele. Nem 
akarta, hogy az ápolónő elmenjen. Nagyot nyelt, legyőzte a fukarságát. 

— Tetszett már vacsorázni? 
Aranka meglepetten kapta fel a fejét. 
— Tessék? 
— Szívesen meghívom . . . Van kacsasült. . . töltött káposzta . . . Vagy egy 

kis disznóságot inkább? 
— Vacsoráztam — mondta Aranka hidegen, pedig dél óta nem volt falat 

a szájában, s tudta, hogy otthon tea és felvágott várja. 
— Akkor talán egy kis italt? Van egy kis édes páj inkám. . . — Dusa 

Piroska már könyörgött. — Bor is van, jó bor, saját termés. 
Aranka utálattal nézett az alázatos arcba: inkább pénzt adjál, te zsugori 

kis asszony, arra van nekem szükségem, nem a vacsorára. Bandit nem sokáig 
bírom már hitegetni, elmegy a francba. Nagyot dobbant a szíve: mi lenne, ha 
kölcsönkérnék? A törülköző alatt legalább ötvenezer forint v a n . . . Nekem húsz-
ezer is elég lenne az induláshoz.. . Csak kölcsönbe! Bandi elájulna, ha elébe 
állnék: megvan a pénz! Elszántan dobta le a kabátját: pénz nélkül el nem 
megyek innen! 

— Jól van, Vasadi néni, maradok egy k ic s i t . . . — mondta kedvesen, a 
megszokott mosolyával. 

Dusa Piroska bensőjét melegség járta át. Milyen áldott jó lélek ez a kis-
lány, nem hagyja magára ezen a szörnyű estén. Az asztalhoz ment, kapkodva 
besöpörte a pénzt, a kazettát a szekrénybe zárta, a kulcsot a köténye zsebébe 
dugta. Tiszta abroszt terített, a százötven literes Lehelből elővette a kacsasültet, 
kenyeret szelt. 

— Tessék ápoló néni, lásson hozzá, amennyi jólesik. Leszaladok a pincébe, 
hozok egy kis bort. 

Aranka egyedül maradt. Feszülten bámulta az ócska szekrény ajtaját: ott 
van a pénz, ott van a megváltás. De vajon kinyílik-e még az az ajtó ma este? 

Dusa Piroska színig töltött másfél literes üvegkancsóval jött vissza. Zavar-
tan nevetgélt. 

— Kicsit zavaros lett, nagyon ledugtam a gumicsövet a hordóba, mikor 
megszívtam.. . Nemigen vagyok én hozzászokva, tetszik tudni, a bort sem 
bírja az idegem. 

— Nem baj, Vasadi néni — mondta Aranka. — Azért megkóstoljuk. 
Egyre fogyatkozóbb reménnyel nézte a szorgoskodó asszonyt. Ez inkább 

meghalna, minthogy kölcsönadjon néhány ezer for intot . . . Ilyenek ezek mind, 
fukarok a végtelenségig. 

— Hát az egészségünkre! — Dusa Piroska megemelte a poharát. 
— A magáéra, Vasadi néni, hogy minél előbb meggyógyuljon. — Aranka 

egy hajtásra kiitta a borát. Dusa Piroska hálásan nézett rá, újra töltött. 
— ízlik, kedves? 
— Ízlik — mondta Aranka, és a második pohár bort is felhajtotta. Üres 

gyomrát marta az ital, kellemes bódultságot érzett, kajánul állapította meg, 
hogy a Bandi által annyira utált és megvetett nova bort issza. A hit, hogy 
megszerzi a szükséges pénzt, újraéledt benne. Tűnődött, hogyan térjen a do-
logra, de még korainak tartotta. Megpróbált közömbös maradni. Körülnézett a 
nyári konyhában. 

— Hát Vasadi bácsi hol van? 
Dusa Piroska, arca elborult, szemébe könnyek tolakodtak, remegő hangon 

mondta. 
— Ne is kérdezze! ő az én nagy bánatom, ápoló néni. 
— Aranka! 
Az asszony értetlenül nézett a csinos, fiatal arcba. 
— Aranka? 
— Igen, igen — nevetett a lány. — Tessék csak így szólítani. 
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— Aranka — ízlelgette a szót Dusa Piroska, és a szívét megint nagy me-
legség járta át. Milyen áldott jó lélek ez a kislány, micsoda nagyszerű teremtés. 
A kora szerint éppenséggel lehetne az ö lánya is". . . Meg Vasadi Istváné. Hiszen 
mindig kislányra vágytak. 

— Hány éves maga . . . Aranka? 
— Huszonkettő. 
— A szülei? Ha nem veszi tolakodásnak, megkérdezném. 
Aranka nagyot lélegzett. „Meglesz a pénz! Kell! Kell!" A legszelídebb 

hangján mondta: 
— Dehogyis, Piroska néni, sőt örülök, hogy érdeklődik. Az édesapám tanító. 
Dusa Piroska felsóhajtott. 
— Tanító! Jaj de szép! Én is az akartam lenni valamikor, csak nagyon 

sokan voltunk, nyolcan, és nem volt pénz az iskolára. 
— Mi is sokan vagyunk! — Aranka belekapaszkodott az üres poharába. — 

Két fiú, két lány. Orvosnak készültem, de nálunk sem volt pénz a tovább-
tanulásomhoz . . . fgy aztán csak ápolónő lettem. 

— Csak?! így mondja? — Dusa Piroska megcsóválta a fejét. — És én-
belőlem mi lett? — megtöltötte a lány poharát. — Igyon, kedves, ha jólesik, 
én már nem bírom. 

Aranka felhajtotta a harmadik pohár bort, a szíve a torkába ugrott, el-
szántan folytatta: 

— A testvéreim között én vagyok a legidősebb, a többiek még tanulnak. 
Minden fillérre szükség van, anyám csak a háztartásban dolgozik. . . 

Már éppen a vőlegényéről akart beszélni, arról, hogy náluk is hasonló a 
helyzet, hogy Bandiból is csak könyvelő lett, pedig mérnöknek készült, hogy 
nem tudnak összeházasodni évek óta, mert nincs lakásuk . . . De ekkor észre-
vette, hogy az asszony nem figyel rá, maga elé bámulva, kifejezéstelen arccal 
ringatja magát a székén. Aranka torkán megakadt a szó: feladta. 

Picike csend után Dusa Piroska szólalt meg. Halkan, szinte csak magának 
beszélt: 

— Nekünk mindenünk meglenne, és látja, Aranka, mégis boldogtalanok 
vagyunk. Az uram, őt kérdezte az imént, kocsmázni ment, elvitt százötven fo-
rintot . . . Abból már nem látok egy fillért sem . . . Pedig itthon is ihatna, itt 
van a rengeteg borunk, tizenkét hektóval termett az i d é n . . . De neki a tár-
saság kell meg a cigányozás. Különben nem mondhatok rá rosszat, mint egy 
állat, annyit dolgozik. Hatvanéves lesz jövőre, de lepipálja a húszéveseket. . . 
Iszonyú .erős természete van. Ilyen volt, amióta csak ismerem. . . Summásként 
kezdtük, de öregkorunkra megvan mindenünk, hála a jóistennek. Csak ha be-
köszönt az ősz, megbolondul. . . Akkor nem lehet bírni vele. Menni kell, ezt 
hajtogatja, s megy is a kocsmába.. . A földeken ilyenkor már nincs munka, 
itthon is csak a jószágokkal, nem tudom mivel megfogni . . . Megy hát a kocs-
mába . . . Nem azt mondom, hogy mindennap, de így ünnepek alkalmából min-
dig . . . Ott persze már várják a barátok. A falu bolondja lett, fűnek-fának 
fizet, és nem hagyja, hogy őtet is meghívják. . . Aztán, ha elfogy a pénze, ki-
tessékelik az a j tón . . . Hát ilyen ember lett öregkorára Vasadi Istvánból. . . 
Ebbe betegedtem én bele, Aranka. . . Talán az a baj, hogy nem lett gyerekünk, 
pedig de nagyon akartam. Háromszor voltam terhes, egyet sem tudtam kihor-
dani, elvetéltem mind a hármat. De tehetek én erről? Gyenge voltam, beteges 
már lánykoromban i s . . . Dolgozni azért így is kellett. Most is kell. Mert nem 
akarok koldusként elpusztulni. . . Csak egyre nehezebben bírom tartani magam. 

Hegedűs Aranka szédült. A kacsasültet nézte, most evett volna, de Dusa 
Piroska megfeledkezett a kínálásról. Csak beszélt, beszélt, folyt belőle a pana-
szos áradat. 

— Ez a mi életünk, Aranka, senkinek sem kívánom. Tavaly elmentem a 
Duna-kanyarba három napra. A téesz szervezett egy kirándulást, gondoltam, 
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rám fér egy kis kikapcsolódás. De nem voltam nyugodt, nehogy azt higgye. 
Néztem a gyönyörű tájakat, a fejem meg állandóan itthon járt, hogy az uram 
biztosan kocsmázik, kurvázik, kihasználja a távollétemet. . . El volt rontva az 
egész kirándulás, hát inkább nem is megyek el többet. Pedig minden vágyam, 
egyszer eljutni a Balatonhoz. . . Vagy egy színházba, a város nincs olyan 
messze . . . Aztán még moziba sem jutok el itthon. Egyedül menjek? Félek 
hazajönni a sötétben, különösen azóta, hogy megkaptam ezt az ideget. így csak 
ülök itthon, és várom, hogy majd csak elfogy a pénze az uramnak, és hazajön. 
Bárcsak sose lenne ősz meg t é l . . . Tavasszal, nyáron, mikor sok a munka, nin-
csen semmi baj, akkor én is nyugodt vagyok . . . De ahogy közelednek a hide-
gek, elfog a rémület, hogy kezdődik minden elölről. Ilyenkor felszalad a vér-
nyomásom, az idegeim tüzelnek. Nem élet ez így, higgye el nekem . . . 

Aranka hirtelen elhatározással felkelt a székről, a kabátjáért nyúlt, Dusa 
Piroska mellé ugrott, lefogta a kezét. 

— Ne menjen még, Aranka, nagyon kérem, ne hagyjon egyedül. . . Félek. 
Kihasználva a lány megingását, gyorsan töltött a poharakba. 
— Az egészségünkre . . . Én is iszom egy picit. 
Most már úgyis mindegy, gondolta magában Aranka, s felhajtotta ezt a 

pohár bort is. 
Dusa Piroska tétován nézett körül. 
— Istenem, hol is hagytam abba . . . Mit is akartam mondani . . . — A fejére 

csapott, letette a poharát, a köténye zsebéből elővette a szekrény, kulcsát, ki-
nyitotta az ajtókat. A ruhaneműkkel jól megtömött szekrényből egy sötétbarna 
szőrmebundát akasztott ki, a lány felé fordította. 

— Nézze csak, Aranka, ehhez mit szól? Tavaly vettem, tizenkétezer forintba 
került, de ugye megérte? Azt mondják nagy egy kicsit, de az a jó, betakar 
majdnem a bokámig . . . Csak a templomba tudom felvenni, nincs itt más alka-
lom. Na, mit szól hozzá? 

Aranka kifejezéstelen arccal bámult a szekrénybe, forgott vele a világ, ki-
áltani akart, hogy nem érdekli semmi, de nem jött ki hang a torkán. 

Dusa Piroska visszaakasztotta a bundát, lázasan kutatott a ruhaneműk 
között. 

— Tessék nézni, van itt minden . . . Ez az uram ünneplője . . . Ez egy másik 
öltöny, csizmanadrággal, mert arról nem tudom leszoktatni. . . Ezt a harmadi-
kat tavaly vettük, még nem volt rajta . . . Ez egy orkándzseki. . . Ezt szereti, 
néha fe lvesz i . . . Az én ruháim fent vannak a házban, jöjjön, azt is meg-
mutatom . . . 

Az asszony bezárta a szekrényt, a kulcsot megint a köténye zsebébe rej-
tette. Nyújtotta a kezét. 

— Jöjjön, kedves. 
Aranka, mint a lámpafénybe került pille, megzavarodva hagyta, hogy az 

asszony átvezesse a sűrű ködben úszó udvaron. Kéz a kézben értek fel a veran-
dára. Dusa Piroska előreszaladt, felgyújtotta a villanyt a konyhában. Szaporán 
magyarázni kezdett: 

— A régi házunkat teljesen lebontottuk, itt minden új, néhány éves. 
Konyha, nagyszoba, hátsó szoba, spájz, nekünk elég ennyi. . . 

Aranka hunyorgott az erős fényben, a csontig ható hidegtől megremegett. 
— Hideg van, itt nem fűtenek? 
— Van olajkályha . . . De jó nekünk a nyári konyha, ném jövünk mi ide, 

még télen sem .. . Nézze csak, ezt a bútort az idén vettem, tetszik? 
Aranka végighordozta tekintetét a konyhán: ragyogott minden a tisztaság-

tól. Az üveges konyhaszekrény polcain készletek sorjáztak: kávés, téás, leve-
ses, kompótos . . . Olyan újaknak tűntek, mintha tegnap csomagolták volna ki 
őket a papirosból. 

Dusa Piroska megnyitotta a bal oldali ajtót. 
— Ez a kisszobánk. 
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Aranka szeme megakadt a mozaikpadlón. 
— Ez is köves? 
— Könnyebb tisztítani. . . Ugyanis, amikor készült, még úgy volt, hogy 

feljövünk telenként.. . De aztán, tudja . . . Azt a mocskos, részeges embert én 
be nem engedem ide . . . Hogyne . . . Hogy összerondítson mindent — mondta 
indulatosan Dusa Piroska. Egy barnára pácolt kombinált szekrényt nyitott ki. 
— Hát itt vannak az én ruháim: ez egy tavaszikabát, nyári kosztüm, ez meg 
egy dzserzéruha . . . így kell mondani? 

Aranka kifordult az ajtóból, csüggedten állt a konyha közepén. 
Dusa Piroska odaszaladt hozzá. 
— Csak nincs valami baja, kedvesem? 
Aranka némán ingatta a fejét. 
Az asszony a szekrényből kis üveget szedett elő, meg két poharat, töltött. 
— Egy kis szíverősítő . . . Ez jót tesz m o s t . . . Csak az enyém, itt dugdosom, 

mert a vénember még ezt is meginná. Na, kapjuk be! 
Arankának felfordult a gyomra az édes italtól, gyorsan kiment a verandára, 

nagyot lélegzett, az egyre sűrűbb, egyre áthatolhatatlanabb ködbe bámult. A vő-
legényére gondolt. Vajon mit csinálhat most? Melyik szeretőjével hentereg? 
Régen tudta, hogy megcsalja Bandi. De mit lehet tenni ellene? 

Dusa Piroska jött ki hozzá. 
— A nagyszobát nem nézi meg, Aranka? 
— Majd legközelebb . . . 
— Nem baj, ott úgyis csak a régi bútorok vannak . . . Hanem az állatokat 

csak megnézi, ugye kedves? 
Választ sem várva, Dusa Piroska megragadta Aranka kezét, s húzta magá-

val az udvar hátulja felé. 
Az istállóban két tehén és egy üsző feküdt az szalmán. A disznóólban két 

mázsán felüli hízó sertés jött elő az asszony hívására. Az elkerített tyúkólban 
legalább száz baromfi gubbasztott a felfüggesztett rudakon . . . 

— A kövér libák és kövér rucák erre vannak, jöjjön csak utánam — kiál-
tott Dusa Piroska, valahonnan az udvar másik végéből. 

Aranka két lépés után megmerevedett, a lábai egyszerűen nem mozdultak. 
— Csak utánam, itt vagyok — hallatszott Dusa Piroska hangja. 
Aranka torkából kétségbeesett sikoltás szakadt fel: 
— Haza akarok menni! 
— Valami baj van, kedvesem? — kérdezte egy vékonyka fejhang. 
— Nem érti, haza akarok menni! — üvöltötte Aranka. 
Vékonyka mellényét összeszorította magán. A sűrű ködben Dusa Piroska 

úszott mellé. 
— Csak nem ártott meg az a kis ital? — kérdezte az asszony, és jobbjával 

óvatosan megsimogatta a lány vállát. 
— Ne érjen hozzám! — Aranka szeme szélesre tágult. — Undorodom 

magától. 
Dusa Piroska egy pillanat alatt összeroppant. Könnyes szemekkel bámulta 

a szép fiatal lányt. 
— Mivel bántottam meg'az ápoló nénit? Mondja meg! 
Aranka legyűrte feltörő hányingerét, apránként visszanyerte a nyugalmát. 
— Bocsásson meg, Vasadi néni. . . . Nem szoktam ennyit i n n i . . . 
Dusa Piroska kihozta a nyári konyhából az ápolónő kabátját, táskáját. Szó 

nélkül felöltöztette, kezébe adta a táskát. 
— Nincs semmi baj, kedvesem . . . 
A kapuban Aranka megkereste a biciklijét, már éppen fel akart rá lépni, . 

mikor Dusa Piroska megszólalt: 
— Majdnem elfelejtettem.. . — A kötényéből papírpénzt húzott elő, 

Aranka télikabátjának a zsebébe gyömöszölte. — Tessék csak, ez a magáé. . . 
Holnap, ugyanebben az időben várom . . . Isten vele. 
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— Köszönöm — morogta Aranka. 
Felült a gépére, és belevágott a tejfehér éjszakába. Mikor kifordult Dusa 

Piroskáék utcájából, meg kellett állnia. Egy villanypózna tövébe hányt. Gör-
csösen, sokáig. A könnyei is elindultak az erőfeszítéstől. Előhúzta a zsebkendő-
jét, hogy megtörölje izzadt homlokát, a pénzt, amit az asszony nyomott a zse-
bébe, ekkor rántotta ki. A villanykörte pislákoló fényében megnézte: tízforin-
tos volt. Teljes erővel beletaposta a földbe. 

Vasadi István fél tíz után ment haza a kocsmából. Tovább nem marad-
hatott, kilenckor bezártak, s különben is a százötven forintja akkorára rég el-
fogyott. Dusa Piroska a nyári konyhában várt rá. Szikrázó, égő szemekkel 
támadt az urának. 

— Hol a pénz? Mennyi maradt? 
Vasadi István tehetetlenül széttárta a karját. 
— Semmi sem maradt. 
Dusa Piroska átkutatta a férje zsebeit, miután egyetlen fillért sem talált, 

sírva fakadt. 
— Ál la t . . . mocskos, részeges á l lat . . . Pusztulnál e l . . . 
Vasadi István nem bírt tovább állni a lábán, lerogyott a vaságyra. 
Dusa Piroska arra gondolt, hogy most kimegy az istállóba és felakasztja 

magát, mert ilyen kínok között nem lehet tovább élni. 
A férfi szemei becsukódtak, végigzuhant az ágyon, nyugodt, egészséges 

álomba merült. Az asszony sírdogált még egy darabig, aztán hozzáfogott, hogy 
levetkőztesse az urát. Rázta a hideg, mikor mellé bújt a vaságyon. 

Másnap pontosan fél ötkor Vasadi István felkelt. Kiganézott az istállóban, 
megetette, megitatta az állatokat, végezte a dolgát. Dusa Piroska fél hatkor 
kelt fel. 
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MŰFORDÍTÁSOK 

WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSAI: 

J U R I J S K R O B I N E C 

Non sens versek 

i 
Nagy Zagattya sok magzatja 
széttépi a szőnyeget, 
diribdarabra szaggatja, 
a szőnyeg csak létezett. 

2 

Jó Iván Golován 
köcsögbe bújt szaporán. 
Már nem Iván Golován, 
köcsöggé vált igazán. 

3 
A papné padlásán 
az egerek rendben 
rágcsálják a reverendát 
csendes csendű csendben. 

4 
Nem is hal, nem is rák, 
nem is dinnye, nem is mák, 
nem söpör, nem töröl, 
nem is női ki semmiből, 
nem kopasz, csak csupasz 
összevisszaság, 
nem is ez, nem is az: 
suta butaság. 

5 
Orrot vettem, arra tettem, 
hol nem orr a forma: 
legyen mátul végre hátul 
minden orca orma. 

Gyorsvonaton 
Kanna csörög az éjbe, 
mert fut a vonat. 
Az ég nagy messzesége 
ráz ablakokat? 

A dívány nyargal, vágtat: 
csontja zörög-e? 
A gyorsvonat is állat, 
nem sas, csak gebe. 



KORMOS ISTVÁN FORDÍTÁSAI: 

E l N A R I V U O R E L A 

Az áldás szavai Idő szálltán Nyáréjszaka 
Idejét múlatja 
ablakában 
reggel küszöbén 
az ember. 
Fák és bokrok 
hömpölygetik 
illatukat, 
teli erdő 
susogja 
az áldás szavait. 

Tarisznyám 
földre fektetem, 
út mellé 
guggolok. 
Az aratás 
bevégeztetett. 
Csűrben a termés. 
A pusztaságban 
kifosztott 
karók 
meredeznek. 

Kihalt 
és szürke 
a világ. 
Nyáréjszaka 
görget esőt. 
Valaholi zokogás. 
Köd szárnycsapásai. 
Szélvédett 
öbölben 
seregei 
a tó 
hidege. 

Reggel Zenekar Némaság 
Reggel ajtaja Fölkelt Falu ébredez. 
tárul, a nap, Udvarokban 
dereng az erdő. erdők néma piac 
Hüllámcsobogás mocorognak. lakik. 
morran. Hanggal Ajtó üvölt 
Póling kiált telített nyitódva, 
az öböl felől, a zenekar. becsukódva. 
szél ostoroz Végtelen vadon Macska nyújtózik, 
bárányfelhőket. basszusa kesereg. küszöbön álló, 
Falu füstje Hátborzongató aztán indul 
kapaszkodik homályból homályló csűrbe, 
fölfelé. elővillognak s már volt-nincs. 
Teli az udvar a hajnal Tető-lepedőt: 
ébredő iáklyái. havat 
emberlét szél poroz. 
mindennaphangjaival. 

