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Előszó
A magyar avantgárd irodalom: 1915-1930

Az aktivizmus: 1915-1919

„EPOSZ WAGNER MASZKJÁBAN1 című első verseskötetemmel 1915-ben jelentkeztem. Mindössze tizenhárom 
vers volt benne” -  írja Kassák Lajos Az izmusok története című összefoglaló müvében2 majd így folytat
ja: „1915. november 1-én jelent meg A Tett: ezen a napon indult sokat vitatott útjára a magyarországi aktivis
ta mozgalom.”3 Két okból volt „sokat vitatott” ez az út: egyrészt azért, mert az aktivisták független baloldali
aknak vallották magukat, akik semmilyen politikai párt beleszólási jogát sem ismerték el művészetük kérdé
seibe, másrészt pedig azért, mert a 20. századi magyar irodalomban a modernség indulása mindössze néhány 
évvel előzte meg az avantgárdét. A Nyugatot, az irodalmi modernség kéthetente megjelenő nagy hatású lap
ját 1908-ban alapították. Jómódú támogatóinak és két szerkesztője -  Ignotus és Osvát Ernő -  érdemének kö
szönhetően azonban rövid időn belül vitathatatlanul a Nyugat vált a magyarországi modernség vezető orgá
numává. Zolnai Béla az új avantgárd lapok (A Tett, Ma) esélyeit latolgatva így írt 1917-ben a Nyugat sikeré
ről az Irodalomtörténetben: „A Nyugat sem azért boldogult, mert a közönség belátta, hogy szükség van új 
irodalomra, hanem mert voltak anyagi eszközei hozzá, hogy egy nemzedék néhány tehetséges emberét a ma
ga táborába gyűjtse és mert politikailag is már eleve az olvasóközönség egyik széles rétegére támaszkodha
tott.” (377.) A Nyugat a magyar irodalom megújulásának lapja és intézménye is volt egyben. Ezért egyaránt 
helyet adott a különféle irányzatok -  szimbolizmus, szecesszió, naturalizmus -  jegyében keletkezett müvek
nek: a „poeta doctus” Babits vagy a szimbolizmust társadalomkritikával elegyítő Ady költeményeinek, illetve 
a fiatal Kassák naturalista prózájának (akiről Krúdy azt írta, hogy „Most még ifjú és kegyetlen, és nyugodt 
kézzel nyomja ki a béka belét. Egyetlen sor sincs sehol, amely kedvet adna az élet folytatásához. De író van 
itt eljövőben, aki még nem szenvedett, hogy megbocsátani s mosolyogni tudjon.”).4

Az olasz fűturizmussal a Nyugat költői foglalkoztak először a magyar irodalomban. Marinetti a sajátjával 
rokon törekvéseket tulajdonított nekik és rendszeresen küldött futurista kiadványokat Ady, Babits és Koszto
lányi címére. Kosztolányi már az első futurista kiáltvány megjelenésének évében nagy érdeklődéssel írt az 
irányzatról,5 csak az erőszak irodalmi kultuszát utasította el határozottan. A korai futurista kiáltványok és 
szövegek ismeretében Kosztolányihoz hasonlóan Babits is úgy vélekedett, hogy Marinettiék és a Nyugat 
újító mozgalma alapvetően azonos áramlathoz tartozik. A különbség mindössze annyi, hogy a Nyugat már 
elérte célját: „Amit az olasz az ő sajátságos gyermekes enthuziazmusával most próbálgat, nálunk már túlha
ladott dolog, s mi azokban nem a modernséget, hanem a modernség paródiáját látjuk. [...] S főleg a Nyugat 
többéves gyakorlatával mindig azt mutatta, hogy a költészet akkor modem, ha költészet és nem akkor költé
szet, ha modem.”6 Az olvasóközönség számára azonban csak a Kassák-kör fellépése és első kiáltványainak 
visszhangja után, 1915-1916 táján vált a modernség és az avantgárd közötti különbség nyilvánvalóvá. Ady 
és Babits nem tudtak megbarátkozni a futurizmussal, míg Kosztolányi nyitottabb szemléletmóddal, tágabb 
érdeklődéssel közeledett a futurizmus, expresszionizmus és aktivizmus művészetéhez és irodalmához, kora
beli kifejezéssel élve az új művés ze t hez .

1 Azok a művek, amelyeknek címe kis kapitális írásmóddal szedett, teljes terjedelemben vagy szemelvényes formában szerepelnek 
az Ovasókönyv anyagában.

- Kassák Lajos: Az izmusok története. Budapest, 1972. 167.
3 Uo., 170.
4 Krúdy Gyula (Mélacsai álnéven): Irodalmi kalendárium. In: Barta András (vál. és szerk.): Régi pesti históriák. Színes írások. 

Budapest: Magvető, 1967. 92. [A sorozat eredetileg: Virradat, 1918 tavaszán] Szörényi László szíves közlése
5 A Hét, 1909. II. k. 467-468.
6 Nyugat, 19101. k. 487-488.