Einari Arvid Vuorela (1889—1972) a huszadik századi f inn költészet nagy „vándora" , azaz mo-
dern vándorköltő, aki egész életében járta az országot, szegényen, semmi nélkül, mint magyar 
sors- és kortársa, Berda József. Gondolatait néhány szóból gyúr ja verssé, s mindig a legegy-
szerűbb eszközökkel emelkedik magasba. Táj- és emberszeretete a görögökre s a klasszikus 
kínai költőkre (Li Taj-po, Tu Fu, P o Csü-ji) emlékeztet, végtelenségig leegyszerűsített hang já -
val, bizonyítva, hogy szavak kötéltánca és bukfence nélkül is lehet modern költészetet 
létrehozni. 
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Vád A pacsirta lépcsői 
Forogván 
forognak a napok 
elvégezetlen 
munkád 
körül. 
Újra szólít 
a titokzatos bagoly. 
Lepihensz. 
Sóhajtasz, 
hiába 
várva 
álmodat. 

Láng 
Megérkezett. 
Lángragyújtotta 
a bokrot. 
Zöld ágak sercegnek 
körül a pusztán. 
Állj meg, 
térdepelj, 
hallgatózz. 

Dallam 
kölyke 
a szél. 
Vadoné: 
sóhaj. 
Boglárkák 
kösöntyűi 
kUmp-kilimpeznek 
a föld keblén. 
Kék sugárzásban 
a pacsirta 
lépcsői. 

Táj 
Hold ragyog. 
Derengő ház, 
aranyló erdő, 
platina tó, 
bronz hegycsúcsok, 
árnyékvert út, 
álom lépcsőfokai, 
merülő kútvödör, 
meseszauna. 

Szomorúság napszámosa 
Falvakban 
népgyűlésezik a magány. 
Messze 
a világ partja, 
s hangtalan 
kékell az erdők 
sötét táblája. 
Szemhajításra 
vert tanyát 
az unalom s a szorongás. 
Hever a kaszálókon 
megtépve 
a fű. 
Szomorúság 
napszámosa 
a szél. 
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PÁSKÁNDI GÉZA FORDÍTÁSAI: 

V I R G I L T E O D O R E S C U 

Félkör 
Benned — én 
vége-nincs fátyol 
lebegek 

Forrás felé 
Arcod felé 
Futok én mint a vad 
Űző rohanás réme 
Tépi szét kontúromat 

Rög csobbanása 
a vízben — 

es vagy 
tiltáson 
fojtott sóhaj 

* 

Megkóstollak 
a koncban 
amit árny dob a 
fénynek 

Rajtad túl 
Egy karmesteri pálca jelére 
Harsan a jégcsap 

122 holttest 
(Részletek) 

Felejtett kulcs az Ahogyanban 
* 

Szempillád most vízen lebegtet 
* 

A szárnyak alatt tömérdek tér — Északnál némább 
* 

Hogy a vén toronyórát eldobott árnyéknak higgyed nem tilthatja 
meg senki de senki 

* 

A lombokból mi maradt csak nyúló csiga-üstök 
* 

Gyík surran át hangtalanomban 
* 

Egy árnyfolt vándor-útja a ravatal lábaihoz 
* 

Folytonos titok — egyedül — mezítláb 
* 

Nők kutyákat simogatnak kísértik a viszonylag lehetetlen sajátos 
visszatérést 

Ugorj a vízbe pilláid után 

Ne zárd be a szertárt az árny dinamitja lapul 
* 

A hamu költői érték hogyha gyúlékony 
* 

Költő az, ki pontosan összezilál * 

Kifeszített szemed haláltól ernyőd elföd a naptól 
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Moszkvai beszélgetés I. V. Szalimonnal 

A magyar irodalom Moszkvában megforduló „követei" — írók, irodalomtörté-
nészek, irodalompolitikusok és szerkesztők közül sokan ismerik a Szovjetunió író-
szövetségében Ivan Vasziljevics Szalimont, a szovjet—magyar irodalmi kapcsolatok 
referensét, ügyintézőjét, a magyar irodalom igaz barátját és mint műfordítót. Azt 
azonban bizonyára kevesebben tudják róla, hogy a Vörös Hadsereg hadnagyaként 
részt vett a felszabadult Szeged társadalmi-gazdasági-politikai életének újjászerve-
zésében. 

A szovjet írószövetség Vorovszkij utcai székházában beszélgetünk. Nem telik el 
talán öt perc sem, hogy telefonon vagy személyesen ne keresné valaki. Kétszeri neki-
fohászkodás után mégis sikerült feleleveníteni a múlt emlékeit. 

— Ukrajnában születtem a Poltavai kerület Gragyizsszk nevű falujában 1923-ban — 
kezdi visszaemlékezéseit Iván Vasziljevics —, s alig voltam 19 éves, amikor 1942 
novemberében Szevasztopolnál a német fasiszták elleni harcban súlyosan megsebe-
sültem. Ez az esemény új irányba vitte az életemet. Amikor a kujbisevi kórházban 
feküdtem, és kezdtem gyógyulni, a hadsereg illetékesei megkérdezték tőlem, mit 
szeretnék csinálni felgyógyulásom után. Mondtam, tanulni szeretnék. így kerültem 
Sztavropolba a katonai főiskolára. 

— Hogyan tovább? 
— A sztavropoli főiskolán a szakmai-politikai oktatás keretében idegen nyelvet 

is kellett tanulnunk. Én — mivel nagyon szeretek énekelni, mondják, akkoriban jó 
hangom volt — az olasz nyelvet szerettem volna megismerni. Az a nyelvi csoport 
azonban közben betelt, úgy hogy a szerb vagy a magyar között kellett döntenem. 
Gondoltam, a szerb szláv nyelv lévén, közelebb van az oroszhoz és az ukránhoz — 
inkább tehát a számomra érdekesebbet és nehezebbet, a magyart választottam. 
Közel két évig tanultam magyarul a főiskolán, magyar nyelvtanárom a neves magyar 
közgazdász, Haász Árpád felesége volt. Képzelje el, a hét minden napján 6—6 órá-
ban tanultuk a nyelvet, naponta mintegy 60 szót kellett megtanulnunk; de fiatal 
voltam, telve erővel és ambícióval — nem ismertem lehetetlent. 

— Mikor és hogyan került Magyarországra? 
— Akkor, amikor a Vörös Hadsereg Magyarország határaihoz közeledett, átke-

rültem a magyar frontszakaszra. 
— És Szegedre? 
— A napra pontosan nem emlékszem, de ha jól tudom, a Vörös Hadsereg első 

alakulatai 1944. október 11-én szabadították fel a várost. Én október 15-e körül 
érkeztem Szegedre Butyenko városparancsnokkal. 

— Mi volt a feladata? 
— A feladat mindenekelőtt a város életének megindítása és megszervezése volt. 

Ez így túl egyszerűen hangzik, de ha hozzáteszem, hogy abban az időben nem volt 
elég élelem, kenyér, tüzelő — más egyébről nem is beszélve —, mindjárt kitűnik: 
nem is volt olyan könnyű. Nekem személy szerint az is feladatom volt, hogy tart-
sam a kapcsolatot a helyi társadalmi-politikai szervezetek képviselőivel, különös 
tekintettel a kisgazdapárt, a szociáldemokrata párt és a kommunista párt vezetőivel, 
így ismerkedtem meg és kerültem kapcsolatba például dr. Pálffyval, a polgármester-
helyettesssel és Komócsin Mihállyal. Főként tőlük értesültem, hol,milyen probléma 
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van, m i b e n kel l seg í tenünk , m i t kel l mego ldanunk . T e r m é s z e t e s e n , aho l t u d t u n k , 
seg í te t tünk . 

— M e r r e lakot t , mi lyen benyomása i m a r a d t a k Szegedrő l? 
— Először a Széchenyi t é r e n a b a n k épüle tébe, az o t t h o n á b ó l va ló sz ínű l eg „e l -

m e n e k ü l t " Va rga n e v ű orvos l a k á s á b a szál lásol tak be, m a j d a m i k o r ő v i s sza jö t t , á t -
menet i leg a K á l v á r i a u tca i szov je t k ó r h á z épü le tében l a k t a m . Ezt k ö v e t ő e n ped ig a 
Kossu th L a j o s s u g á r ú t r a köl töz tem, tú l a Rókusi t e m p l o m o n — Mucs i J á n o s n é h á -
zába, aki a k k o r t á j t 58-60 éves l ehe te t t és a pos t án dolgozot t . F é r j e szov je t h a d i -
fogságban volt . Mucs iné úgy gondoskodo t t rólam, m i n t a f iá ró l , n e m t u d t a m o lya t 
kérn i , ami t ne te l jes í te t t volna . Á l t a l á b a n n a g y o n jól é r e z t e m m a g a m Szegeden . 

Az emberek , l ega lábbis azok, ak ikke l én é r in tkez tem, kedvesek , b a r á t s á g o s a k v o l t a k 
velem. Szin te é rez tük , az e m b e r e k n e k elegük vol t a h á b o r ú b ó l , a régi v i lágból , m i n -
denk i ú j ú t r a k é s z ü l t . . . T a l á n é l e t e m legszebb é l m é n y e i k ö t ő d n e k e h h e z az idő-
szakhoz. L á t t a m , hogy a m u n k á n k n a k e r e d m é n y e van , n a p r ó l n a p r a s ze rveze t t ebbé , 
é l énkebbé vá l t az élet a vá rosban . És a m a g y a r i r o d a l o m m a l is i t t t a l á l k o z t a m elő-
ször, Szegeden az egyik a n t i k v á r könyvesbo l tban v e t t e m m e g P e t ő f i S á n d o r „ K ö l t e -
m é n y e i " - t (az 1847-es Emich Gusz táv-k iadás t ) . 

— Mikor k e r ü l t el Szegedről , és hová? 
— N e m sokáig, 1944 decemberé ig m a r a d t a m Szegeden, a Vörös H a d s e r e g a l a -

ku l a t a iva l Bécsig m e n t e m , és 1945 jún iusában t é r t e m vissza B u d a p e s t r e , aho l V o r o -
silov m a r s a l l mel le t t a Szövetséges El lenőrző B izo t t s ágban to lmács és t a n á c s a d ó i 
t evékenysége t f e j t e t t e m ki. Egy ideig dolgoztam Ú j p e s t e n is, aho l rész t v e t t e m a 
kerü le t i MADISZ-sze rveze t l é t rehozásában . E t evékenyseg so rán k e r ü l t e m k a p c s o -
la tba a színész Bál in t Györggyel , ak i az A s c h e r O s z k á r szervez te sz ínészcsopor t 
t a g j a k é n t a m u n k á s m ű v e l ő d é s egyik lelkes h íve és h a r c o s a volt . Ö i s m e r t e t t e m e g 
ve lem József At t i l a versei t , tőle ha l lo t t am először m a g y a r u l a M e d v e t á n c , a H a z á m 
és A D u n á n á l c ímű verseke t , m e l y e k igen n a g y ha t á s sa l vo l t ak r á m . Azt h i szem, 
egyá l ta lán ez az időszak dön tő be fo lyás t gyakoro l t az é l e t e m r e a b b a n a t e k i n t e t b e n . 
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hogy kapcso l a tom a m a g y a r i r o d a l o m m a l és nyelvvel sz in te á l landósul t . Úgyanny i ra , 
hogy a Szegeden e lkezdet t könyvgyű j t é s t t o v á b b fo ly ta t t am, Pe tőf i S á n d o r u t á n J ó -
zsef At t i l a verse ivel (a Cserépfa lvy-k iadássa l ) gya rapodo t t a „ k ö n y v t á r a m " . A m i k o r 
v i s sza t é r t em a hazámba , 82 m a g y a r nye lvű könyve t h o z t a m m a g a m m a l , ezenkivül 
sz in te semmit . Feleségem, ahogy meg lá t t a a sok könyvet , csak anny i t t udo t t h i r t e len 
m o n d a n i : „Csupán ez h iányzot t n e k ü n k , s e m m i más ! " Hozzá kell t ennem, bizony, 
ebben az időszakban kenyérbő l sem volt e l é g . . . 

— K e d v e s Iván Vaszil jevics, gondolom, a h á b o r ú ide jén és u t á n n e m túl sok idő 
ju to t t a r r a , hogy beha tóan foglalkozzék a m a g y a r i roda lommal . Hogyan vá l t ez a 
tevékenység h i v a t á s á v á ? 

— Először t a l án röviden é le tem f ő b b á l lomása i ró l szólnék. 1948-ban h a g y t a m el 
Magyarországot , utolsó emlékeze tes ta lá lkozásom Pá l f i Györggyel volt , a m a g y a r 
hadsereg akkor i ko rmányfe lügye lő jéve l . 1955-ig a hadse regben szolgál tam (ebben az 
időben némi leg megszakad t a kapcso la tom a m a g y a r i roda lommal) , ezt köve tően a 
moszkvai külügyi és kü lke re skede lmi fő iskolákon m a g y a r nye lve t t an í to t t am. 1959-
ben k inevez tek a Szov je t—Magyar Ba rá t i Tá r saság fő t i t ká rává , 1964-től az Ál lami 
Kul tu rá l i s Kapcsola tok Bizo t t ságában a m a g y a r ügyekke l fogla lkoztam, és 1968-tól 
a Szov je tun ió í rószövetsége m a g y a r ügyeinek r e fe rense vagyok. 

Fo rd í t an i 1948-ban kezd tem — a Szovje t K a t o n a i K iadó megbízásából . Ekkor 
ad tuk ki a „Bibl iotyeka Szovje t szkava B o j n a " (A Szovje t Harcos Könyv tá r a ) soro-
za tban az „Elbeszélések az ú j Magyaro r szágró l " c ímű köte te t , ame lybe én többek 
között Szabó P á l „ T a r I s tván é le te és sorsa" c ímű nove l l á j á t f o r d í t o t t a m le. Ezen-
kívül U r b á n Ernő és Balázs A n n a egy-egy elbeszélését is. így kezdődöt t . Ma m á r 
al igha t u d n á m elsorolni, mi m i n d e n t f o rd í t o t t am le magya rbó l oroszra. Mintegy 
45 kö te tbe fo rd í t o t t am regényt , regényrész le te t , elbeszélést , ve r seke t (nyersbe) — sőt 
ha t i roda lomtö r t éne t i t a n u l m á n y t is, m i n t pé ldáu l a „Vaproszi L i t e r a tu r i " 1974-es 
12. (magyar) s zámába Kirá ly I s tván „A klassz ikus i roda lom és a tör ténet i ség e lve" 
című í rásá t stb. Hogy szegedi pé ldá t is emlí tsek, l e fo rd í to t t am — igaz, némi leg 
rövidí te t t f o r m á b a n — Mocsár G á b o r „Feke te csónak" c ímű regényé t is. És még 
f o l y t a t h a t n á m vég n é l k ü l . . . 

— Mi a v é l e m é n y e a m a g y a r i roda lomró l? 
— A m a g y a r i roda lom jó i rodalom, igényes i rodalom. Alapve tően , m i n t a többi 

szocialista ország i roda lmában , a szocial izmust igenlő, sorsát és jövőjé t h i t te l kereső 
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nép jelenik meg benne. Vannak tehát benne más népek irodalmával, például a 
szovjet irodalommal, közös vonásai — de vannak eltérő jegyei is, amelyek a ma-
gyarság története által meghatározottak. Jómagam a „mélybe fúró", a dolgok mé-
lyére ásó irodalmat szeretem, amely nem kitalált — hanem igazi problémákkal fog-
lalkozik. A magyar irodalomban sok ilyen mű született, a történések mélyére hatoló, 
a lelkiismeretre apelláló, őszinte alkotás, de nem mind ilyen. Mondhatnám azt is, 
hogy jó lenne, ha még több jó regényt, elbeszélést olvashatnánk. Természetesen — 
jó verseket is. 

— Személy szerint önnek kik állnak közel-ra-szívéhez? 
— Előre szeretném bocsátani, hogy amit most mondok, az nem hivatalos érté-

kelés, nem minőségi rangsorolás . . . Mint említettem, én azt az irodalmat szeretem, 
amely nem marad a felszínen, hanem a mélybe megy, bele az emberi sors kérdé-
seibe. Azt az irodalmat szeretem, amely kérdez és* válaszol, nem keni el a lényeget, 
amelynek mondanivalója v a n . . . Ezért szeretem Illyés Gyula utóbbi években írt 
prózáját, az „Ebéd a kastélyban"-t stb. De tetszik Galambos Lajos korábban írt 
néhány regénye, tetszik Baráth Lajos néhány novellája, mint például „A homok". 
Hogy drámát is említsek, igen jónak tartom Örkény Istvánnak a Szovjetunióban is 
bemutatott darabját, a „Tóték" c í m ű t . . . 

— És a líra területén?; 
— A líra a magyar irodalomban igen előkelő helyet foglal el. S ahogy vannak 

valóban nagy versek, sok gyenge is megjelenik. Szeretem Benjámin László, Nagy 
László, Sipos Gyula költészetét, de figyelemmel kísérem a fiatalokat és f iatalabba-
kat is. A versek közül is csak azokat szeretem, amelyekben nem a forma, hanem a 
tartalom az elsődleges. 

— Végezetül még egy kérdés: mit üzen a szegedieknek? 
— Gondolom és hallom, az elmúlt 30 év alatt Szegeden sok minden megválto-

zott, a város megszépült, kórszerű lakónegyedek épültek. Az emberek is sokkal job-
ban élnek, mint annak idején. Nemcsak kenyérből van elegendő, hanem másból is. 
Amikor én ott jártam, pontonhíd kötötte össze Szegedet Újszegeddel, mivel a hida-
kat a németek felrobbantották. Olvastam, hogy most tervezik a második híd fel-
építését. A fejlődést persze nemcsak a hidak mutat ják. A népek barátságának hidjai 
azonban mindennél fontosabbak, őrizzük közös erővel jól ezeket a h i d a k a t . . . 

A beszélgetés végére értünk, és mennyi minden maradt elmondatlanul. Talán 
azért, mert idővel bizonyos dolgok elhalványulnák, a részletek kiesnek az ember 
emlékezetéből. Csak a lényeg marad meg. A barátságok —: sokszor népek között :— 
is úgy indulnak és indultak a történelem során, hogy megismerték egymás művé-
szetét, irodalmát. Az a kapcsolat, az a barátság, amiről fentebb szóltunk: a harcban, 
a munkában kezdődött, és az irodalom volt az, amely mélyítette, gazdagította. 

A barátság kötelez bennünket. Kívánjuk Ivan Vasziljevics Szalimonnak, hogy 
erőben,, egészségben sokáig tudjon munkálkodni' a szovjet és a magyar nép barát-
ságának gazdagításán, erősítésén. 

TÓTHPÁL JÖZSEF 
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AGÁRDI PÉTER 

A szocializmus — mint költészet 
ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MARXISTA KRITIKA 

JÓZSEF ATTILA-KÉPÉHEZ 

II. 

A „NÉPI" BALOLDAL MARXISTA JÓZSEF ATTILA-KÉPE 

Az újabb eszme- és kritikatörténeti kutatások egyre sokoldalúbban tár ják íel 
a „népi" írók társadalmi, ideológiai és irodalomkritikai publicisztikájának gazdag-
ságát. Közismert, hogy a baloldali szárny esszéjében egy plebejus demokratikus, de 
olykor a fa j i nacionalizmussal is kacérkodó paraszti osztályharcos ideológia dominál. 
Ugyanakkor az eddiginél sokkal több figyelmet kellene fordítania a kutatásoknak a 
„népi" baloldal ellentmondásos szemléletének markánsan szocialista, marxista erő-
vonalaira is. S vonatkozik ez a József Attila-kérdésre is. Hiszen Németh László mora-
lizáló esztéticista, lebecsülő véleményétől (József Attila: Nincsen apám, se anyám. 
= Nyugat, 1929. II. kötet. 649—650. 1. és Magyar líra 1932-ben. = Tanú, 1933. 187— 
188. 1. Mindkét cikk újraközölve: N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 270—272. 1. és 
387—403. 1.), Féja Géza hírhedt cikkén majd valamivel tárgyilagosabb értékelésein 
(József Attila. = Előőrs, 1930. jan. 4. 9. 1.; Szélkakas-költők. = Előőrs, 1931. május. 
10.;- Magyar irodalmi szemle. = Magyar írás, 1935. 3. sz. 83—85. h; Nagy vállalkozások 
kora. Bp. 1943 326—337. 1.) és Illyés Gyula elismerő-ambivalens visszafogottságán 
(József Attila: Külvárosi éj. = Nyugat, 1932. II. kötet, 632—633. 1.; József Attila 
[nekrológ] = Nyugat, 1937. II. kötet 470—471. 1.) át Kodolányi jobboldali indulatos-
ságáig (József Attiláról. — Magyar Élet, 1938. 9. sz. 10—12. 1.) nagyon sok „vitatható" 
írás fűződik a népi írók nevéhez. De volt egy egyértelműen baloldali, szocialista-
marxista sodrás is, amely egyébként a „népi" baloldal munkásorientációjára is ked-
vezőbb fényt vet. 

1935-ben rendkívül érdekes vita zajlott le Fejtő Ferenc és Veres Péter között. 
Veres Péter írása Fejtőnek álnéven írt Korunk-cikkéhez (Fülöp Ernő: A mü-e vagy 
a hatás? = Korunk, 1934. 9. sz. 691—692. 1.) kapcsolódott, de — feltehetően azért, 
hogy a magyarországi sajtóban ne leplezze le Fejtő illegális kommunista konspirá-
cióját — egy másikhoz (Rapszodikus elmélkedés Babits »Amor Sanctus«-a fölött. 
= Gondolat, 1935. 24—34. 1.) szólt hozzá. A vita a művészet és világnézet összefüg-
gése, a pártosság értelmezése körül szikrázott fel, s — jóllehet személyeskedéssé 
fajult s mindkét részről tartalmazott tévedéseket — lényegében egy korszerű, pro-
letkultellenes marxista orientáción belül zajlott. (A vita adatai az előbb említetteken 
túl: Veres Péter: irodalom és világnézet. = Gondolat, 1935. 171—173. 1.;'Fejtő Ferenc: 
Dialektika, hit, Vart pour Vart. = Gondolat, 1935. 250—255. 1. és Veres Péter: Egy 
„autodidakta" válasza. = Gondolat, 1935. 318—320. 1.). A vitának ebben a lényegi 
kérdésében csak megközelítésbeli, hangsúlyjellegű nézeteltérés volt Fejtő és Veres 
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Péter között. • Fejtő a szektás-proletkultos- szemlélet ellen, a művészi-integritást és 
minőséget másodlagos szempontnak tartó, az agitatív hatást abszolutizáló tendencia-
esztétika ellen érvelt igen meggyőzően (bár olykor ekletikus megfogalmazásokat is 
vétve). Veres Péter pedig a művészi minőség ürügyén a világnézeti funkciót le-
becsülő, öncélú, l 'art pour l'art esztétika munkásmozgalmi jelenlétének (nem köz-
vetlenül Fejtő műveiben tetten érhető) veszélyeire figyelmeztetett — joggal, bár ő 
viszont olykor a világnézetes forradalmiságot értelmezte egyoldalúan, s ekként egy 
paraszti aszkétikus, szektás jellegű pólussal is érintkezett. A lényeg azonban mégis 
a világnézetet és művészi minőséget egységben látó rokon koncepció (a rokonságot 
mindketten el is ismerték). S aligha véletlen, hogy ebben az esztétika- és krit ika-
történeti szempontból nagy jelentőségű vitában mindkettőjüknél pozitív érvként 
merült fel József Attila költészete. 

Azt már láttuk, hogy Fejtőnél (s más kritikusoknál is) a pártosság korszerű 
marxista értelmezése ösztönzi a József Attila-líra igazi természetének fölismerését. 
Ugyanez a helyzet a más hangsúlyokkal élő, más megközelítésű, nagy intelligenciájú 
Veres Péter esetében is (jelezve egyúttal, hogy mennyire nem volt eleve szükség-
szerű a népies-urbánus vita idején a tragikus baloldali megosztottság). Veres Péter 
első vitacikkében (s nem Fejtő ellenében!) így ír: „Az az igazi jó írás — hogy az 
irodalomnál maradjunk —, amelyben a világnézeti tartalom nem a levegőben lóg, 
nem mesterkélt és mesterségszerű propaganda, hanem a tárgyi valóságra épült, ki-
vetített érzés. Szinte páratlan példa erre József Attilának többek közt az Elégia c. 
verse a pusztuló pesti gyárvárosról." S Fejtővel egyetértve mondja: „ . . . l ehe t séges a 
szocializmus tudományos tételeit szép és igazi művészi formában megjeleníteni, mint-
egy feloldani, tudásból élménnyé tenni. Amikor is már ember- és világalakító erővé 
emelkedik. 

A művészi teremtésnek is, csakúgy, mint minden más mozgásfolyamatnak, saját 
léttörvényei vannak, amelyek reánézve elsősorban érvényesek. Mint a fafaragásnak, 
hogy csak görcsmentében lehet vágni. Vagyis a társadalmilag fontos célt, a hatást 
úgy éri el, ha a művészi célt nem véti el. Ábrázolásban az »irodalom«-tól mentes 
valóság igazi megjelenítése (erre csak felszabadult művészek képesek); retorikában 
a legteljesebb őszinteség: a spontaneitás. És persze a perspektíva, a világnézeti pers-
pektíva és a művészi perspektíva: az arányosság. Az érzelmekre nem szavakkal lehet 
döntően hatni, hanem a tárgyi világhoz kapcsolódó spontán és őszinte gondolat-
közléssel, képmegjelenítéssel. Sokszor pedig csak a tárgyi valóság világnézeti pers-
pektívába állított megjelenítésével. Ez pedig a legmagasabb fok." 

Az „autodidakta" Veres Péter tollán a 30-as évek derekán a szocialista realiz-
mus esztétikája villan fel megkapó átgondoltsággal, elméleti szilárdsággal. Űgy küzd 
a világnézetes művészetért, hogy egyúttal a tendencirodalommal is vitatkozik: „Az 
átpolitizált, az osztályharcban tényleg résztvevő embereknek [.. .] üres locsogás 
vagy limonádé a világnézetileg semleges, vagyis a társadalmi szemlélet nélküli, csu-
pán az élet biológiai vagy elvont-pszichológiai síkján mozgó művészet. Viszont az át 
nem politizáltakra — s ilyen az emberek nagy többsége — meg éppen a világnézeti-
leg semleges művek hatnak, hiszen a politikus művészetet már eleve tagadja, nem 
is kíváncsi rá. De éppen a művészet tudatformáló hatása alatt — s hogy van-e ilyen 
tudatformáló hatása, az éppen attól függ, hogy igazi művészet-e — a zavaros vagy 
néha ellenséges tudatot a művészi erő megragadja, irányt szab neki, értelemmel lá t ja 
el. Ebben van az igazi művészet propagandisztikus ereje. De, és ez a fő, művészet-
nek kell lennie, a tendencia magában ehhez kevés. Sőt abban igaza van Fejtőnek és 
a l'art pour l'art híveinek, hogy a művészi megjelenítés magában is megáll a lábán, 
de a tendencia nem. Csakhogy a mi gondolkozásunkban minden az emberért van, a 
művészet is, s amely művészetnek nincs perspektívája, erkölcsi-szociológiai értéke, 
az csak játék, s mint. ilyen, a birtokon belüli osztályok védelmét szolgálja. Leteszi a 
fegyvert, ahol és amikor harcolni kellene. Végül pedig elkorcsosul." 

Hogy mennyire tartós és mély élménye Veres Péternek József Attila lírája, azt a 
Kelet Népe különszámába írt esszéjének (József Attila. = Kelet Népe, 1942. május 1. 
6—8. 1., illetve V. P.: Közös gondjainkról. Bp. 1955. 38—46. 1.) személyes hangú expo-
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zíciója bizonyítja. Már az élmény szintjén is jelezve az „elméleti" érvet: világnézet 
és művészi hitel egységét, a szocialista pártosság érvényes megjelenését: „Az ő ver-
seiben megtaláltam a nyers igazi életet is és a magas gondolatot is, de úgy eggyé-
forrva, ahogyan soha egyetlen költő verseiben nem találtam addig. Megtaláltam azt 
a szépséget, amely nem ellenkezett az én szocialista világnézetemmel, sőt annak a 
lehető legtökéletesebb kifejezése volt." 

Ebben a tanulmányban szintén részletesen elemzi Veres Péter tendencia és mű-
vészet viszonyát. Van megfogalmazásában elméletileg vitatható mozzanat: mintha az 
1935-ös cikkhez képest itt ekletikusabban, dualisztikusabban fogná fel a közösségi 
világnézet „kényszerét" és a művészi egyetemesség „vágyát": a világnézet révén 
megvalósuló harmonikus (bár megharcolt) szintézis helyett a két „elv" eredendő 
harcáról, a „két Ür szolgálatá"-nak dilemmájáról beszél. A gondolati mag, a fő 
mondanivaló azonban ezzel együtt is jó irányba mutat (mégha olykor tisztázatlan 
megfogalmazással, érveléssel is): „A nagy alkotó, aki kemény egyéniség is, de nagy 
művész is, önmagában teremti meg a szintézist a művészet és a közösség között. Két-
felé szolgál s ő maga szenved. A szintézis felé vezető állomások pedig az egyes 
művek. Az írót a belső megszállottság arra kényszeríti, hogy a szépség — igazság-
szintézist mindig magasabb hatványon újrateremtse. A magas becsvágy, a szinte már 
emberfeletti igény arra ösztönzi, hogy a legnagyobb közösségi igazságot, a minden 
ember igazságát a legszebben s így a leghatásosabban fejezze ki. [...] A világiro-
dalom legismertebb nagyjai, ha nem is tökéletes, mert ilyen nincs, de hasznos szem-
léltető példát adnak ehhez az igazsághoz. Dante, Goethe, Tolsztoj, Gorkij nem dobta 
el a művészetet a tendenciáért, de a tendenciát se a művészetért, mert nem szerepet 
játszottak, hanem önmagukat adták. A közepes átlagtehetségek százai azonban nem 
jutnak el sem az emberi szenvedésben, sem a művészet lényegének a megértésében 
a végső igazságokig s ezért vagy csak a művészetet, vagy csak a tendenciát tudják 
igazán vállalni. Ez mindig megalkuvás. Akinél a tendencia a művészet szolgája, 
vagy akinél a művészet a tendencia szolgája: ugyanaz az embertípus. [...] Az igazi 
nagy emberekben mindig együtt van a hagyomány és a forradalom, együtt van az 
individuum és a kollektivizmus, [.. .] együtt van a szabad művész és a közösségi 
tendencia. A tendencia [.. .] az alkotástól éppoly elválaszthatatlan, mint a forradalom 
az építéstől." 

E gondolatépítkezésből világos: a tendencia és a művésziség szintézisét keresve, 
a „tendencia" szó pozitív jelentésével Veres Péter valójában — mai marxista kate-
górihasználat szerint — a pártosság mellett érvel.. Nagyon hasonló értelemben, mint 
annak idején Marx, Engels, majd a proletkult „tendenciá"-val bajvívó Lukács György, 
a 30-as évek elején-közepén Fejtő Ferenc és az esztéta-kritikus József Attila. 

A tendencia művészi hitelesítésére Veres Péternél József Attila a legjobb példa. 
Hivő s egyúttal tendenciás költő ő — írja. „De olyan költő, akinek verseiből nem lóg 
ki a tendencia lába, olyan költő, aki igazán megszenvedte a művészi igény és a 
közösségi tendencia ellentétét, aki nem adta fel sem az egyiket, sem a másikat, 
hanem inkább elégett. Amit nekünk hagyott ez után a szenvedés utárt, az idáig az 
egyetlen letisztult szocialista költészet." Megkapóan elemzi Veres Péter a József 
Attila-i népiséget, a munkás és paraszt közös sorsának átéléséből kiharcolt szocialista 
távlatot, hitet, szépséget és világnézetet. Kevesen fogalmazták meg olyan maradan-
dóan a József Attila-i teljességet, mint a forradalmár Veres Péter. Saját rossz irányú, 
nacionalista félrehúzású egyik „én"-jévél szemben is töretlenül (és egy életpálya 
szocialista logikáját bizonyítva) érvényesült a József Attila-i igézet Veres Péternél: 
„ . . . megszenvédte nemcsak a művészet és a tendencia, nemcsak az alkotó egyén és 
a harcos közösség, nemcsak a művészi önérzet és a kegyelemkenyér, hanem az érte-
lem és ösztön összecsapását is. Megszenvedte, de a szenvedésből nagy művek, kris-
tálytiszta' írások születtek. Igaz, ő maga felőrlődött, belehált. Most már hiába min-
den, nem segíthetünk rajta.' Nem tehet hát egyebet az őt magáénak valló közösség, 
mint hógy őt megbecsüli és eszméit valóra váltja." ' " '• '. 

Ugyanez a szemlélet érvényesül Darvas Józsefnél (Emlékbeszéd József Attilá-
ról. = Kelet Népe, 1939. 11. sz. 10—11., illetve D. J.: Országúton, városon. Bp. 1960! 

69. 



392—398. 1. és Az író vizsgája. Bp. 1968. 71—76. 1.). Darvas, a kommunista író ju tot t 
a „népi" baloldalon a legközelebb József Attila világának megértéséhez. Igaz, nem 
irodalomkritikai-esztétikai érveléssel, nem részletes elemzéssel. „József Attila a m u n -
kásság költője — de egyben az egész magyar szegénységé, az egész magyarságé — 
ír ja Darvas. — Az irodalom, a költészet területén ő emelte a munkásságot a magyar 
szellem egyetemességébe. Őelőtte úgy jelentkezett a munkásság a versekben, az 
irodalmi alkotásokban, mint a múlt és jelen merev tagadója — az ő verseiben pedig 
úgy, mint a jobb jövendő jogos örököse, aki magáénak érzi a múlt minden f á j d a l -
mát, de magáénak vall ja az elmúlt évszázadok minden magyar értékét is. [ . . . ] 
Hitte és hirdette, hogy a munkásság az az ú j és fr iss történelmi erő, amely ú j for -
mákkal és ú j tartalommal gazdagíthatja az emberiség világát — de a »papok, kato-
nák, polgárok« után való következésben nemcsak társadalmi törvényszerűség adta 
jogot látott, hanem kötelességet is minden eddigi emberi mű értelmének a vál la-
lására." 

Darvas népfrontos, marxista alapról közvetve vitatkozik a csupán a témára , 
a proletártendenciára figyelő kritikával. S egyúttal a „Lobogónk: Petőfi"-szemlélet 
korai változatával, a Petőfit József Attila kárára aktualizáló — itt csak sommásan 
minősítve: —, historizáló értelmezéssel (lásd például Losonczy Géza cikkét: Két kor: 
két költő = Népszava, 1941. dec. 25. 11. 1.) is: „ . . . a h o g y Petőfi egész költészete, még 
legjátékosabb dalai és szerelmi versei is a feltörekvő nép hangjá t robbantották bele a 
magyar irodalomba, úgy József Attila költészetének egésze a feltörekvő munkásság 
lelkivilágának teljességét mutat ta meg." József Attila — költői fejlődésében — ugyan-
azt az utat teszi meg, „ .. '. amelyet a kialakuló munkásosztály megtett az öntudat első 
ébredezéseitől kezdve az emberi élet egész teljességére kiterjedő válaszadásig. Első 
kiforrott verseiben még a gyárak robotjába alig bekerült , félig csavargó, félig lázadó 
s a gyárfalak közé nem szorított élet ízeit még fogyatkozás nélkül érző munkásság 
hetyke, legénykedő és cinikus hangja szólal meg. Azután elmélyül a történelmi sze-
repe tudatára ébredt munkásság gondolatvilágába, érzésvilágába, majd ezt egyre 
szélesítve, az egész emberi élet s azon belül az egész magyarság életérzésének ki-
fejezéséhez ér el. [ . . . ] Még tragikus betegségének utolsó szakaszában is, amikor a 
benne fölzajdult zűrzavarral kínlódott, viaskodott a legtöbbet, még akkor is az őt 
megformáló s megtartó emberi közösség érzéseit vetíti ki a sa já t szorongásain 
ke resz tü l . . . " 

A publicisztika műfa jában s kétségtelenül nem elsőként a szocialista kr i t ika tör-
ténetében, de igényes, esztétikai, irodalomtörténeti távlatú marxista József Att i la-kép 
fogalmazódott meg tehát Darvas tollán. Szembesíthető ez a sajnos ekkor i t t -ot t fe l -
erősödő dogmatikus tendenciákkal, de ugyanakkor egybevág — miként ezt számos 
korabeli emlékező tanúsí t ja — a munkásmozgalomban, az illegális pár t soraiban 
gyorsan (de sajnos csak a költő halála után) szélesedő József Attila-kultusszal. 

„ M O Z G Ó ESZTÉTIKA" JÓZSEF ATTILÁÉRT: B Á L I N T G Y Ö R G Y 

Meglehetősen sokat foglalkozott újabban a magyar irodalomtöfténetírás Bálint 
György irodalmi publicisztikájának értékeivel s máig szóló tanulságaival. Koczkás 
Sándor nagyszabású tanulmánya belső fejlődésében, kortörténeti összefüggéseiben és 
egyetemes marxista társadalmi-esztétikai üzeneteire koncentrálva t á r j a fe l Bálint 
munkásságát (Bálint György. = „Jöjj el, szabadság . . . " Bp. 1967. 472—529. 1.), Gon-
dos Ernő könyvecskéje (Bp. 1969.), valamint az ú j abb szövegpublikációk (például: 
Irodalomtörténet, 1970. 1. sz.; Kritika, 1972. 6. sz.; Irodalomtörténet, 1974. 1. sz.) 
tovább árnyal ják a Bálint-képet. Kiss Ferenc pedig a baloldali kri t ika 30-as évekbeli 
teljesítményeivel szembesíti a népfrontos marxista szellemtől motivált bál int i mód-
szert: szerinte Bálint György elsősorban irodalmi tájékozottságának szélességével, 
művészi érzékenységének finomságával, a „belső" és a tartalmi-világnézeti szem-
pontok árnyaltan egységes alkalmazásával, irodalomszeretetével és humanis ta elkö-
telezettségű marxista elviségével tűnik ki kortársai közül (A teljes szembesülés első 
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vizsgái. = K . F.: Művek közelről, Bp. 1972. 223—264. 1.). Mindezek a munkák a Bálint 
György megfestette József Attila-képpel is behatóan foglalkoznak, a József Attiláról 
szóló cikkek is könnyen hozzáférhetők — úgyhogy aligha szükséges az alábbiakban 
Bálint esztétikai-kritikai koncepciójának korszerű sodrását bizonyítani. Csupán né-
hány — a kritikatörténeti „spirál" szempontjából lényeges — kérdésre hívom fel a 
figyelmet. (A továbbiakban — helykímélés végett — a Bálint-cikkeknek nem eredeti 
lelőhelyére, csupán a korszerű összkiadás lapszámaira utalok: B. Gy.: A toronyőr 
visszapillant. 2. bőv. átdolg. kiadás. Szerk. és utószó: Koczkás Sándor I—II. kötet. 
Bp. 1966.) 

Az eddigi — itt részben hiányzó — elemzések alapján Bálint György mellé más 
marxista kritikusok is „felnövekedtek": bármennyire kiugró is Balint szerepe a két 
világháború közötti marxista kritikában: itthon sem volt egyedül (nem beszélve most 
Lukács György, Révai József, Gaál Gábor és Fábry Zoltán szerepéről); a József 
Attila-kérdésben is akadt hozzá hasonló, sőt (a műfaji különbségek miatt szükség-
szerűen) részletesebben, elméleti-esztétikai megközelítésből érvelő marxista kritikus. 
Jórészt polgári lapokban írva lehetősége, de (objektíve: mondanivalója lényegét te-
kintve) szüksége sem volt az állandó és pontos marxista kategóriahasználatra: a gon-
dolatrendszer, az elemzés és az értékelés olykor e fogalmak „szemérmes" hasz-
nálatával is lehetett marxista. Ha azonban — az eddig közismertnél — nagyobb, 
gazdagabb környezetet sikerült is Bálint köré fölrajzolni, ez semmiképpen sem je-
lentheti „trónfosztását". Hiszen a széles tömegekhez szóló, tudományos műhely-
hátterű, de „könnyűlovassági" műfajban, a belinszkiji értelemben vett kritika — 
mint mozgó esztétika — legigazibb hivatását teljesítve a marxisták közül Bálint 
György kísérte végig a legnagyobb rendszerességgel és a legérvényesebb felismeré-
sekkel József Attila 30-as évekbeli pályáját. 

Bálint György szintén a korszerű esztétikai koncepció, a marxista realizmus-
elmélet, a proletkultellenes, „tendencia"-ellenes pártosságfelfogás híveként ismerte 
fel a József Attila-i líra szocialista természetét. Hiszen megvetette Bálint a mégoly 
baloldali szándékú, de silány tendenciairodalmat (I. kötet 48—53. 1.), mondván: 
„ . . . a szocializmus még senkit sem tett jó vagy rossz íróvá, a világnézet az irodalmi 
értéknek sohasem a kvantitását, hanem csak a kvalitását határozza meg" (I. 58—62.1.). 
Aragon kapcsán a „forma vagy világnézet" dilemmáját minősíti hamisnak, s költői-
ség és szocialista eszmeiség viszonyán töpreng: „ . . . a szocialista nem tesz erőszakot 
a költőn, sem a költő a szocialistán. A világnézet nem csábítja a valóság torzítására, 
a helyzetek és jellemek hamis leegyszerűsítésére, jelszavak használatára — a köl-
tészet viszont nem gátolja etikai, tehát végeredményben nem »tiszta művészi« el-
gondolások közlésében" (I. 371—374. 1.). Ha mégoly publicisztikusan is, de feloldja 
a „maradandóság" és „közéletiség" dilemmáját: „Mindig csak azok alkottak örök-
életűt, akik egyszerűen csak aktuálisat akartak alkotni" (I. 151—152. 1.). 

Már egyik első irodalmi bírálatában szembesíti az irányregényt a magyar élet 
valóságát felidéző móriczi realizmussal (I. 15—17. 1.), a Barbárok kapcsán az Engels 
és Lukács György kidolgozta „realizmus diadala"-lehetőséget is érinti (I. 117—119. 1.). 
S elég csak utalni a gorkiji modern realizmusról (I. 140—141. 1.), a „szociális realiz-
musáról (I. 331—335. 1.), a világnézet központi szerepéről (II. 171—172. 1.) írottakra, 
hogy kritikai tájékozódásának esztétikailag megalapozott szilárd pilléreit kijelöljük. 
S hogy mennyire nem csupán regényközpontú realizmuselmélet a Bálinté, hogy a 
„tendencia" és a művészileg hiteles világnézet megkülönböztetése mennyire kulcs-
kérdés nála, azt jól bizonyítja a Radnóti-cikk: „ . . . a társadalom és a természet egy-
ségbe olvadnak Radnótinál. A természet nála szakadatlan kis forradalmak és har-
cok végtelen szövevénye, és a társadalmi forradalom: természeti jelenség [...]. »Sze-
mélyes« versek ezek, és mégis kórusként hatnak. Talán ez teszi őket vonzóvá és 
hatásossá. Emberi írások. Forradalmiságuk nem elhatározott és szárazon program-
szerű, hanem a költő pszichéjének szerves része" (I. 189—190. 1.). 

A József Attila-i líra melletti következetes kiállás tehát elméletileg is mélyen 
„funkcionált" Bálint munkásságában. Bálint egyébként mások kapcsán is hivatkozik 
József Attilára és számtalanszor idézi verssorait. Hiszen — ha csak József Attila 
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halála után is, de — felismerte: „ő volt a háború utáni nemzedék legnagyobb magyar 
költője" (II. 463—466. 1.). 

Bálint módszerének különös érdeme, hogy még a legrövidebb műfa jban is képes 
a hangulati-tartalmi-világnézeti és az esztétikai-stiláris-poétikaí tényezők együttes 
felvillantására, hogy publicisztikája sohasem válik lapos tartalomismertetéssé vagy 
érzelmes moralizálássá. A Külvárosi éjről írván nemcsak a József Attila-i líra zené-
jébe sikerül „beleringatnia" olvasóját, de „népiesség" és korszerű népiség különb-
ségében a legfőbb világnézeti ugrópontot is megjelöli (I. 150—151. 1.). A Medvetánc-
ból már hiányolja a — részben cenzurális okokból kihagyott — proletárverseket, 
híres mondataiban pedig a József Attila-i „hideg" intellektualitás tudatost és tudat-
talant szintetizáló lírizmusáról beszél. S jóllehet a nagy világnézeti versekre nem 
fordít elég figyelmet, s ekkor nem ismeri még fel (ami természetes) a freudista ön-
elemző tendenciák versképző, a társadalmi motívumokat nem keresztező jellegét — 
tömörségében is hiteles a jellemzés (I. 407—410. 1.). 

Az aggódás hangján szól Bálint a Nagyon fáj című kötetről (II. 39—42. 1.), s ez 
a baráti féltés természetszerűleg szorítja háttérbe a „józan" elemzést. Nem csorbítja 
Bálint érdemeit, ha kritikatörténeti szakszempontból arra is rámutatunk: ennek az 
egészében kiugró jelentőségű kritikasorozatnak nem minden passzusát tud juk ma 
(utólag, a lezárult életmű s négy évtized távlatából) teljesen elfogadni. Ám nem is az 
abszolút (illúziós) „hibátlanság" a marxista kritika (és kritikatörténet) mércéje. A mai 
kutató a legújabb eredmények felől, de a korabeli történeti összefüggésekbe és érték-
viszonyokba belehelyezkedve, a „kormaximum"-ra, a lehetőségekre figyelve kell 
hogy értékeljen. De térjünk vissza az 1937-es írásra: nem érti meg teljesen Bálint a 
pokoljáró, önelemző, „freudista" versek társadalmi sugallatait. A kitűnő, éles szemű 
publicista-kritikus, aki szkeptikus-ironikus cikkeiben saját keserű közérzetéből objek-
tív társadalmi tartalmakat képes döbbenetes szimbólumteremtő erővel kibontani, 
mintha csupán a betegséggel és a tudattalannal vívott szörnyű harcot látná a kései 
József Attila-költeményekben, vagyis másnál. Nem mintha félreismerné e líra alap-
természetét, hiszen továbbra is a szocialista folytonosságot jelzi: 

„Gyanús az olyan költő, aki minden versében szabatosan és félreérthetetlenül 
döntögeti a tőkét, és ha siránkozhatnék)a van, gyorsan leteszi a tollat, és félrevonul. 
Az ilyen költőnek nemcsak művészi, hanem emberi és szocialista őszintesége is fölötte 
gyanús. Nem igazi harcos az, aki soha, egy pillanatra sem csügged, és nem igazi 
költő, aki ezt a pillanatnyi csüggedést nem meri bevallani. Őszinteség nélkül nincs 
költészet, és nincs harc sem. 

. Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy tekintsük József Attilát most is 
ugyanolyan baloldali költőnek, mint amilyen néhány verseskötettel ezelőtt volt. Ez 
túlzás volna — de ugyanilyen túlzás volna, ha azt mondanánk, hogy végképp el-
távozott a tömegek ügyétől, a szocializmus gondolatától. Tekintsük egyszerűen költő-
nek, méghozzá igen nagy jelentőségű költőnek, aki szocialista elvéit fenntartva, a 
gyakorlatban befelé fordult. Nem jobbra fordult — csak befelé. Ez lényeges különb-
ség." A munkásszolidaritás, a népfrontlendület tovább él József Attilánál — hirdeti 
e rendkívül jelentős felismeréseket Bálint —, még ha most „az ösztönök titka job-
ban. érdekli [is] a termelési erők titkánál". Az ú j lírai korszak teljes megértése nélkül 
is páratlan bizalommal érvel Bálint a szocialista öntudatú költő mellett, s reméli, 
hogy „ez a nagy befelé nézés nem marad állandó. Emberi és művészi szempontból 
egyaránt meddő volna sokáig itt időzni". Érthető a kommunista kritikus aggódása 
József. Attila iránt. A befelé forduló, irracionális tendenciákat vitatva Bálint saját 
(és az egész baloldal) emberi-világnézeti integritásáért, a háború elkerüléséért, a 
reményért is perel a fasizmusba menetelő években. Ma már, a II. világháború után, 
a szocializmus valóságában „könnyű" nekünk részleges egyoldalúságot látni Bálint 
tépelődő (önmaga árnyaival is küszködő) cikkeiben. De ez a távlat nem is menthet 
fel bennünket a kritikai viszonyítás kötelessége alól — még a legteljesebb, érett 
művekről szólván sem. 

Ha tehát hiányzik is még ekkor a válság igazi természetének és az örvények lírai 
„legyőzésének" felismerése: kommunista kritikus részéről a legemberibb, legmeg-
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értőbb kritika szólt Bálint cikkéből József Attila életében: „Ismétlem, nem tartom 
sem kisiklásnak, sem »árulásnak«, hogy József Attila egy időre hátat fordított az 
emberi közösségnek. Nyilván tudta, miért kutatta lázas önkínzással »az ösztönöket 
idebent«. Az elfordulás és elvonulás korszaka néhány nagyszerű értéket teremtett, és 
jótékonyan fokozta a költő belső, érési folyamatát. De most majd ismét fel kell 
fedeznie a világot, az emberi kapcsolatokat, »a termelési erőket odakint«. És költé-
szetével ismét segítenie kell azokat, akik a termelési erőket az egész emberiség érde-
keinek szolgálatába akarják állítani, egy kis csoport szolgálata helyett." 

Ez a szocialista szemlélet jellemzi a József Attila halála utáni két cikket is 
(II. 269—273. és 463—466. 1.). Igaz: az igény és remény itt már elvesztette jövő idejű 
jogosultságát, viszont ekkor már — a korábbi cikkekkel szemben — az igény be-
fejezett idejű, lírai megvalósultsága lett egyértelmű Bálint számára: „Aki a vad való-
ság elől akar menekülni, az ne olvassa József Attila verseit. De aki érzi, hogy úgy 
sincs menekvés, aki beletörődik, hogy az életben csak kisebb-nagyobb kegyetlenségek 
között válogathatunk, az merüljön bele összegyűjtött verseinek hatalmas, bár kissé 
hiányos kötetébe. Polgári értelemben vett vigaszt itt nem talál, de magasabb rendű 
vigaszt nyújthat az olvasónak az a tény, hogy akad néhány nagy költő, aki a valóság 
borzalmainak beszámolója közben eljut a szépség legtisztább csúcsaira. 

József Attila életében és költészetében megtalálunk minden korszerű és örök 
csapást, a leglcietlenebb proletársorstól az elme összeroskadásának kivédhetetlen 
rémségéig. Felölel mindenfajta szenvedést, társadalmit és egyénit, gazdaságit és sze-
relmit, tudatost és tudattalant. »Az igazság költője volt« — írja utószavában a kötet 
összeállítója, Németh Andor. Valóban az volt, mindig csak az igazságról számolt be, 
és nem az ő hibája, hogy az igazság néha kísérteties és valószínűtlen. Félelmetesen 
igazmondó volt, és ezért nem ismert »költészetbe nem való« témákat és képeket." 
A fájdalom alapérzése is kérlelhetetlenül kemény valóságszemléletéből származik. 
„A szegénység fájdalma már régen az övé, nemcsak elvi alapon, meggyőződésből, 
hanem szüntelen gyakorlatból is. A magyar szegénységnek legnagyobb költője volt, 
a szociális fájdalom egy költőnél sem olyan tépő és égető, mint nála." S ha magá-
nak már nem is remélt semmit — idézi Bálint a verset —: »ő (az adott, világ / vará-
zsainak mérnöke) •/ tudatos jövőbe lát / s megszerkeszti magában, mint ti / majd 
kint, a harmóniát.« 

A polgári lapban megszólaló Bálint György — ha marxista, szocialista fogalmak 
nélkül, ha leplezve is mondanivalóját — most már, a halál, a vég tudatában meg-
rázó tisztasággal érzékelteti s értelmezi a pokoljáró József Attila költészetének üze-
netét. Sőt: utolsó József Attila-írásában már nemcsak a költő korszakmeghatározó 
szerepét ismeri fel, de megérti a tragikus-lélekboncoló versek mély társadalmi töl-
tését is. A tág ívű népfrontos marxista szemlélet és a történelem felgyorsult üteme, 
a Bálint György előtt is fölsejlő jövő torlódó jelenné válása magyarázhatja ezt: 
József Attila „ . . . utálta a pózt és a lihegő pátoszt, és gyűlölte a fogalmak ünnepé-
lyes zűrzavarát. A világosságot, az értelmet imádta, ezt védelmezte görcsösen és 
hősiesen az elborulás ellen. Szenvedélye volt a valóság, egyetlen nagy költői célja: 
megérteni a valóságot, az emberi világ alapvető mozgatóerőit: »a termelési erőket 
odakint s az ösztönöket idebent«. Rövid élete utolsó korszakában már gyakran írt 
zavaros öntudattal, a valóság kritikus szemléletébe már sűrűn törtek be a téboly 
vakmerő és titokzatos képzettársításai. De még ezt a szomorú folyamatot is tárgyi-
lagosan tudta észrevenni néha, az ihlet pillanataiban. A legtöbb költő napközben 
többé-kevésbé józan, és csak az ihlet pillanataiban engedi át magát a mámorhoz 
hasonló állapotnak. József Attila élete utolsó évében már megfordítva élt: a köd-
állapot vált nála csaknem mindennapivá, és az ihlet pillanatai, hozták meg a rövid, 
de éles világosságot." 

A polgári humanista értelmezés „ontologizálta" a József Attila-i vég komor 
árnyait, s az egész emberi lét eredendő, pántragikus bűnösségének felismerését mél-
tatta a kései lírában. A dogmatikus szemlélet „szalonképesebb" változatai is csak 
adalékként, a polgári társadalom antikommunista hajszájának figyelmeztető áldozata-
ként tekintettek József Attilára.. Csakis a kor emberpróbáló történelmi ritmusában 
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benne élő, a mélybe taszító erőkkel farkasszemet néző, osztályszerű valóságlátással 
gondolkodó marxista kritikus kerülhetett igazán közel József Attilához. Csak ez a 
fegyelmezett szenvedélyű tudatosság, csak ez az egyetemes távlatok felől mérő, de 
a fasizmus okozta szubjektív reménytelenséget is bevallani bátor kommunista maga-
tartás láthatta eltéphetetlenül egynek a József Attila-i líra szocialista karakterét, 
proletár osztálytartalmát és szakadékos, zaklatott, a tudatalattit is felkavaró lét-
élményét. Az érvényes valóságkép, a kommunista népfrontos szemlélet, a korszerű 
esztétikai nézőpont és a művészi érzékenység páratlan találkozása magyarázza Bá-
lintnál az esszéisztikus tömörségű, bensőséges marxista gondolatiságú, a kritikus 
személyességétől hitelesített felismeréseket: 

„József Attila a legbátrabb költők közé tartozott: csakis a valóság veszélyes tit-
kai vonzották, a külső és belső valóság, »a termelési erők és az ösztönök« katasztró-
fákkal fenyegető örvényei. A társadalom mélyéről, »a város pereméről« jött, a ma-
gyar munkásság szemlélete benne talált először tudatos kifejezőre. Művelt volt, nem-
csak irodalmi, hanem társadalomtudományi és lélektani téren is, sokkal műveltebb, 
mint a legtöbb egykorú költő. Szemlélete — sokoldalú kultúráján keresztül is — 
friss, kritikus munkásszemlélet maradt: a világot zajló ellentétek összességének 
tekintette, szakadatlan diszharmóniának, mely mégis harmóniára törekszik. Szenve-
déseken, csalódásokon át is szerette ezt a világot, ragaszkodott a valósághoz, és részt 
akart venni formálásában. [.. .] Nem keresett narkotikumokat, mint oly sok költő, 
nem akart menekülni »az adott világ varázsaitól«. Amíg bírta, odaadó kitartással, 
izgatott lendülettel végezte »mérnöki« munkáját. Sokak számára az elmebaj mene-
külés a valóság gyötrelmeitől: számára fokozott gyötrelmet jelentett. A külső világ, 
mely rideg, irigy és kegyetlen volt hozzá, mégiscsak az egyetlen világ volt számára, 
a nagy és izgalmas nyersanyag, melynek zavarából egyszer talán mégis harmónia 
lesz. A belső világ, mely lassanként minden oldalról lezárult körülötte, szörnyűbb 
volt. Aki mindig a világosságért élt és küzdött, nem bír ja ki a sötétséget a lélek 
tudatalatti kazamatáiban, ö oda is világosságot akart vinni, de a homály erősebb 
volt. Kimenekült tehát, talán még az utolsó pillanatban, a vonat kerekei alá. öngyil-
kossága áldozat volt a világosság, az értelem oltárán. Nem szolgálhatta tovább, s 
ezért meghalt érte. Halála szörnyű volt és szép, mint a vértanúké." 
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BOKOR LÁSZLÓ 

Ignotus és József Attila „vitája" 
a szocializmusról 

Az Ignotusnak ajánlott „Alkalmi vers a szocializmus állásáról" eddig olyanféle-
képp izgatott, mint egy formabontó darab drámai telefonja, amelynek párbeszédéből 
csak az egyik fél szavát hallja az ember, s szüntelenül úgy hiszi, hátha a másik fél 
nem is azt mondja, amit képzelünk. De azért is kíváncsivá tett, mert tudom, hogy 
József Attila mennyire kedvelte nagy kritikusunk és publicistánk szellemét, s hogy 
a fiatal költő kevés korai megbecsülésének javát is neki köszönhette. Mi hát az a 
„szerető tévedés", amelyet szelíden felró Ignotusnak abban a kritikus esztendőben? 
A véletlen adta kezembe e véleménycsere kiinduló tételeit, Ignotus cikkét A történe-
lem mögül című rovatából, a Magyar Hírlap 1934. augusztus 5-i számában. Miután 
tudatosan mellőzték Ignotus hasonló tárgyú publicisztikus eszmefuttatásait az 1969-
ben megjelent válogatott írásaiból, úgy érzem, érdemes megismernie a mai olvasó-
nak is. 

/ 

„Jelentősége 1892-től 1919-ig tart — írja Ignotusról A magyar irodalom története, 
később sem vezér többé, és a Nyugatban már semmi sem változik, amikor 1929-ben 
leveszik a folyóiratról a nevét." Soha kevésbé termékeny tévedést, már ami Ignotus 
szellemi jelentőségét illeti, éppen a Nyugaton kívülálló írók előtt! József Attila verse 
a legjobb bizonyítéka, hogy másokra is, a Szép Szó körére, a Nyugat harmadik nem-
zedékére is hatott. Életművével mostohán bánunk, a róla szóló gyér írások 1919-től, 
amikor már elszakadt a Nyugat-mozgalomtól, nem is követik a szuverén írót és gon-
dolkodót, az eleven és gazdag szellemet, azt a termékeny és termékenyítő Ripp van 
Winklét, aki a számára szokatlan és méltatlan feltételek közepette is hat a nyomá-
ban járó nemzedékre, nem a folytatható gondolataival, hanem meghaladásának, ma-
gasabb szintre emelésének erkölcsi felszólító módjával. 

A hatvanöt éves publicista és a huszonkilenc éves költő „vitája" nem az életkor 
különbségéből, hanem két korszak eszmei ellentétéből adódik. A liberalizmus és a 
József Attila-i marxizmus különbségéről van szó. Ignotus szociálliberalizmusának 
határait olyan gondolkodókkal szokták jelezni, mint Montesquieu, Ricardo, St. Mill, 
Darwin, Spencer, Taine és Marx, holott ma már nyilvánvaló, hogy ez utóbbit nem 
ismerte alaposan s individualizmusával el sem fogadhatta. A Nyugat-mozgalom körül, 
a „perszekutor"-esztétikával vívott, elismerést érdemlő harca idején sem fogadta el 
az esztétika és világnézet kapcsolatát, annak szükségességét, sem a haladó polgárság, 
sem a munkásmozgalom oldaláról. Ignotus később is egy szecessziós alapszínezetű 
művészetfelfogás körében maradt, amely szerint nem az életet, hanem a művészetet 
kell eredendőbbnek tartani. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, hogy „mindig csak 
futtában érintette" Ady költészetének politikai jelentőségét. A művészi öncélúságért 
folytatott harca a polgári irodalom emancipációját segítette elő, de egyben el is 
zárta szemhatárát a szocialista irodalom, annak főleg avantgard köntösben jelentkező 
mozdulata elől. 

Ha Ady költészetének politikai újszerűségét csak a szecessziós-impresszionista 
művészi világkép keretében érthette meg, akkor nyilvánvaló, hogy a forradalmak 
utáni új politikai légkörben is csak hasonlóan tájékozódhatott. Az a megkésett, ma-
kacs liberális, aki az új osztályok történelmi erejét nem érzékelte, s óvakodott, sőt 
irtózott az osztályharc fölidézésétől, a húszas években is a régi mozdulatokat ismétli. 
Voltaképp a heinei dilemma hosszabbodik meg benne: a kékzubbonyosoktól félti a 
szecessziós esztétikával fölfogott kultúrát, a tömegmozgalmakat elítéli, mert a polgári 
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rendet, annak intellektualitását, szociális szándékoktól független szépségkultuszát 
öröknek és megváltoztathatatlannak hiszi. 

Ignotus baloldali-liberális (sőt a hozzá közelálló vitapartnerei szerint „szociál-
liberális") marad a húszas-harmincas években, de liberalizmusa annyira kiüresedik, 
szociális tartalmától annyira megfosztódík, hogy álláspontja teljes védtelenséget ered-
ményez a kultúrában és a politikai életben előretörő jobboldali erőkkel szemben. 
Korábban legszívesebben a különböző fajokat asszimiláló nemzetben gondolkodott és 
talán tudatosan mellőzte az osztálygondolatot. Az újra disszimiláló fajelmélettel 
szemben azonban az egyetlen hatékony eszmei erő, az osztálygondolat, a szocializmus 
rendszere szállhatott csak szembe. A hitleri diktatúra kiépítésének első esztendejé-
ben Ignotus eszmeileg erősen tanácstalan, a megvadított német kispolgárság előre-
törésekor — szinte változtatás nélkül Taine és Paul Bourget fogalmaival — az új 
barbárság, a népvándorlás rettenetét tudja csak idézni. Aldous Huxley katolizálásá-
nak hírére az egyházban látja azt az egyetemes, céltudatos, nemzet- és fajfölötti, 
szociális irányú társadalomformáló hatalmat, amely menedék lehetne a fasiszta bar-
bársággal szemben. 

Ezzel azonban már a második nemzedék, a Toll radikális-urbánus írói nem érte-
nek egyet. A Szocializmus hasábjain Ignotus Pál különözi el magát apja álláspont-
jától a katolikus menedék ügyében. 

Jaurés halálának húszéves évfordulójára írott cikke teljes védtelenségben mu-
tatja Ignotus álláspontját. Az az imponáló felületesség, ahogy végigsiklik. a 19. század 
szocializmusának nagy előzményein és folytatóin, azt mutatja, hogy kevés valóságos 
fogalma volt a marxista elmélet osztályharcos lényegéről, azt egyfajta szocialista szo-
ciológiának hitte, s megejtően széles német-angol-francia műveltségével sejtelme sem 
lehetett az orosz szocializmus lényegéről, sem gyakorlati, sem szellemi teljesítményei-
ről. Ezért aztán a német szociáldemokrácia „összeomlását", „bukását" a szocializmus 
ügyének bukásával azonosítja, s tetszetős, de rendkívül formális szociológiai analó-
giákkal azt bizonygatja, hogy a szocializmus az intellektuelek keserűségéből szárma-
zott s a szociáldemokrata párt a polgári intellektualitás pártja. Nem mintha ezek a 
megállapítások teljesen nélkülöznék a tárgyi igazság elemeit, egészükben azonban 
arra mutatnak, hogy Ignotus a munkások hatalmas osztályszervezeteiben, vezető és 
tömeg viszonyában nem lát mást, mint a polgári osztálygondolat megvalósulását, 
illetve annak függelékét. Spekulációja, analógiái nem tudják egy ponton sem meg-
haladni a polgári szociológia pozitivista elemzését. Rendkívül jellemző az is, amit a 
munkásosztály lehetséges szövetségesei közül a parasztságról ír. A paraszt, mint az 
örök Vendée, valóban jól kifejezi a német szociáldemokrácia gyakorlatát s a polgári 
intellektuelek osztályfélelmét a parasztság lehetséges forradalmi erejével szemben. 
Ignotus megjegyzése is mutatja, hogy a magyar munkáspártok politikája milyen régi 
és rossz beidegzésű hagyományokra támaszkodott, s az urbánus-népi ellentétnek 
mennyire megvoltak nálunk a hagyományai — urbánus oldalról is. 

József Attila vitahangneme szelíd és nem agresszív, mint a korábbi években. 
Föltűnő, hogy mennyi gyöngédséggel válaszol atyai barátjának. Igaz, hogy más mű-
fajban, versben vitatkozik, ezzel álláspontja jelentősebbé, többdimenziósabbá válik, 
azonban véleménye egyértelmű és kétségtelen. Annyival „bölcsebb" Ignotusnál, hogy 
nem érint analógiákat, „mindössze" a marxizmus lényegét, történelmi optimizmusát 
fejezi ki az új helyzetben a maga költői szavával. Aligha találnánk jobb kifejezést 
arra az emberi, társadalmi, később világméretű katasztrófára, amely Németországban 
1933—1934-ben elkezdődött, mint a bányaomlásét. Pillanatnyilag valóban elzárta a 
munkás emberségvágyát, a szocializmus perspektíváját ez a katasztrófa. József Attila 
is nagyon megdöbbent — ez látszik 33-34-es elméleti írásaiból — amikor végig-
gondolta a német fasizmus uralomra jutásának okait. Mégsem törte le a pillanatnyi 
vereség, mert történelmileg nem látta végérvényesnek, csak epizodikus állapotnak, 
hiszen hite szerint a munkát, a fölszabadulást, az emberi alkotást nem lehet el-
taposni: „a kincset azért a tárnák j őrzik és az lobog. / Es mindig újra nyitnák '/ a 
bányászok az aknát / amíg szívük dobog." 
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Ignotus azzal, hogy a jobboldali tömegmozgalomra az új barbárság, más cikkei-
ben a bolsevizmusra az „ázsiaiság" kifejezést használja, tulajdonképpen egyenlősíti a 
különböző osztálycélú diktatúrákat, s ezzel megnehezíti az emberiséget igazán fenye-
gető fasizmus ellen a harcot. 

A világtörténeti pillanat akkor is drámai, ha szereplői pesszimistán, és akkor is 
az, ha hittel élik át. A drámai cselekvés minősége a tettben rejlik. Az „öreg" Ignotus 
és a „fiatal" József Attila egyformán választ kerestek a világtörténelmi problémára, 
különböztek a halálbamenők üdvözlésében s az elpusztíthatatlan teremtő munka 
hitében. Ez adja vitájuk feszültségét, megmutatva azt is, milyen nehez volt 1934-ben 
megtalálni a munkásosztály és vele az emberiség ügyének perspektíváját. 

IGNOTUS 

AZ IDŐK MÖGÜL 

AD NOMEN JAURÈS 

A napokban múlt húsz éve, hogy Jean Jaurès-t, a francia szocialisták akkori 
díszét s vezérét lelőtték — az azóta történtek világánál visszanézőleg fölöslegesen 
oltván kí egy hasznos életet, hogy a háború útjából kitegyék. Ahogy, mihelyt a há-
ború kitört, a minden országbeli szocialisták azonmód helyezkedtek el körüle, mint 
a többi pártok, abból világos, hogy mit tudott volna tenni Jaurès, ha életben hagyják, 
a háború megakadályozására. Semmit s téve-tagadva, hogy Jaurès ráveszi vala a 
kamarát, hogy az a hadihiteleket meg ne szavazza, a hadizenetet tudomásul ne 
vegye s mit egyebet s mást: akkor a háború ugyanúgy átgázolt volna a kamarán, 
ahogy de facto átgázolt Jaurès-on. Villámhárító még nem kergetett el jégesőt, s ha 
a visszanéző prófécia el próbálja gondolni, mint alakult volna a világpolitika, ha 
Jaurès ki nem bukik belőle, arra a felelet az, hogy ugyanúgy, mintha Ferenc Ferdi-
nánd el nem pusztul. A háború éppúgy kitört volna, s vége is nyilván ugyanaz lett 
volna. 

Személye szerint viszont talán nem is járt rosszul Jean Jaurès, hogy java erejé-
ben s hite teljében mehetett el, s nem kellett megérnie a' civilizációnak s a civilizáció 
talán legbecsesebb épületének, a szociáldemokráciának összeomlását. E becset' el kell 
ismernie annak, ki ez összeomlást megállapítja — elismernie, ha maga nem is tar-
tozott e pártba, s embereit csakis értékük szerint taksálta, nem pedig a párthoz való 
tartozásuk szerint. Függetlenül munkási érzékenységektől s a szociáldemokrácia 
mostani pártmaradványainák minden tekintetre érdemes taktikai értékétől, ma már 
ki lehet mondani, hogy a szociáldemokráciában a polgári gondolat virágzott ki, s 
hervadása rossz előjel a polgárság számára. Jean Jaurès-on, amíg élt, nem gondol-
koztunk eléggé. Most, hogy visszanézünk rá, látjuk, hogy nemcsak tény vólt, hanem 
szimbólum is. Véletlenek nincsenek, s nem volt véletlen, hogy Jean Jaurès egyetemi 
tanár volt. Nem volt véletlen, hogy amint az alkotmányba bekívánkozó polgárságnak 
úttörői leromlott mágnások, reverendájukon túllépő papok valának: Gróf Mirabeau, 
Abbé Sieyès, úgy a szocialista munkáspárt boltosi, gyárosi, vagy egyenest intellek-
tuális származású polgári tudósok gondolataiból kelt ki: Fourier-éből és Owenéből, 
Lassalle-éből, Marxéból és Engelséből. Voltak, bizonyára voltak a szocialista mun-
kásmozgalomnak munkásvezérei, nagyok, mint Bebel, komolyak, mint a szakszerve-
zetekből a labourbe került angolok. De el lehet-e gondolni a szakszervezeti mozgal-
mat Sidney és Beatrice Webb, a labourt a fabianusok, tehát polgári író-szocialisták 
nélkül? Lehet-e mondom, véletlen, hogy úgy a hitehagyottá lett Enrico Ferri, mint a 
mártíromságban maradt Turati, hogy úgy a kérlelhetetlen Guesde, mint az oppor-
tunista Jaurès, de a szindikalista Hubert Lagardelle is világéletükben más szer-
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számmal, m in t ' a tollal, nem mívelkedtek? Az iró és újságíró "Wilhelm Liebknecht 
és Stauning,' a csillagász Branting, az orvosdoktor Viktor Adler, a hivatalnok Eduárd 
Bernstein, Fridrich Austerlitz és Philipp Snowden s a kis írnok MacDonald, az ügy-
véd és professzor Vandervelde, a tanár és író Kunfi Zsigmond, a valóban munkás-
emberből vezérré lett Henderson és Garami mellett a klasszikus szociáldemokrácia 
legemlítettebb nevei lehettek-é, voltak-é pusztán „Mítláufer"-jei a szocializmusnak, 
ahogy a német „doktorfickók", ahogy a magyar pártban morcoskodtak olykor elle-
nük? A valóság az, hogy a szociáldemokrácia, amíg válságba- nem jutott, a polgári 
intellektualitás párt ja volt, de nem kijátszására, hanem becsületes, sőt egyedül lehet-
séges előbbrevitelére az ipari munkásságnak, persze nem ingyen, hanem az intellek-
tualitás alátámasztása végett. Ha valaha volt a világon becsületes üzlet, úgy ez volt 
az. Egyik fél se csalta a másikat, mindkettő csak nyert raj ta, s tragédiája az embe-
riségnek, hogy ez így nem maradhatott. Ha valaki megírja az idealizmus történetét, 
ez lesz benne a legszebb fejezet. 

Pontosan meg lehet mondani, hogy a „liberalizmus"-sal szemben, mely nyom-
ban, ahogy meglett, a pénzes polgársághoz állt be lakájnak, a szociáldemokrácia a 
„radikalizmus"-nak lett a pár t ja s szervezete, vagyis a városi nincsetleneké, polgá-
riaké s munkásiaké. A politikai liberalizmusnak ehhez a különbséghez nem sok a 
köze — a nagypolgárság s a Pénz kevéssel ezelőttig sokat tett különféle szabadságo-
kért, mert nagy érdeke volt, vagy nem kellett tőlük tartania, viszont a radikalizmus 
s a szocializmus, bármennyi baja volt a gazdasági liberalizmussal, mely csakhamar 
a Pénz szabad fosztogatásává alakult, s a Munkásnak, ha derekát be nem adja, sza-
bad éhenhalhatására: a radikalizmus s a szocializmus mégsem volt egyéb, mint libe-
ralizmus, mert minden haladási törekvés az. 

Hogy a „szellemfi"-ek s a „proletár"-ok úgy összekerültek annak történelmi sora 
volt. A polgári gondolatot, azt, hogy természettől fogva minden ember egyenlő, hogy 
a születéssel nem járhat kiváltság, s hatalomra s boldogulásra csak egy jogcím van, 
a tehetség: fölvetni ugyan költők, írók s egyéb éhenkórászok vetették föl, de valóra, 
a Nagy Forradalomban, csak a Pénz válthatta, azzal, hogy a polgárság egy felsőbb 
rétegének lassankint sokkal többje volt már belőle, mint akár a királynak, akár az 
uraknak, akár a papoknak,' úgy hogy egyenesen komikus volt, hogy akiknek a való-
ságos hatalom igazában már kezükben volt, az alkotmányból ki legyenek zárva. 
1789-től 1848-ig, három forradalommal, a polgárság elérte, hogy a szabadsági gondo-
latok révén s pénzének erejével, úr lett az államban. De csak az a polgár, akinek 
pénze volt — a polgári rend nincsetlene, á tudós, a költő, az intellektuel, kiből a 
polgári gondolat kelt volna, a három forradalommal úgy járt, mint a Schiller 
„Teilung der Erdé"-jében a poéta: Zeusz isten megfeledkezett róla a nagy osztoz-
kodásnál s legfeljebb, ha ebédre híhatta már meg. Mint ahogy, amíg a királyok, az 
urak s a papok voltak az urak, az intellektuel ezeknek csak tányérnyalójaképp élhe-
tett volna meg, úgy aztán a tőle hatalomba deklamált, dalolt és lelkendezett polgár-
ságnak is csak mint kitartottja nem fordult fel éhen. Sok becsapottja volt a törté-
nelemnek, de soha olyan rútul becsapott, mint az intellektuel. Megszerezte a hazát 
a polgárságnak, de mikor szertenézett, nem leié honját a hazában. Palotát hódított 
a szabadságnak s a végén ágyrajárója lett. 

Ebből a keserűségből származott a szocializmus. „Flectere si nequo superos, 
Acheronta movebo" — ezt a citátumot most kilencven esztendeje írta el előlem a 
boltosfi, Ferdinánd Lassalle, ki nem titkolta, hogy ha ő született volna grófnak vagy 
Rothschildnak, alkalmasint nem szállt volna hadba a grófok s a Rothschildok ellen. 
De így hadba kellett szállnia: neki a polgári rend egész kifelejtettjének s becsapott-
jának, az intellektualitásnak, amelynek és az amelyben foglalkoztatott hozománynak 
jogcímén tudta volna magát a polgárság az alkotmányba beerőltetni. Ereje nem 
volt — hiszen még a két keze sem volt, mint a parasztnak, a munkásnak s a mester-
embernek —, csak az eszme volt meg, mellyel a Pénz visszaélt, s melyet kijátszott. 
Körülnézett hát, hogy kivel állhatna össze kijátszói ellen. A paraszttal — azzal nem 
lehetett; az mihelyt egypár kastélyt felgyújtott s egypár papot megnyúzott, megint 
csak hozzájuk békélt, s a nadrággal s az írni-olvasni tudással szemben minden for-
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radalmakon át minduntalan újra az örök Vendéet jelenti, valameddig- kultúra, civi-
lizáció és igazság úgy nem rendeződik, hogy aminek egyszer eljő majd az ideje, 
egyenest az ő testére legyen szabva. A mesteremberrel, a tisztviselővel, a kisiparos-
sal? Annak az új rendben csakhamar futotta a számadása jobban, mint a régiben, 
mert a régiek mellé most már százszor több és tehetősebb urat kapott, kit kiszol-
gálhatott s kiből megélhetett. Egy rend volt csak, mely számos volt, erős volt, de 
éppúgy tehetetlen s kijátszott volt, mint a polgári értelmiség: az ipari munkás, a 
Saint-Simon „peuple"-je, „proletár"-ja (mert ezt a szót már ő is használja) a munka 
nincsetlene, kit csak fel kell ébreszteni s meg kell szervezni, hogy hatalmat jelent-
sen — s annál könnyebb felébreszteni s megszervezni, mert városi élete úgy, mint 
ügyességekkel való foglalkozása fejleszti (amit a falusi emberben a földtúrás meg-
állít) a gondolkodást. így keletkezett az első tudományos politika — már Saint-
Simon tudatosan ennek törvényeit kereste, s jellemző, hogy mint utána Fourier is, 
„indusztralizmus"-nak nevezte, mivel az ipari munkás szükségeiből vonta le. Ezen 
a nyomon ment tovább a politikai tudomány, polgári intellektualitásoktól szűretve 
le az ipari munkás számára, kinek a negyvennyolcadik „Kommunista Manifesztum" 
formájában, hadi programot is adott az alkotmány megostromlására s bele való be-
nyomulásba. Ami, a XIX. század harmadik harmadában, sikerült is a szociáldemok-
rácia győzelmes hadi programját pártprogram gyanánt tovább meghagyva papíron, 
a gyakorlatban menten az a polgári radikalizmust mívelte, melyet a polgári nincset-
lenek magukban sohasem tudtak volna erőre kapatni, de melynek erejével az ipari 
munkás úgy, mint a polgári intellektuális bejutott az alkotmányba, az emberi ellá-' 
tásba, a tisztes biztonságba . . . nem volt oka megbánni a szövetséget s természete 
volt, hogy vezérei a pártirodától s a publicisztikától fel a kormányszékekig polgári 
intellektuálisok legyenek. Ennek a történelmi frigynek volt egyik nagy szimbóluma 
Jean Jaurès, s ma már látni, hogy elejtése is szimbólum volt: a hasznaiban fenyege-
tett Pénznek megmozdulása a munkás-intellektuális összefogás ellen. 

Röviden — ez külön fejezet, melyet itt csak érinteni lehet — a demokrata intel-
lektuálistól szorongatott régi hatalmak ugyanúgy, mint ahogy száz év előtt az intel-
lektualitás a munkást ébresztette volt fel és szervezte volt meg a világháborúban, 
s utána fölfedezték, fölébresztették s megszervezték a közben szintén nincsetlenné 
lett „kispolgár"-t (a „Schuster und Schneider"-t, ahogy Heinéék prófétai megérzéssel 
gúnyolódtak volt rajtuk), s egy nagyszerű vandál-hadjáratban most rombolják le az 
intellektuális politikai bástyáit, magát az intellektualitást pedig földönfutóvá teszik, 
és főképp elszakítják eddigi szövetségesétől, az ipari munkástól. Ezt jelenti a gya-
korlatban a szociáldemokráciának, vagyis annak a hitnek s törekvésnek összeomlása, 
hogy a kapitalizmust békésen át lehet itatni, mint még Bismarck hitte, szociálpoli-
tikával. Nem lehet — de ettől a munkást magát nem kell félteni —: őt magát éppúgy 
nem lehet agyonverni, mint a parasztot nem; törődni kell vele, számba kell venni, 
de kiszakítván őt polgári összefüggéseiből, a kapitalizmus maga neveli rá és haj t ja 
bele, hogy a saját érdekét a saját stratégiája és taktikája szerint kövesse. Hogy ebben 
a már lappangó s egyre-kettőre kitörhető földtekényi polgárháborúban az intellek-
tualitásnak mi a helye és mi sorsa lesz, mikor lesz rá megint szükség s mint fog a 
világba visszailleszkedni, arra jobb nem gondolni az olyannak, ki maga is rendjéből 
való s a történelemből visszagondol, a népvándorlás ideire. Minden szeretetem a 
munkásé, ki mindig becsületes volt, soha meg nem csalt s két kézzel f i ze te t t . . . s a 
Jaurès sírja mellől, hol még együtt voltunk s honnan nem a maga akaratából, hanem 
a kapitalizmustól odaterelve kényszerül a maga saját útjára, bánatosan intem utána, 
a „moriturus te salutat"-ot. 

Magyar Hírlap 1934. aug. 5. 5—6. I. 
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ALKALMI VERS 

A SZOCIALIZMUS ÁLLÁSÁRÓL 

IGNOTUSNAK 
i 

Fák közt, 
virág közt 
ülök egy padon. 
Kotyogok mint elhagyott csolnak, 
sok lágy levegő locsolgat — 
a szabadság nagy csendjét hallgatom. 
S valami furcsa mádon 
nyitott szemmel érzem, 
hogy testként folytatódom 
a külső világban — 
nem a fűben, a fákban, 
hanem az egészben. 

2 

Ahogy fölvetem boldog szememet, 
mind följebb oszlanak az egek 
s egyszerre elém suhannak itt 
gólyákként lengő szavaid, 
te hamvadthajú öreg. 
És mint a tájon, mosolygok rajtad. 

. 3 

Nem érzem én, csak értem aggodalmad, 
S azért tolom el a csendet, hogy belásd, 
öreg vagy és nem az elmúlást 
siratod, mint helyedben én siratnám, 
hanem a munkát, a fölszabadulást, 
magát az emberi alkotást, 
a láthatatlant, mert rátipornak hitvány 
és látható hatalmak. 

4 

Ha beomlanak a bányát 
vázazó oszlopok, 
a kincset azért a tárnák 
őrzik és az lobog. • . 
És mindig újra nyitnák 
a bányászok az aknát, 
amíg szivük dobog. 

5 

A dolgos test s az alkotó szellem, 
mondd, hogy törhetne egymás ellen? 
Az elme, ha megért, megbékül, 
de nem nyughatik a szív nélkül. 
S az indulat múló görcsökbe vész, 
ha föl nem oldja eleve az ész. 



Azt hiszem, fáj sok fölgyúlt éved és 
azért a szerető tévedés. 
S jobb is volna, ha most elnéznéd velem, 
hogy' köt hálót szellő faleveleken. 

6 

Már karcsú idomaira 
pongyolát ölt a lég. 
Az alkony a felhőn fésű . . . 
ülünk együtt, mint kedves és fia . . . 

A fűben gyepként sarjad a sötét, 
a homály pamutlombjai ingnak. 

S mi várjuk, hogy mikor lesz 
látható reszketésü 
bennünk az első csillag. 

Népszava 1934. aug. 12. — 15. 1. 



VASY GÉZA 

Szécsi Margit költői világa 

Űj Heraldika címen 1967-ben megjelent válogatott verseinek kötetét Szécsi Mar-
git a következő gondolattal fejezte be: „Majd végetér a siheder-idő: / a fölösleges 
fájdalmak kora." Nem ringatta magát hamis ábrándokban már akkor sem a költő, de 
azóta mintha egyre bizonyosabb lenne benne: a siheder-idő végét nagyon soká fog-
juk megérni. Mi, az emberiség. Az egyes ember, a ma élő ember pedig talán meg 
sem érheti. Következésképp a fölösleges fájdalmaktól sem tud mentesülni. 

Ez a gondolat, a vele való birkózás, a beletörődő belenyugvás képtelenségének a 
nagy erejű költeményekkel való hirdetése azóta Szécsi Margit költői világának leg-
fontosabb szervező elve. A hatvanas évek derekán lezárult a költői pályának egy 
szakasza, s A trombitákat összesöprik (1965) nemcsak a számvetésnek, az összegző 
lezárásnak, hanem már az újrakezdésnek az elemeit is felmutató könyv volt. Az Űj 
Heraldika záróciklusa, majd az azóta megjelent három újabb kötet: A Nagy Virág-
vágó Gép (1969), A Madaras Mérleg (1972) és most a Szent Buborék (1974) egyetlen 
pályaszakasz szorosan összetartozó darabjainak látszanak, s az egység a világszem-
léletben, annak tükrözési módjában és a megformálásban egyaránt szembetűnő. 
A leglényegesebb azonban az egység szemléleti vonatkozása, s az a társadalmi alap, 
amelyről mindez kisarjad. Mert mit is jelent igazán „a fölösleges fá jdalmak kora"? 

A legújabb kötet — vagy akár a korábbi versek — felületes olvasása csábít a 
téves következtetés levonására: a mindennapi életben található problémák, a törté-
nelmi fejlődés nehézkessége valamiféle elmítizált túláltalánosításban jelenik meg 
Szécsi Margit lírájában. Kétségtelen, hogy van egy ilyen tendencia is költészetében, 
s néhány versében a bonyolult valóságot túlbonyolítottan, a nagyon is konkrét prob-
lémáit túl általánosan próbálja kifejezni, s ez szükségszerűen művészi kudarchoz 
vezet. Leginkább némelyik hosszú énekében figyelhető ez meg, s így egészében érvé-
nyesebb A Nagy Virágvágó Gép című kötetre — amely egyébként a művészi ú t -
keresés jellegzetes terméke is volt —, mint az azóta megjelentekre. Mert az ilyen 
hibás versek az utóbbi két kötetben csak félreszorultan, szerényen húzódnak meg, s 
a kötetek jellemzéséhez inkább ottlétükkel, mintsem irányt jelölő voltukkal járul-
nak hozzá. 

Szécsi Margit költészetére ebben az újabb pályaszakaszban éppen a világ gon-
dolatilag igényesebb birtokbavétele lesz a jellemző. Ez a birtokbavétel nem csupán 
a gondolatiság általában vett hozadékával gazdagabb. Megváltozik általa a költő és 
a világ viszonya is. Korábban Szécsi Margit nagyfokú személyességgel törekedett a 
költői én és a világ kapcsolatának közvetlen bemutatására, de úgy, hogy közben a 
költői énnek a szubjektivitásá és a világnak a konkrét, kézzelfogható — sokszor 
epikus elemekkel telített — tárgyiassága volt a döntő, s az egészet a vagány érzel-
messég hangulata hatotta át. Jelenleg sok tekintetben módosult ez a kapcsolat. 
A közvetlenség egyre inkább közvetettséggé formálódik át, és ennek logikus vele-
járójaként csökken a személyesség mértéke, eltűnik az érzelmesség hangulata, vagy 
legalábbis nem lesz általános. A közvetettség létrejöttének alapja az, hogy a költői 
énben a korábbinál sokkal nagyobb helyet követel magának a társadalomról való 
tudás a maga objektív igazságában, s ez így nem csak a visszatükrözés spontán ter-
mészetességgel kiválasztódó eleme lesz, hanem a költői én konstans, gondolatilag 
rögzített és tudatosan a visszatükrözés központi rendező elveként felhasznált alkotó-
része. Másrészt, a világ — az objektív valóság — vonatkozásában is nő a közvetett-
ség, mivel a korábbi konkrétság sokkal általánosabbá, s még a tárgyi világban is a 
részek helyett a nagy összefüggéseket kutatóvá válik. Paradox módon épp a közve-
tettség efféle megjelenése teszi lehetővé a költői én és az objektív valóság magasabb 
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szintű közvetlenségériek a megteremtését. E tényt mégis természetesnek kell látnunk, 
hiszen csak az emberi létezés kettősségének (szubjektumba zártság, társadalomba 
építettség) a tudásával lehet a valóság teljes értékű ábrázolására törekedni. 

Mindez nem azt jelenti, hogy a gondolatiság erősödése Szécsi Margit lírájában 
az úgynevezett intellektuális költészet sokszor száraz elemeinek a felhasználásával, 
az alkotói módszer, a formaeszközök gyökeres változtatásával jár. Szécsi a változás 
ellenére megőrzi korábban kialakított költői alaphangjának sajátosságait, megőrzi azt 
a magatartásmódot, amelyet többen — joggal — romantikusnak tekintettek, s meg-
őrzi azokat az eszközöket is, amelyek segítettek e magatartás megjelenítésében. De 
most sokkal pontosabban tudja megragadni az ábrázolás tárgyának lényegi vonásait, 
sokkal pontosabban tudja megjelölni a romantikus felfűtöttség kiváltó'okait és léte-
zésének szükségességét. 

S ezzel visszaérkeztünk kiindulópontunkhoz: „a fölösleges fájdalmak korá"-nak 
költői jellemzéséhez. Egy dialektikus, a szocializmusban még megszüntethetetlen 
ellentmondás az újabb korszak költői alapélménye: a keserűség afölött, hogy milyen 
sokan nem igénylik az emberhez méltó tudatos és szép életet, pedig a lehetőségek 
minden korábbinál adottabbak ehhez. A perspektívát igaz, hogy gátolják az emberi-
ség egyetemes gondjai is. De ez a vonás csak néha lép a versek előterébe, a döntő a 
sajá t lehetőségek kiaknázatlansága marad. Jellegzetes példája ennek az Eladó: 

Csikók tündér sörénye, játék, 
a kedves meg a gyilkos szándék 
s holnap talán a lobogó: 
eladó, minden eladó 
idegennek, kannak és kánnak, 
kopasznak és göndör meláknak 
a szoknya meg a lobogó: 
eladó, minden eladó, 
énekelsz tilalmasat, bátran, 
vándorolsz a lompos kabátban, 
de kik eladódni akarnak: 
holnap a flaszterba tipornak, 
s nem takar be a lobogó, 
csak hullik szívedre a hó. 

Józanságában is félelmetes ez a vízió arról a világról, ahol minden áruvá: eladhatóvá 
és megvásárolhatóvá válik. A szerkezetileg két részre tagolódó vers első nyolc sorá-
ban ez az ellentét teremt drámai feszültséget. Növeli ezt a meghökkentést előidéző 
fordított felépítés: a tárgyilagos, de ugyanakkor érzelmi viszonyulást is kifejező fel-
sorolást követi a nyomatékosító kijelentés: „eladó, minden eladó. . ." . Igazi tárgyi 
alapját azonban a felsorolás négy elemének jól sikerült kiválasztása adja. Mert nem 
általában vett, s csereértékkel — szokás szerint — nem rendelkező elemek ezek 
csupán. Mindegyik nagyon jellegzetesen emberre vonatkoztatott, az ember által létre-
hozott, emberi voltához hozzátartozó. Ezt a viszonyítást két esetben jelzőkkel tudja 
érzékletessé tenni, két esetben pedig a puszta főnévi megnevezés elég hozzá ebben 
a versatmoszférában. S ezekkel a puritán eszközökkel is elérhető volt a cél: az első 
négy sorban egy fokozatosan emelkedő ívű drámaiság bontakozik ki. Az egymáshoz 
közeli rímpár: lobogó-eladó is kiemeli az embertelen helyzet képtelen voltát. A lo-
bogó a legáltalánosabban közkeletű szimbolikus értelmében szerepel itt, tehát a 
pozitív eszményekhez való hűség jelképe. Ezért is, hogy ezek után a további fokozás 
egyelőre nem lehetséges, a következő négy sor csak az eddigiek értelmező kifejtése 
lehet: az eladás aktusának embertelen voltát mutatja be a másik oldalról, a 
„vevőkéről". 

A második rész hat sora nemcsak mondattanilag szerves folytatása az előzőek-
nek, hanem tartalmilag is. A látszólag személytelen közlésben már eddig is benne 
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volt a költői állásfoglalás erőteljes mozzanata, de ez most kifejtetté-közvetlenné 
válik, s az önmegszólító forma eleve növeli az állásfoglalás határozottságát és meg-
másíthatatlanságát. A költő éneke persze nem jogilag tilalmas, hanem az ábrázolt 
moráltalansággal szembehelyezkedő, azzal ellentétes volta miatt, s nem önmaga, ha-
nem a „vevők" közfelfogása számára. 

. A verset nem lefokozza, hanem igazán hitelessé teszi, hogy az ábrázolt helyzet-
ből, a bátor megszólalásból a költő itt nem patetikus-optimisztikus következtetéseket 
von le, hanem végiggondolva az ábrázolt helyzetet és a költőszerep belőle is követ-
kező válságát, alapvetően a költő vereségét helyezi a középpontba. Ez a vereség nem 
pusztán a prófétáló magatartás eredménytelen voltát láttatja, hanem azt is, hogy a 
bukás harcban, akcióban következik be: az eladódni akarók világa nem tűri a tőlük 
különbözőt. Ezzel a telitalálatos összetett igével a vers egész eddigi tartalma összeg-
ződik és bővül is egy újabb árnyalattal: kívánság, akarat lett sokak számára a haso-
nulás ehhez a világhoz, amelyet a költő el nem fogadhat. Ugyanakkor a vereség vég-
legesnek is látszik, hiszen még ekkor sem „takar be a lobogó", tehát az eszmények 
vásári leértékelését nem sikerült megszüntetnie. 

A vereség azonban nemcsakhogy nem végleges, hanem be sem következik a 
versben. Csak lehetőségként mutatkozik meg: arra az esetre, ha minden eszmény 
áruvá válhatna. A feltételes jövő idő: „holnap talán" világossá teszi, hogy itt egy 
rossz folyamatról, de nem befolyásolhatatlanról van szó. A holnap biztos be fog 
következni ugyan, de nem biztos, hogy a felvázolt módon. A jövőidejűség a befejező 
mondatoknak is sajátja, s ha visszafogottabb módon, de a feltételesség is. Mivel a 
lobogó kulcsszava és kulcsszimbóluma a versnek, aligha helytelen, ha a hozzákap-
csolódó — a talán-nal jelzett — feltételességet a vers befejezésére is érvényesnek 
tartjuk. 

Az itt egy versben összefonódó kettősség: az eszményeit feladó világ és az esz-
ményeit a valószínűsíthető vereség ellenére is őrző és hirdető költő ellentéte a mos-
tani kötet legáltalánosabb tartalma. S hogy Szécsi Margit ezt az ellentétet sem miti-
zált általánosságában szemléli, annak bizonyítéka, hogy lát ja az ellentét kifejlődésé-
nek történetét. így lesz hangsúlyos ellenpont a kötet egészében az i f júság kora, 
amely nemcsak általában a fiatalkori világmegváltó álmokat jelenti, hanem a fényes 
szellők idejének történelmileg is nagymértékben hitelesített „álmait". De az álom — 
hogy „holnapra megforgatjuk az egész világot" — nem az elképzelt módon és mér-
tékben vált valóra, s főként épp a tudat maradt le a történelmi mozgásban. 

Emiatt jelenhet meg az ifjúság (a gyerekkor) az áttekinthetőség és a rendezett-
ség példájaként: „a világ / egyértelmű volt, / élő volt az eleven, / halott volt a 
holt, / jelen volt a jelen idő, / tavaly a tavaly" (Ej haj); vagy: „Álmaidban én vagyok 
a zászlótartó — / álmaimban i f jak maradunk" (Néptelen az Éden). A múlt és a jelen 
szembesítésének lesújtó következtetése: „amit akartunk: nincs meg" (Vagonok). Ennek 
az időszembesítésnek a legjellemzőbb példája a Pünkösdölő. Egy közismert Ady-
motívum éled itt ú j ra : az önhalottságé, s fonódik össze a pünkösdölés népköltészeti 
hagyományaival. A „történet" a következő: a pünkösdkor születése napját ünnepelni 
készülő lírai hős rádöbben: „hát ím aki élő vagyok / én meg vagyok halva!" Kéri a 
haláltól a haladékot, mert feladat vár ja még: „hadd szóljak a sokasághoz / amint 
megígértem!" S ha még nem is a halál, de a legbensőbb titkok föltárásának önvizs-
gálatra késztető pillanata következik. Pünkösd napja és a pünkösdi rózsa jelképes-
sége itt bomlik ki a maga teljességében, s lesz a társadalomban létező embernek a 
világról ifjúkorában — megint csak a fényes szellők idejéről van szó! — kialakított 
elképzeléseinek, a belőle következő magatartásnak az összegzője. A verset befejező 
két strófa először képileg, majd képet és fogalmat nyíltan egymásra építve fogal-
mazza meg az időszembesítés lehangoló eredményét: 

Befagyott a tenger 
acélablak-kéken, 
pünkösd napja nézi magát 
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a halottas jégben. 
Az emberi ünnep 
embertelen lángol, 
Tüzet-fúvó ifjúságunk: 

J képünk a világról. 

A lezárás azonban itt sem beletörődő magafeladás, hanem az eszményekhez kötött-
ség stabilitásának hirdetése, hiszen a változások ellenére megőrződik „tüzet-fúvó if jú-
ságunk: képünk a világról". A búcsúzás pillanata tehát lényegesként az értékeket 
rögzíti s nem az értékek devalválódásának lehetséges folyamatát. 

Ugyanez az alapgondolat hatja át a kötet egy másik kiemelkedő értékű versét, a 
Levél N. L.-nak címűt is. Megint csak a józan számvetés hangján, tehát az idő mú-
lásából következő változásokat, az átértékelődést is figyelembe véve: 

„mind ami lét volt: lenni megmarad, 
csak kiterjed, kikel mint a halikra, 
a csillogást fájóvá szaporítja: 
vadállat-fejjé nőnek a kövek, 

A megmaradásnak ebből a hitéből nő ki a kötet világának másik fő motívuma: 
a küzdelemnek a tudatos vállalása, a küldetés értelmességének meggyőződése, s ebből 
következően az életnek: a személyes és a társadalmi létnek a maga ellentmondásos-
ságában való vállalása. Már az előző kötet címadó verse, A Madaras Mérleg nagy 
képi és gondolati erővel fogalmazta meg a küldetés és a helytállás parancsát, s ha-
sonló a mostani címadó vers kulcsszerepe is. A Szent Buborék: „elváló szellemré-
szünk", tehát a többi versben is központi motívumként szereplő eszmények össze-
foglaló képe, az ember látomása a világról és önmagáról. A természet és a társadalom 
(az ember) különbsége és elszakíthatatlan kapcsolata a maga mély dialektikájában 
ábrázolódik, s a kötet egész gondolatanyagával szoros összefüggésben a hangsúlyos 
a különbség bemutatása lesz a fizikai és a tudatos lét között. S bár benne van a 
versben •— főleg a képanyagban — a társadalom ellentmondásossága is, mégis az 
emberről szól a többes szám első személyű vallomás. Az ember csak élete teljességé-
vel valósíthatja meg önmagát, s ez az élet egyúttal az egész világnak a tükröződése 
is: a természeté s a társadalomé, amely egy közösség tagjává tesz. Ez persze puszta 
prózai-általános- megfogalmazása a vers sokkal gazdagabb világának, de ez mutatja 
meg végső soron, hogy Szécsi Margit valóban gondolati költészetet teremt, amelynek 
filozófiai alaptételei a dialektikus és történelmi materializmus igazságai. Ebből a 
látásmódból nő ki az elszánt küzdelem a tudat forradalmának valóraváltásáért s az 
elmaradottság ellen, amelyet lépten-nyomon tapasztalhatunk: a fizikai létfeltételek 
egyre magasabb szintű újratermeléséhez képest mennyire lemarad s milyen sokak 
számára nem is igény a szellemi létfeltételeknek sokszor nem is az újratermelése, 
hanem egyszerű használata. A tudatnak ezt a lemaradottságát a valóságosnál is 
nagyobbnak mutatja a gazdasági fejlődés forradalmi megugrása, de még ez a meg-
szorító megjegyzés sem teszi indokolatlanná azt a — jó ügy érdekében túlzó — költői 
hevületet, amelyben Szécsi Margit sokszor abszolútizálja a legyőzendő ellenséget, és 
így kiélezi azt a szembenállást, amely az ő költői elkötelezettsége és az eladódni 
akarók között feszül. 

Nagyobb epikai alkotásban félrevezető lehetne az ilyen látásmód, de nem a lírá-
ban. S főleg akkor nem, ha — mint itt is — a veszedelem nagyságáról van szó és 
nem elkerülhetetlenségéről. Éppen a túlzott megjelenítés teszi lehetővé a harcot vál-
laló erők megszerveződését, vagyis a költői hitvallás valóságos kifejtését. S a szo-
cialista humanizmusnak az a cselekvést meghatározó etikai tartása, amellyel itt talál-
kozhatunk, adja az erőt Dávidnak, hogy legyőzze majd a filiszteusokat újból (Dávid 
a szederfán), s ez a kötetet záró eljövendő győzelem marad meg bennünk bizonyos-
ságként: egyszer mégis elérhető perspektívaként. 
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Sarkadi Imre: Cikkek, tanulmányok 

A Sarkadi-életműsorozat harmadik kötetének először a gazdagsága tűnik föl. 
A majdnem ezeroldalnyi „cikkek, tanulmányok" — ahogy a cím mondja. Aztán a 
tartalomjegyzék még többet elárul erről a gazdagságról, riportok, interjúk, glosszák, 
szociográfiai tanulmányok, kritikák, esszék, színházi jegyzetek, beszédek, vitairatok, 
felszólalások, jegyzőkönyvek sorakoznak egymás után. Az olvasó okkal hiheti teljes-
nek az összegyűjtött anyagot, különösen, hogy az „előszó helyett" íródott bevezető 
még meg is erősíti ebbeli hitében. Roppant bő ez a válogatás, a bevezető írójának 
mégsem ártott volna hangsúlyoznia, hogy fontos írások is kimaradtak belőle. 

Kimaradtak azok, az újságíró fejlődése szempontjából döntő fontosságú írások, 
amelyek a Tiszántúli Népszavában jelentek meg. A jobboldali lapnál, a Debreceni 
Újság-Hajdúföldnél eltöltött három év után hogyan fogadja Sarkadi a felszabadulást, 
mi az álláspontja 1945-ben? — az érthetetlen okból kihagyott írások erre a kérdésre 
segítettek volna választ fogalmazni. Ugyancsak nagyon hiányzik a kötetből a Marxiz-
mus és parasztság című esszé is, amelyet a Valóság közölt 1946-ban, s amelyben 
Révai József Marxizmus és népiesség című könyvéről mondja el a véleményét Sar-
kadi. Az esszé megkerülhetetlen az induló író vizsgálatakor is: mutat ja a kezdetét 
annak az útnak, amelyet a marxizmussal ismerkedő, majd azt egyetlen világnézet-
ként elfogadó Sarkadinak meg kellett tennie. Az 1945-ös év cikkeinek közlése pedig 
egy másik út szempontjából lett volna lényeges: ezek az írások a parasztsághoz köze-
ledő embert, írót mutatnák. Azt az ifjút, akinek a világháború éveiben alig-alig van 
mondanivalója a parasztokról, nemhogy a parasztságról mint osztályról beszélne 
— hiába nőtt föl a népi írókon! —, s aki a szociáldemokrata újságban, a Tiszántúli 
Népszavában minden mással foglalkozik, csak a legnagyobb jelentőségű eseménnyel, 
a földosztással nem. Hogyan lesz a kissé arisztokratikus magatartású fiatalemberből 
a megújhodott magyar falu egyik legjobb krónikása, hogyan áll — a Debreceni Sza-
bad Szónál eltöltött rövid idő után — teljes mellel a szegények, a parasztok mellé, 
hogy aztán végül, már jóval később, ismét elforduljon tőlük, s így nyilatkozzék: 
„ . . . a parasztok, azt hiszem, mindig panaszkodtak, mióta világ a világ"? A válaszok 
egy út kezdetét és végét jelölhetik, akárcsak a szépíró Sarkadi életművében mondjuk 
a Prófétától a Szeptemberen át a Ház a város mellett című drámáig megtett út. 
A kötetben nem szereplő cikkek, tanulmányok e válaszadásban segíthettek volna 
tehát, jóllehet, a felelet így is kiolvasható a könyvből. Ki az az ellentmondásos hely-
zet, amikor egy fiatalember riportjaiban, szociográfiáiban egyebet sem tesz, mint a 
szegényparasztság panaszainak ad hangot, a kritikái és jegyzetei egy részében viszont 
a művészek, tudósok elkötelezetlenségét, mindenek fölött állását hangoztatja. „Tiszta" 
irodalmat említ, Mecsnyikov példája pedig arra jó számára, hogy leszögezze: a Mecs-
nyikovokhoz hasonlók jelzik az emberi haladás mérföldköveit, „s az idő s az utódok 
akkor is őket igazolják, ha a n é p . . . az uralkodó osztályok félős aggodalmával fogadja 
őket". Az újságírói pálya vége felé egészen másfaj ta szemlélettel találkozunk aztán: 
ekkor nem valamilyen kiemelkedő egyéniség, hanem egy kiemelkedő cél — a szo-
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cializmus — hamisan értelmezett érdekében nem vesz tudomást a valóságról. Kicsik-
nek mutatja a bajokat, szinte elbagatellizálja őket, még 1954 végén is. Mintha a 
parasztság egyetlen gondja valóban az lett volna, amit az Elintézett panaszok felhoz, 
hogy nem lehetett korpát kapni, mintha nem lett volna „mérhetetlen bizalmatlanság 
. . . a tömegekben" — ahogy a Közelebb a valósághoz című felszólalásában elismeri, 
érdekes módon: korábban, mint a korpaesetet említő cikke. Nemcsak a parasztság-
hoz való viszonyát tekintve fontosak ezek a művek. Fontosak azért is, mert elárul-
nak valamit abból, mennyire ismerhette a Rozi, a Gál János útja írója a valóságot. 
„Az újságiró a tanácsházára vagy a pártbizottsághoz megy, ott elmondják neki az 

! adatokat" — nyilatkozik az anyaggyűjtés nehézségeiről Sarkadi, azokat a balmaz-
újvárosi hónapokat idézve jó példának, amikor mint tanító igazán közel kerülhetett 
a valósághoz. Olyannyira közel, hogy kicsit meg is perzselhette az — a szépíró pályá-
ján legalábbis ettől az időtől kezdve fordul mindinkább az erkölcsi kérdések felé, és 
szerepelteti a paraszthősök után az értelmiségieket. 

A Cikkek, tanulmányok a kihagyott írások ellenére is nagy jelentőségű. Mond-
hatjuk; legendaoszlató. Végképp megsemmisíti azoknak az érvelését, akik csak a 
parasztírót látták-látják Sarkadiban. De azokét is, akik műveltségének fogyatékos-
ságairól beszélnek. Különösen a színházi előadásokról írott jegyzetek, a Válaszban 
megjelent színikritikák bizonyítják: mennyire birtokában volt a fiatal, huszonhat-
huszonhét éves újságíró azoknak az ismereteknek, amelyek nélkül nincs igazán jó 
kritika, amelyek nélkül esetlegesek lesznek a bírálat szempontjai s döcögős a stílus. 
Az irodalomról, egy-egy könyvről, egy-egy életműről vagy egy-egy jelenségről be-
számoló tanulmányok, jegyzetek ugyanerről árulkodnak: nagyon is tájékozott volt a 
szerzőjük, nagyon is tisztában volt vele, mi érték s mi nem. Minden erőltetettség 
nélkül tudott jelenségeket egymással párhuzamba állítani, mert megvolt hozzá a 
vezérlőelve. A színházi előadásokat például aszerint mérte, mennyire szolgálják a 
magyar dráma s a magyar színjátszás ügyét, vagy mennyire esnek közel azokhoz a 
népszínmű-operett művekhez, amelyek a „legnagyobb ártást" végezték a színpado-
kon, mert „a nagy elkenések, a nagy igénytelenitések" alkalmai voltak. Sarkadi drá-
máinak elemzéséhez is sok fogódzót kínálnak ezek a színházi jegyzetek: dramaturgiai 
elképzeléseiről, eszményeiről vallanak. Az irodalmi kritikákban már nehezebb egyet-
len vezérlőelvre találni — csak az ötvenes évek felé, amikor Móriczot í r ja zászlajára, 
ismételgeti egyre gyakrabban a népszeretet elvét. Egyébként a kiválasztott szerzők is 
mutatják, Joyce-tól Sárközi Györgyön át Benjámin Lászlóig, hogy mennyire „mozgó" 
esztétikai szempontok vezették Sarkadit. S hogy mennyire más volt szépírói gyakor-
lata, mint esztétikai mércéje. A Sarkadi-életművet tekintve éppen ezt lehet furcsállni, 
ezt a kettősséget. Korán felismerte például a sematizmus, a „csupán jó és rossz szel-
lemben" mozduló szemlélet korlátait, s mégsem tudta elkerülni őket. Nagy Lajos 
könyvéről szólva már 1946-ban hangsúlyozza, mennyire aggasztóak a jelenségek. 
„A szemünk előtt kezdődött el egy folyamat, amitől, ha nem is az irodalmat, de jó 
íróinkat biztonságban hittük: a korszerűsített mondanivalók ismételgetése." Ennek a 
folyamatnak Sarkadi a hadifogolyregényével már akkor is részese volt, amikor a 
kritikát fogalmazta, később pedig, 1950 körül még inkább elmondható ez róla. 
Mindenesetre mint kritikust jellemezte az a ritka erény, hogy egy-egy kötetről szólva 
az egész életműre tekintett. Nem. kiragadott; összefüggésbe állított egy-egy alkotást. 
Ha nem így lett volna, aligha tudja megírni Németh László regényének, az Iszonynak 
máig egyik legjobb elemzését, a Vita közben című esszét. S aligha tud máig érvénye-
set mondani Móricz Zsigmondról vagy Jókai Mórról, a népi irodalomról vagy a 
sematizmus kérdéseiről. Kritikáin, esszéin, jegyzetein érződik Szerb Antal és Németh 
László jótékony hatása. Mint ahogy alighanem Németh László-hatást kell abban is 
gyanítanunk, hogy annyit foglalkozik a nevelés, az oktatás ügyével. Üj értelmiséget 
nevelni, mindent megtenni az iskolákért — kezdettől fogva ez a cikkek központi 
gondolata 1945 után. „Az iskolákon áll vagy bukik a demokrácia jövője. Elemi, kö-
zépiskola vagy egyetem, az emberibb életformára kell, hogy neveljen" — ír ja 1945-
ben, s aztán is figyelemmel kíséri a falusi tanítók, az őstehetségű gyerekek és az 
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iskolák sorsát. Olyan mondanivaló ez Sarkadi számára, amely — sajnos — mindig 
korszerű. 

Az újságiró pályáját tehát az ilyen értelemben vett korszerűség is jellemzi. 
A Szabad Szóban megjelent riportjai, riportsorozatai mindig fontos kérdésekről szól-
tak, égető gondokról adtak hírt. Akár a telepesek gondjairól beszélt az újságíró, akár 
arról, hogy a szegényparasztokat „ma is kiuzsorázza az intéző, a bérlő és a pesti 
ügyvéd", akár a malomuzsoráról, akár a pénzhiányról — mindig úgy szólt országos 
ügyekről, hogy a paraszti társadalom legelnyomottabbjait képviseltei Pedig ri tkán 
kerülhetett közvetlen kapcsolatba riportalanyaival. Nem is mondják el azok az élő-
beszéd közvetlenségével sorsuk állomásait. Az újságíró nem híve a részletezésnek. 
Inkább kivonatolja a sorsokat, megkeresi és kiszűri azokat a közös jegyeket, amelyek 
nem annyira az egyes embert, mint inkább egy egész falut vagy egy egész vidéket 
jellemeznek. Szükségszerűen következik ez a szűrés, általánosítás a riporter szerep-
köréből is. Abból, hogy sokszor útitársa, kísérője az ország legkülönbözőbb helyein 
parasztnapot tartó pártvezetőknek, s ezeken a parasztnapokon jegyzi le cikkei anya-
gát. A jegyzőkönyvvezető hitelességével és frisseségével. De személytelenségével is. 
A nagy társadalmi átalakulások idején a közös gondokra figyel, nem az egyes ember 
bajaira. Így biztathatott a földreform első éveiben paraszti radikalizmusra is. önál ló-
ságra, hogy a parasztság vegye kezébe sorsa irányítását. S ha kezdetben volt is 
magatartásában vitatható elem, ha jellemezte is a kirekesztő szemlélet, hogy szinte 
kizárólag csak a parasztság érdekeit akarta képviselni — korán eljutott annak fel-
ismeréséig, hogy „összefogás csak egyféle létezhet, a dolgozó osztályok összefogása 
minden más ellen". Így számolt le, s igyekezett másokat is leszámolásra bírni a 
„Magyarok, fogjunk össze!" hamis mítoszával, és így hangoztatta 1947 elején: 
, , . . . igazi parasztpolitika csak az, amelyik a másik nagy feltörő osztály, a munkásság 
szövetségét találja meg." 

A Szabad Szóra, az 1945-ös, 46-os időkre visszaemlékezve azt í r ja ugyan a Köze-
lebb a valósághoz című jegyzetében, hogy elméleti tudásával felvértezve „kiigazí-
totta" a látott naturalista valóságot, ám ez a kiigazítás korántsem érződik úgy, mint 
például a későbbi, a Szabad Népben megjelent cikkei esetében. Inkább ez utóbbiakra 
nézve találó a vallomás: „Az ember idegeiben, ösztöneiben benne élt, hogy tulajdon-
képpen milyen jó dolog az, ha a látott valóságot úgy mutat juk meg, hogy ettől az 
emberek százezrei vagy milliói kedvet kapjanak ahhoz, hogy valóban úgy viselked-
jenek, mint ahogy mi látni szeretnők őket." A különbség nemcsak abból adódik, 
hogy az 1950-es években Sarkadi már szakított a rendszeres újságírással, s hogy 
kevésbé ismerte a társadalom problémáit, mint régebben. Az sem elhanyagolható 
szempont, hogy mennyire belülről fakadó igény, szükség volt a „kedvcsinálás" 1946-
ban, mennyire a gyakorlatból következett, s hogy mennyire lehetett penzumszerű 
ugyanez, évekkel később. Közvetlenül a felszabadulás után valóban amellett az 
újságíró mellett lehetett Sarkadi — őmaga is ilyennek számítván —, aki azzal ment 
ki vidékre, hogy megmutassa, kik az országépítés akadályozói. Amikor azonban jó 
nyolc évvel később mint követendő példát említi az ilyen újságírót, nincs mögötte 
tény, nem tudja cikkeivel bizonyítani, hogy ő legalább ilyen riporter lett volna, akár 
egy-két évvel előbb is. Eszmény és valóság így ütközik újságíró pályája késői alko-
tásaiban. S így igazolódnak azoknak a tételei, akik ez idő tá j t mereven elválasztották 
a művész Sarkadit a teoretikustól. Nemcsak az újságcikkek, de a kritikák, írószövet-
ségi felszólalások is bizonyítják: sokszor látta a jót az író, követni mégsem tudta. 
Alkalmanként pedig mint teoretikus is tévedett. Különösen a „politikai költészet" 
színvonalának megítélésében. Itt az ízlése is megbicsaklott. Azok közé tartozott azon-
ban, akik öngyötrő módon néztek szembe saját hibáikkal, akik komolyan vették 
saját tévedéseik kiigazítását. Minderre talán A sematizmus kérdései című önbírálata 
a legbeszédesebb példa. Sematikus, rossz kisregényének, a Rozinak úgy ismeri el 
ebben a gyengéit, hogy nem hagy kétséget affelől: komolyan gondolja, amit mond, 
nem a látványos viviszekció vezeti. Vitái — amelyek közül a kötet sajnos nagyon-
nagyon kevésre utal — bizonyítják: szereti, ha ellenfelei kihozzák belőle azt, amit 
csak tud egy-egy témáról. El kell hinnünk, hogy hálás a vitapartnereinek — mint 
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Komlós Aladárnak írja —, amiért eszébe juttatnak olyasmit is, amire eredetileg nem 
gondolt. A tanulni, gyarapodni vágyó, s kivetnivalót még a leghevesebb vitákban sem 
találó ember magatartása ez. 

Ami egyáltalán nem jelent simulékonyságot, engedelmességet, hajbókoló aláza-
tosságot. Különösen pedig határozatlanságot nem. A kötet írásait olvasva leginkább 
ez a határozott hang a meglepő. Nyilván összefüggésben van ez az ismeretek gazdag-
ságával is. A szerző iskolázottságával. Ettől függetlenül azonban még érezhetné a 
kötet mai olvasója tétovának egy-egy cikk gondolatvezetését, bizonytalannak az írói 
állásfoglalást. S vádolhatná például a színházi jegyzetek íróját fiatalos feltűnési 
vággyal, nagyotmondással, szertelenséggel, kíérleletlenséggel. Hiszen a kritikus sorra 
leírja a legnagyobb színészekről, hogy reménytelenül rosszak, hogy önmagukat ismét-
lik, hogy nem tudnak magyarul beszélni. Mindez azonban éppúgy meggyőzően hat, 
mint amikor például az „elbürokratizált forradalom"-ról beszél a szerző, vagy mint 
amikor Móricz Zsigmondról szólva kifejti, mennyire nem volt magyar prózaírója a 
múlt századi irodalomnak. S az olvasónak eszébe sem jut kételkedni, pedig az 
utóbbi esszében például Kemény Zsigmond nem említődik jelentőségének megfele-
lően, s másutt is figyelmen kívül hagy a szerző fontosnak tetsző szempontokat, jelen-
ségeket. Mitől mégis a határozottság, magabiztosság érzése? A stílustól, a gördülé-
keny előadásmódtól föltétlenül. És Sarkadi írásait, legjelentéktelenebb témájúnak 
látszó újságcikkeit máig élteti ez a sodró lendület. Nem lehet nem észrevenni, 
mennyit fejlődött a stílus tekintetében is a zsengéket író Sarkadihoz, de a Tiszán-
túli Népszava újságírójához képest is a színházi kritikus vagy a riportszociográfiák 
szerzője. Ugyanakkor az is észrevehető, ha a téma nincs az író kedvére: ilyenkor 
sokszor fut általánosságokba a mondanivaló, sokszor akadozik a nyelv. Megfigyelhető 
ez riportjai egy részében is, leginkább azonban a franciaországi tudósításokban. 
Nem sok élményt szerezhetett francia körútján. Mert Sarkadi cikkeinek ez is egyik 
titka: akkor igazán sodróak, magukkal ragadóak, ha valamilyen nagy élmény dik-
tálja őket. Valamilyen fontos ügy. Lehetett-e persze fontosabb ügy, mint a meg-
újhodó ország krónikásának lenni, mint rendszeresen hírt adni a születő magyar 
színházról, újjáéledő irodalomról? A Cikkek, tanulmányok szinte valamennyi írását 
ennek a születő újnak a varázsa lengi át, ezáltal többek, mint dokumentumértékűek. 
S ezáltal is van, hogy nemcsak „támaszai és néhol magyarázói" a Sarkadi-életműnek, 
miként a kötet bevezető soi'ai mondják. A Cikkek, tanulmányok maga is életmű 
lehetne, s nem is akármilyen. 

Ezért kár, hogy a szöveggondozó és összegyűjtő Kónya Judit nem bánt elég 
figyelmesen ezzel a kötettel. A két nagy hiányon kívül megemlíthetnénk még aprób-
bakat is. Olyan kritikák kimaradását, mint a Magyarokban megjelent Nagy Lajosról 
szólót vagy a Benjámin költészetével foglalkozót. Rámutathatnánk arra a furcsaságra 
továbbá, ami a drámakötetet is jellemezte már: a dátumozások helyenkénti önkényes 
voltára. Érthetetlen például, hogy a Harc a gyerekért című elbeszélés keletkezési 
idejét miért 1952-re teszik — igaz, kérdőjelesen —, amikor a Darvas Józsefnek írt 
hagyatéki levél világosan elárulja: Bodnár Imre tiszántúli tanító elbeszélése 1953-
ban, Balmazújvároson született. Éppígy érthetetlen A népi irodalomról című írás 
dátumozása: hogyan lehet 1950-re gondolni, amikor a szöveg, a Válaszra való hivat-
kozás egyértelműen tanúsítja: az 1949-ben megszűnt folyóirat számára készült a 
tanulmány. Szólni lehetne aztán a hagyatéki írásokról külön is. Vajon csak ennyi 
maradt volna Sarkadi után, s vajon miféle szempont diktálhatta, hogy ne közölje a 
kötet szöveggondozója egy-két Sarkadi-levél címzettjének nevét és az írás idejét. 
Ezek az apró kifogások az összegyűjtő hatalmas munkájának érdemét nem vitatnák 
el. A hibák aprók, könnyen elkerülhetők lettek volna. De talán nem árt figyelni 
rájuk, majd egy valamikori teljesebb kiadás alkalmával. Mert úgy tetszik: Sarkadi 
cikkeiből, tanulmányaiból még gazdagabb kötetet lehetne összeállítani. (Szépirodalmi, 
1974.) 

MÁRKUS BÉLA 
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Tüskés Tibor: Kodolányi János 

Tüskés Tibor ú j könyve úttörő munka: az első összefoglaló tanulmány Kodolányi 
János jelentős írói pályájáról. Föladata az alapvetés; bebizonyítani, hogy Kodolányi 
századunk magyar prózairodalmának „egyik legjelentékenyebb, legegyénibb, leg-
ellentmondásosabb alakja". E célkitűzés minősítés és értékítélet egyszerre, jellemzés 
is, vallomás is. összekapcsolódik benne az elkötelezettség tudata a reális és elfogu-
latlan ábrázolás szándékával. Egyszersmind műfaji körülhatárolás is; a monográfia 
bonyolult teljessége helyett szerényebb igény vállalása: a bevezetésé az életmű olva-
sásába és vizsgálatába. 

A megközelítés módszere az életrajzíróé. Nemcsak az úttörés szükséges metódusa-
ként vagy az epikusabb jellegű pedagógusi tárgyalási mód hatására, hanem az élet-
mű belső természete okán is. Az írói személyiség, a Kodolányi-próza meghatározó 
jegye — a faculté maîtresse tömörségével fogalmazva — a megsebzett érzékenység 
lappangása és föltörése, a szenvedélyek magas hőfoka, a szüntelen indulati töltés. 
„Regényei és drámái egy folyamatosan írt, áttételes önéletrajz részei, az önéletírás 
kifejezett szándékával életre hívott munkái viszont teli vannak regényesített elemek-
kel" — olvassuk Tüskés találóan igaz lényegkiemelő megállapítását. Kodolányi tipiku-
san érzelmi író, munkásságának megértése az életrajz beható ismerete nélkül szinte 
lehetetlen. Alkotói korszakainak legfőbb törekvéseit önéletrajzi regényekkel sum-
mázza s zárja le; a Süllyedő világ, majd a Visszapillantó tükör bizonyító példa rá. 
De Kodolányi önvallomása is a ráció fölé növő emocionális személyességről tudósít: 
„A tévedéseimet is szeretem: őszintén, bátran, hazugság nélkül tévedtem." (Előszó az 
Esti beszélgetés kötethez.) 

A genetikus elemzés módszere szükségszerűen logikus, jó választásnak bizonyul. 
A források, alakító motívumok felől elindulva, mintegy az alkotás folyamatának 
útját bejárva, Tüskés a Kodolányi-életmű kettős meghatározottságát vizsgálja: a 
szűkebb s tágabb pátria ihlető szerepét, valamint az emberi-írói alkat hatását. 
A szépíró világának belső törvényeire a gyermekkori élményvilág — a felbomló 
középosztályi család tragikuma, az Ormánság pusztuló népélete, a nemzetiségi falu 
indulati feszültsége — föltárásával vet fényt. Az így kapott képet színezi a némiképp 
Szabó Dezsőre, vagy inkább Bajcsy-Zsilinszky Endrére emlékeztető — az éles meg-
figyelőképességet és nagy képzelőerőt a gonosz s a jó relációiban gondolkodó s re-
gényalakjait is e végletes megítéléshez meseszerűen hozzá stilizáló — romantikus 
természet, a korán beérő, az életfilozófiához belső igényből vonzódó, örökös indulat-
hullámzásban égő egyéniség. E tanulmányírói módszer, meggondolt józanságával, 
higgadt racionalizmusával — egyaránt alkalmas elkerülni az adathajszoló pozitiviz-
mus és az esszé műfajában kísértő sejtelmes homályosság veszélyeit. Adatszerűen 
pontos ábrázolásra törekszik, de a lényeglátás érzékenységével: a biográfia tényeiből 
csak azokat veszi számba, amelyek az író számára élményt jelentettek. Az intuitív 
megérzések bizonytalanságánál többre becsüli a fogalmazás definitív érvényét s 
világosságát. Hőse portréját a szubjektív beleélés és a tárgyilagosságra törekvő ítél-
kezés termékeny kettősségével rajzolja meg. 

Nem hiba, hanem műfaj i sajátság, hogy Tüskés Kodolányi-tanulmánya inkább 
illik az Arcok és vallomások, mint az Irodalomtörténeti kismonográfiák sorozatába. 
Figyelmét elsősorban a portré rajza köti le, s ehhez bőven idézi az író remek ön-
jellemzéseit s az egykorú kritika tanúságtételét. Kitűnően oldja ugyan meg a pálya-
kép fölvázolását, az életmű korszakolását s főbb jellegzetességeinek összefoglalását, 
de mintha hőse körül a kelleténél is ritkább lenne az irodalmi levegő. Kevés a pár-
huzam, s az is inkább világirodalmi: morális kérdésfeltevéseinek rokonsága révén, a 
regény és a mítosz összekapcsolása miatt Mauriac, illetve Thomas Mann munkássá-
gával — s amit megvon, például Tolnai Lajos emberi természetével és sorsával, az is 
elsősorban az elmélyültebb ábrázolás igényével történik. Pedig Kodolányi — külö-
nösen a pálya első korszakaiban: a húszas-harmincas években — még nem egyéni 
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utakon járó, különc hajlamú magányos alkotó; írói táborhoz tartozik, prózairodal-
munk fő sodrában találjuk. Korai regényei és novellái — mint Babits Halálfiaija, 
Móricz Forró mezökje és Űri murija — egyaránt a magyar típus betegségét kutatják. 
De mítoszteremtő hajlamával, önéletrajzi regényeivel sem egyedülálló; gondoljunk 
például Móricz Erdélyére vagy Németh László és Illyés naplóira! Azt is tisztázni 
lehetne, mi köze van írói eszmélésének Szabó Dezsőhöz, egyáltalán a hazai natura-
lizmushoz és expresszionizmushoz. A sok különbözés ellenére is érdekes a hasonlóság 
pályagörbéje s nemzedékéé közt; ő is — mint Illyés, Vas István s mások — a mun-
kásmozgalmi elkötelezettségből indul el a népi írói mozgalom és humanista ellen-
zékiség felé. 

Kodolányi írói pályáját Tüskés — igen meggyőzően és alapos elemzéssel — há-
rom korszakra tagolja. Az első 1922 és 1933 közt zajlik, még a munkásmozgalom 
hatókörében, s csúcsai az olyan — naturalista ihletésű — ormánsági novellák, mint a 
Sötétség. A sorstragédiák zárt fegyelme fonódik össze bennük a siratóénekek realiz-
musával, a pusztító indulatok rajza a mélylélektani ábrázolás érzékenységével, a 
leleplező szándék a látomásteremtő erő írói remeklésével. A második szakasz — teli 
illúzióval, utópiával és kiábrándulással — a felszabadulásig tart; külső történetét a 
mozgalom — a Bartha Miklós Társaság, a Debreceni Káté, a Válasz, az Űj Szellemi 
Front, Szárszó — írja, belső krónikáját pedig ú j műfajainak, a regénynek és a drá-
mának a meghódítása. A történelemben nemcsak vigaszt és magyarázatot keres a 
germán veszéllyel szemben; a regényeposz — a tatárjárás és az államalapítás korát 
festő nagy trilógiák — egyszersmind hatalmas kísérlet is, hogyan lehet a novellában 
meglelt írói eszközöket monumentális műfajokra alkalmazni. (Valami hasonló figyel-
hető meg drámáiban, a Földindulásban és a Végrendeletben is.) A felszabadulás után 
a befelé fordulás évtizedei következnek. Az író figyelme a mítosz s a benne meg-
testesülő kozmikus világkép és örök emberi természet felé fordul, nem függetlenül 
Weöres Gilgames-forditásának és Várkonyi Nándor Szíriát oszlopai című mítoszregé-
nyének ösztönző hatásától sem. Tüskés könyvének legfőbb érdeme, hogy a korábbi 
egyoldalú — a pálya első korszakait túlbecsülő s a későbbi fejlődést hanyatlásnak 
beállító — értékelésekkel szemben meggyőzően bizonyítja a Kodolányi megalkotta 
történeti regényeposz és prehistorikus mítoszregény úttörő irodalomtörténeti jelentő-
ségét, esztétikai értékeit. Közben az írói pálya fontos törvényét is sikerül megfogal-
maznia: „Nem világnézeti meggondolás, eszmei meggyőződés és belátás, hanem a 
növekvő társadalmi, politikai és kulturális elégedetlenség, az írót filippikákra kény-
szerítő kor közelíti a proletariátushoz." E megfigyelést — mely a tájékozódásban 
fontosabbnak ítéli a környezet szuggesztív hatását az eszmei tisztázásnál — az egész 
életmű törvényévé lehetne általánosítani. 

Nyugtalanság völgye: e babitsi verscím föléje írható a Kodolányi-prózának is. 
A XIX. század statikailag szilárd világképe után a tárgy, eszme, stílus — legföljebb 
az egyéniség temperamentuma által egységbe foglalt — változatossága és változé-
konysága jellemzi. Fejlődésével nem a gondolati s formai lelemények lassú fölhal-
mozódása, hanem az éles fordulatokban, az állítás és tagadás végleteiben megnyil-
vánuló „próteuszi" alakváltás. Tüskés e bonyolult prózairodalomnak — mely ugyan 
nélkülözi az iróniát, a humort, a derűt, s kissé kívül is marad „a modern regény 
forradalmán", jó kritikusa és megbízható krónikása. Olvasó és történész egyszerre; 
nemcsak a mű végeredményét értékeli, hanem az erőfeszítést is, ami e „monumen-
tális kísérlet" mögött feszül. Témájához szemérmes lelkesedéssel vonzódik, de ez 
nem akadályozza a hosszabb-rövidebb távú tévedések bírálatában. Egy-egy alkotást 
úgy mutat be, úgy ír le, hogy az magyarázat is, de (írói értelemben véve) ábrázolás 
is. Ami hiányzik a könyvből: az talán a képanyag, a dokumentumok, fotók, facsimi-
lék közlése, ami a Tüskéséhez hasonló igényű munkák szükséges velejárója. 

A Kodolányi-tanulmány véglgolvasása után úgy érezzük, nemcsak szeretet dik-
tálta hit, de fogalmi bizonyosság is, hogy ez az életmű „méltó társa világirodalmi 
megfelelőinek, Thomas Mann és Mauriac művészetének". A szerző ítéletében mi is 
osztozunk. (Magvető, 1974.) 

GREZSA FERENC 
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Szöllősi Zoltán: Csontkorall 

A klasszikus és a modern esztétikák egyaránt sokszor hangoztatott elve a 
„saját arc" követelménye. Az egyes művektől az egységes megformáltságot kíván-
juk, Arany János szavával élve azt, hogy a részek egy egészbe illeszkedjenek, 
ugyanázt az egészet alkossák. Az életműtől, az életmű szakaszaitól, például egy 
verseskötettől azt várjuk el, hogy felismerhető legyen alkotója. Egy alkotó legyen 
felismerhető. Persze első köteteknél ez ritkán fordul elő. Horváth János mondta, 
hogy a kezdő költő utánoz, kell hogy utánozzon, hiszen a versírást nem ő találta 
fel. Köteténék, a Csontkorallnak tanúsága szerint Szöllősi Zoltán nem kezdő költő: 
nemcsak nem utánoz, nemcsak nem érhető tetten egyes verseinek igazi szerzője, az 
utánzat eredetije, a példaképül, mintául választott költő vagy költők, de saját arca 
is van. Mindenki másétól különböző, jellemző, jellegzetes arc. Kötete egységes, 
verseit a rokon vonások sokasága, a mögöttük álló poétika kidolgozottsága, azonos-
sága rendezi egységbe. A Csontkorall nem zsengék, próbálkozások, kísérletek 
halmaza. 

Ez az egység, ez a minden — csaknem minden — versben jelenlevő sajátosság, 
ez a verseket összekötő rokonság persze nem tematikai, bár a kötet a témái: szint-
jén is összetartó, konvergáló verseket tartalmaz. Mégcsak nem is műfaji . Sőt! Mű-
fajilag éppen rendkívül változatos, sokoldalú. A kötetben éppúgy található — ter-
mészetesen a modern líra törvényei szerint átalakítva, transzformálva — elégia 
(például a kötet egyik legjobb verse az Égitető. vagy a Húrok, a Jegenyéic haran-
goznak, a Délután), mint életkép (ilyen a címadó Csontkontroll, a Gyermekkor, az 
Állókép, a Dal), vagy akár epigramma (a Vasárnap, a Holdforgács, a Holtpont). 
De nemcsak a kanonizált műfajok modern megfelelőit sorolhatnánk, hiszen akad 
a kötetben szép számmal úgynevezett gondolati költemény, meditáció, többszólamú, 
klasszikus értelemben vett szerelmes vers, epikus jellegű rövid pillanatkép, sűrített 
atmoszférájú hangulatlíra stb. stb. E műfaji gazdagság csak aláhúzza két jellemző 
válfaj feltűnő hiányát: az ódáét és a dalét. Ha megvizsgáljuk a szereplő hagyomá-
nyos lírai formák átalakításának irányát, a végrehajtott változtatások, átrajzolások 
jellemző törvényszerűségeit, akkor nemcsak arra kapunk választ, hogy miért hiá-
nyoznak bizonyos formák a sokszínű skáláról, de talán arra is, hogy melyek a leg-
jellemzőbb vonásai Szöllősi Zoltán alkotásmódjának, versművészetének. Mik azok 
az egyénítő vonások, amelyek kiadják „saját arcát". 

Elégiának mondtuk az Égitető című költeményt: valóban az, de milyen elégia? 
Olyan, amelyikből a vágyott, a vágyban vagy akár a valóságban is létező-létezett 
idill színei, hangjai alig válnak el az idill tagadásának rajzától. Szinte csak az 
idill negatív képét kapjuk: a hanghordozás, a dikció eleve ezt a negatívumot tar-
talmazzák, a képanyag, a metaforakincs kedeítől erre utalnak. A versben az idill 
szinte csak jelzésszerűen, négy-öt sor erejéig szerepel, a többi az idill utáni lét 
leírása, értelmezése. Létértelmező elégia, egy meghatározott, de a meghatározókra 
éppen csak utaló érzés- és léthelyzet lírai interpretációja a költemény. Azért is 
olyan általános érvényű, egész jellegű. Nem absztrakció, nem elvonatkoztatás, ha-
nem az egyedi, a konkrét elmélyítése, tágítása, az alkalomszerű jelképesítése ú t ján 
jön létre az ilyen jellegű költemény. Utaltam már az ezt bizonyító képkincsre: 
olyan elemi, ősi, szinte archetipikus motívumokból áll össze, mint az eső, a szél, 
a madár, a felhő, az alkony, az ősz. 

Hasonló jelenségre figyelhetünk fel az életképeknél, köztük a legnagyobb mér-
tékben átalakított, a műfa j határait leginkább kitágító Csontkorallnál. Mert két-
ségtelen, hogy egy jól körvonalazható, szociológiailag, akár néprajzilag is leírható 
életmód, életvitel, élethelyzet ábrázolása ez a vers. Legalábbis ez adja a költemény 
alapszintjét: Tanyák: tutajok — elpárolgott alóluk a tenger — Citerahangon rozs 

92 



szála peng a szélben — bodzaillatú füst száll — távoli szikrák — kazlak — kő-
pikkelyes út — almafa — tengeriföldek — és így tovább, végig a versen. És ugyan-
akkor a személyes, a közösségi, sőt a történelmi lét világosan kibontható szimboli-
kája, kérdések és válaszok, amelyek mindegyike jelképi erővel sugall egy igen 
erős, összefoglaló állapot- és létérzést, életértelmezést. Nem lineárisan fejlődik ki 
ez a mondanivaló a versből, nem az életképi indítás emelkedik a vers során foko-
zatosan jelképi erőre, a költemény nem írható le a konkréttól az általánosig, a 
jelenségtől az értelmezésig húzódó ívvel. A kettő együtt, egyszerre szerepel. Talán 
ez a jellegzetesség — amely éppen nem csak a Csontkorallrói mondható el — a 
magyarázata annak is, miért nincs óda, ódaszerű kompozíció a kötetben. Ennek 
alapsajátossága: a lineáris építkezés, a retorikus szerkesztésmód; a fokozás alkal-
mazása teljességgel idegen Szöllősi poétikájától. A többrétű, egyszerre számos össze-
függést felvillantó alkotásmód, a képek összetettsége, jelképisége akadálya a dalnak 
is: egynemű, tiszta bensőséget sugárzó alkotás, az ehhez szükséges egyszerűség, 
szinte naivság diametrális ellentétben állnak az ismertetett írásmóddal. Talán ez 
a nyitja Szöllősi költészete tömörségének is. Tömörségen nyilván nem az értendő, 
hogy kevés szóval sokat mondjunk el: Szöllősi Zoltán sok szót használ, képeknek, 
metaforáknak, metonimiáknak éppen nincs szűkében, csakhogy minden versalkotó 
elem, minden motívum gazdag összefüggés-rendszerbe illeszkedik nála. Ezért is 
olyan egyszerűek, köznapiak, tájból, természetből vettek a képei. Bonyolult jelzé-
sek, művelődéstörténeti elemek, rájátszások stb. nem bírnák el azt a terhet, amit 
a költő egy-egy hasonlatra, figurára halmoz. 

Legjobban látható, érezhető ez a felütéseknél, a versek indításainál. 
Ami ezekben a versindításokban igazán lenyűgöző, az a komplexitásuk. Egy-

egy többszörösen összetett, egymásba ötvözött metafora mindegyik. Előlegezik, sej-
tetik, sugallják a mondandó polifóniát. Ezt a hangot végig kitartani persze roppant 
nehéz. Nem is sikerül mindig. De ha esik is a dikció, ha egyneműsödik is a hang-
nem, ha betű szerinti, litterális értelemre csökken is a versbeszéd, az igény válto-
zatlan. A részletszépségek, a kevésbé sikeres versekben is gyakori találatok, erős 
sorok ugyanarról a versmodellről tanúskodnak, amit a végigvitt, érett, kiemelkedő 
költemények szemléltetnek. 

És ez a másik, a szerző érettségét, nem kezdő voltát aláhúzó sajátosság: nem 
kísérletezik, nem keresi azt a fogást, hangvételt, formálási módot, amely igazán 
az övé, amelyben kinyilváníthatja magát és mondandóit, hanem eszközeit biztosan 
kezelő, irányát, alkatát ismerő alkotó áll előttünk, egy bizonyos világ, egy meghatá-
rozott élménykör üzeneteit megfogalmazó, versbe emelő költő. (Kozmosz, 1974.) 

VAJDA KORNÉL 

Néphagyomány és zenekultúra 
VÁLOGATÁS KODÁLY ZOLTÁN ÍRÁSAIBÓL 

Nemrégiben jelent meg második kiadásban Kodály Zoltán összegyűjtött írásainak 
két kötete, a Visszatekintés. Régóta szükség volt rá, hiszen az első kiadás tíz évvel 
ezelőtt, 1964-ben látott napvilágot. Az a kis kötet, amely nagyobbrészt erre a gyűj-
teményre támaszkodik, különleges szerepet vállalt magára: a romániai magyar olva-
sónak mutatja be Kodály Zoltán írásait. 

A Kriterion könyvkiadó Magyarországon is jól ismert és kedvelt sorozata, a 
„Téka" azonban igen szűkre szabta a terjedelmet. Mit lehet nyújtani egy olyan 
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hatalmas életműből, mint a Kodályé, nem egészen háromszáz kis formátumú oldalon 
bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel együtt? Egy vitathatatlan adottság meg-
könnyítette a válogató munkáját. Kodály cikkei és tanulmányai mindenkor olyan 
egyenletesen magas igénnyel íródtak, hogy lehetetlen „gyengén" válogatni belőlük 
A válogató felelősségét ez a körülmény azonban csak látszólag enyhíti. A valóság-
ban inkább nehezebb a dolga. Mert ki tudja igazán csalhatatlanul eldönteni, hogy 
a temérdek fontos gondolat és mondanivaló közül, melyeké az elsőbbség. 

Katona Ádám, a Néphagyomány és zenekultúra címet viselő kötet összeállítója 
küzdött meg ezekkel a gondokkal a lehetőségekhez mérten kitűnően. Sikerrel győzte 
le a kis terjedelemnek azt a csábító veszélyét, hogy a sokoldalú kodályi életműből 
csupán egyet emeljen ki, és annak értékét hangsúlyozza. Ez is járható út lett volna, 
s lehet, hogy mélyebbre visz Kodály Zoltán világába, lehet, hogy közelebb hozza 
arcát. Mégis sokkal igazabb megoldás volt a mindből kevés, de minden fontos vonás 
fölvillantása. így a legfrissebb Kodály-válogatás olvasója megismerkedik mindenek-
előtt a zenefolkloristával és a zenetörténésszel, majd a beszélt, de legfőképpen a 
zenei anyanyelv nagy pedagógusával, végül a zeneszerzővel. A válogatás jó érzékkel 
nem szilánkokat, még csak nem is ágakat hasogatott le, hanem magát a tölgyet 
mutatta meg. Igaz, távolról, mert kötötték lehetőségei, de megőrizte Kodály életmű-
vének épségét. Aligha lehet többet kívánni az adott keretek között. 

Jószerivel vitatkoznók, hogy a közismerten jelentős írások mellől miért hiá-
nyoznak hasonlóan nagyok és jelentősek, a kötet olvasása azonban lefegyverez. Ko-
dály Zoltán gyakran ismételte gondolatait. De ezek az ismétlések sosem váltak ter-
hesekké, hanem ma is a jó tanár évről évre megújuló mindig friss tanításaként 
hatnak. Csakis ezzel a módszerrel lehetett szívósan nevelni, és az eleinte szinte át-
hághatatlan falakat megbontani. Így aztán a válogatás bízvást előnyben részesíthe-
tett olyan írásokat, amelyekben a legtömörebben fogalmazta meg mondandóit. Ko-
dály más tekintetben is „kezére játszott" a válogatónak: stílusa egyszerű, csak a 
lényeges közölnivalót mondja, nem viszi az olvasót vagy a hallgatót még kellemes 
sétákra sem; ha azok kerülő utak, ezért ebben a kötetben nincs egyetlen fölösleges 
mondat sem. 

Katona Ádámnak, mint a bevezető tanulmány írójának is, többfaj ta feladattal 
kellett szembenéznie. Dicséretes szerénység, hogy az esztéta és a kritikus az ügy 
érdekében le tudott mondani az ú j és egyéni vélemény írásba foglalásáról. Ebben az 
esetben ugyanis más dolga volt. A sorozat arcéléhez igazodott, közvetített és magya-
rázott. Ízelítőt adott a hatalmas Kodály-irodalomból, mindabból, amit Kodály Zol-
tánról tud a zenetudomány. Rövid életrajzot írt, vigyázva, hogy ne maradjanak ki 
belőle a legfontosabb zeneművek; kis magyar és egyetemes zenetörténetet írt, annyit, 
amennyi elegendő legfontosabb zeneszerzői törekvéseinek megértéséhez; nem fukar-
kodott a művelődéstörténeti magyarázatokkal, csak teljesebb legyen az olvasó 
Kodály-képe. Volt gondja arra is, hogy mértékkel, jó aránnyal utaljon az erdélyi 
magyarság és Kodály kapcsolatára. Hogy éreztésse azoknak a támadásoknak az elvi 
hátterét, amelyek az ifjú, majd az idős Mestert érték, és visszautasítsa azokat a 
törekvéseket, amelyek szembe akarják állítani legjobb barátjával, Bartók Bélával, 
vagy valamifajta igaztalan rangsorolással választanák szét e „példamutató nagy 
ikerpár"-t. Ha valamelyes hiányérzetünk mégis marad, az attól van, hogy jóllehet 
nekilendül, de csak utalásokkal helyezi el Kodály Zoltán alakját a 20. századi ma-
gyar kultúra többi nagy alkotója, illetőleg azok művészi törekvései között, holott ezt 
írása célkitűzése és igényessége szerint megtehette volna. 

A legújabb Kodály-válogatás darabjai mind időszerűek, mind a mához szólnak. 
Van-e fontosabb ennél, még ha csak egy korsóval merít a tengerből ez a kis kötet? 
(Kriterion, 1974.) 

KÓSA LÁSZLÓ 
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NÉMETH LÁSZLÓ 
(1901—1975) 

Nagy rendet vágott a kaszás. Megint 
— mondanánk —, ha nem riadnánk 
vissza az összehasonlításoktól; mert 
veszteségűnk rendkívüli. A legnehe-
zebb föladatok egyikét kapta a toll: 
papírra vetni, hogy Németh László 
nincs többé. 

Állócsillag hullott le a magyar szel-
lem égboltjáról. Majd fél évszázadon 
át fényesen világított; mindenki, aki 
irodalomban, tudományban, művészet-
ben emelkedett célok felé elindult, be-
mérhette hozzá útját. Fénye nem csök-
kent, mindig s messziről látható volt. 
Első műveitől az utolsókig — a T a n ú -
tól a M e g m e n t e t t g o n d o l a -
tok- ig , a G y á s z - t ó i az I r g a l o m - i g , 
a V I I . G e r g e l y - t ő i A z í r á s ö r -
d ö g é-ig — változatlan erővel sugárzott. 

Életműve valódi arányait, reális mér-
tékét hiánya adja meg. A halálát kí-
sérő gyász nem túloz. Prózája a XX. 
században csak Móriczéhoz mérhető. 

Abban, hogy a magyar prózairodalom 
korunkban behozta elmaradását a lira 
mögött, a fő érdem Németh Lászlóé. 
Megszoktuk, hogy a magyar kultúra 
organizátorai — Kazinczy, Kisfaludy, 
Gyulai, Osvát — mint alkotók nemze-
dékük második vonalához tartozzanak. 
Németh kivétel e szabály alól: ő író-
ként is a legjobb volt a Nyugat máso-
dik generációjában. 

Munkássága a legnagyobb vállalko-
zások egyike. Kulcsszava a Minőség. 
Bonyolult fogalom ez: művészi, erköl-
csi, pedagógiai és társadalmi jelentése 
is van. „Mit értettem én Minőségen? . . . 
a fényt, a megértés mélységével páro-
sult könnyűséget és ruganyosságot, 
mely a görögöket a keleti civilizációk 
népei fölé emelte s amely a nyugati 
civilizáció ormain is ott ragyog. . . En-
nek a Minőségnek az igényét akartam 
én az igazságos elosztás égető követel-
ményével összekapcsolni s egy alapjá-
ban véve pedagógiai műben értelmisé-
günkön át népünk közkincsévé tenni" 
— írta egy kései tanulmányában. A Mi-
nőség az író szóhasználatában egyszerre 
volt szociális és kulturális program és 
a középszerűséget meghaladó belső 
igényszint. A magyar művelődés bar-
tóki modelljének eszmei és vitális gyö-
kere, valamint magatartás, életvitel, 
emberi atmoszféra. A szocializmusnak 
nem kritikája, nem megkérdőjelezése, 
hanem „hibaigazítása", továbbépítésé-
nek szándéka. 

A Németh László-i életmű alaptör-
vénye a világ megkettőzése: valóságra 
és ideára, eszmére és utópiára. Feszült-
ségét a V a n és L e h e t kölcsönhatása 
táplálja. A kiválóság a világgal kény-
szerűen keveredik, s ebből ered az erő-
feszítés, hogy a lehetőség sokféleségé-
ből a történelemtől, sorstól önmaga s 
népe számára a legkívánatosabb vál-
tozatot csikarja ki. „Utópia és eszme 
elválaszthatatlanok: a szocializmus nem 
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lehet soha olyan tudomány, hogy arról 
az akaratmozgósító erőről, amely a kí-
vánatos vonzásban rejlik, lemondhas-
son!" — olvassuk előbb idézett írásá-
ban. Ilyen értelemben fonódik össze 
munkásságában a realizmus és roman-
tika. Szellemi rokonai Tolsztoj és Szé-
chenyi. S mivel a dal szüli énekesét, 
írói tehetségében is sokféle képesség 
kapcsolódik össze: a teoretikusé és a 
történészé, a gondolkodóé és a művészé. 
Bolyai János zsenije apja univerzalitá-
sába oltva. 

Midőn búcsúzunk Németh Lászlótól, 
emlékek villannak föl bennünk, s moz-
dulni kezd egy érzés vagy gondolat: 
tán emberként volt mégis a legna-
gyobb! Nem a piedesztálon álló szobor 
merevségével, hanem emberi egyszerű-

ségével, őszinteségével, közvetlenségé-
vel. Személyiségéből derű sugárzott, 
csöndes humánum, szelíd humor, jóin-
dulat. Szerette az embereket, a szellem 
fölényét sohasem éreztette velük, szo-
rongásukat föloldotta. Igaz ember volt. 

Németh László halála fölbecsülhetet-
len veszteségünk. Különösen az ne-
künk, akik „választott szülőföldjén" 
élünk, ahol az író édenalapító ösztöne 
a sorstól tán legszebb s leggazdagab-
ban termő éveit kapta. Nem feledjük 
őt, mert feledhetetlen. Ami fá jda l -
munkban vigasz, hogy csak a testét te-
methetik el. Rajta leszünk, hogy élet-
műve a nemzeti műveltség szervesebb 
részét alkossa. 

G. F. 
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