21



Kassák első versnyelvalakító kísérleteinek óvatossága részben a Nyugat költőinek összességében tartóz
kodó futurizmusfogadtatásával, részben köre tagjainak világszemléleti beállítottságával magyarázható (hozzá 
hasonlóan szinte valamennyien a városi proletariátusból származtak, háborúellenesek és baloldaliak voltak). 
Kassák alakuló avantgárd versnyelvére kétségtelenül nagy hatással volt az olasz korafúturizmus költészete. 
De ez csak az általa szintetizált hatások egyike volt, mibenléte és mértéke, dinamizáló szerepe azonnal nyil
vánvalóvá válik, ha az EPOSZ WAGNER MASZKJÁBAN szövegét összehasonlítjuk Marinetti: Csata = súly + 
szag című szövegével,7 8 amelyben sokkal nagyobb az elvonatkoztatás mértéke. A haladásba és az észelvűség- 
be vetett hitének megjelenítésére Kassák Walt Whitman himnikus, ünnepélyesen áradó sorait választotta. 
1926-ban megjelent tanulmányában (A korszerű művészet él) egyenesen azt állítja, hogy „A futurista költé
szet őse letagadhatatlanul Walt Whitman [...]”s A futurizált Whitmanre épült korai avantgárd Kassák-vers- 
nyelv harmadik jellemzője, az észelvűség vallásos jellege, a német Kurt Hiller aktivizmusának nyomát mutat
ja. Kassák -  Hillerhez hasonlóan -  nem a polgári világ végét bejelentő expresszionisták gúnyos hangján 
szólalt meg 1915-ös AZ ÖRÖMHÖZ9 című költeményében, hanem a közösség vezetőjének komolyságával. 
Mintha vallásalapító vagy próféta beszélne, aki kijelenti: a technika segítségével elvezetem a világ proletár
jait a jólét és a műveltség ígéretföldjére. A korai aktivista költemény vallásos jellege persze hamar szekulari- 
zálódott Kassáknál, a többiek -  Barta Sándor (PRIMITIV SZENTHÁROMSÁG) György Mátyás (ÉJNEKINDULÁS), 
Reiter Róbert (ÁLLOMÁS) vagy Újvári Erzsi, Kassák húga (HÁBORÚ! a s s z o n y ! h o l n a p !), hogy csak néhá- 
nyukat és jelzésszerűen egy-egy müvüket említsem -  pedig eleve profán közköltészettel jelentkeztek.

A magyar avantgárd költészet indulásakor még további két versnyelv kialakítására történt kísérlet: az ún. 
francia szimultanizmus meghonosítására, valamint a népköltészet ötvözésére a fúturizmussal. Raith Tivadar 
mindjárt A Tett legelső számában megjelentette Apollinaire: Le musicien de Saint-Merry című költemé
nyének magyar fordítását, majd az ötödik számban maga is megpróbált ezen a hangon megszólalni (PÁRIS, 
LIEGE, TRENCSÉNTEPLIC). Sem nyelvileg, sem szerkezetileg nem lett volna akadálya e versnyelv meghonosí
tásának, ám Raith sikerrel járt próbálkozása éppoly kevés visszhangra talált, akár a hazai vagy a külföldi 
népköltészeti elemek ötvözése avantgárd formákkal. Az aktivista költemény valószínűleg meggyőzőbben fe
jezte ki a negyedik rend társadalmi emancipációjának igényét, mint Raith pátosztalan útirajza vagy György 
Mátyás törzsi (HOTTENTOTTA NÓTA), illetve Komját Aladár magyar népköltészeti allúziói (KATONADALOK 
1916-ban); nem is beszélve Kassák VÁSÁR ÉS ÉN című költeményéről, amelynek színből, hangból és moz
gásból összeillesztett szövegébe városi müdal töredékeit szerelte. György Mátyás Bartók Bélának ajánlotta 
híressé vált LEGÉNY GAJDOL című költeményét, noha maga a kétségkívül izgalmas kísérlet nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. Ezekkel a kísérletekkel a költők érdeklődése a népköltészet iránt persze nem ért 
véget. A népköltészet hatására keletkezett müvek összessége az aktivizmus múltán is, mindvégig számottevő 
rétege maradt a magyar avantgárd irodalomnak; itt ezt a réteget olyan művek képviselik, mint Déry CSÁRDÁS 
és József Attila SZÉLKIÁLTÓ MADÁR, valamint AZ OROSZLÁN IDÉZÉSE című költeménye 1923-ból, 1925-ből, 
illetve 1927-ből.

Amint lapját, A Tettet a világháború közepén kiadott nemzetközi száma miatt betiltották, Kassák Ma 
címmel szinte azonnal új lapot alapított. Az új folyóirat munkatársainak irodalom- és művészetfelfogására is 
ugyanaz az elkötelezettség, sőt szolgálatvállalás volt jellemző, amelynek lényegét Kassák már A Tett 1916. 
március 20-án megjelent tizedik számában nyilvánosságra hozott kiáltványában felvázolt. A Programm el
sősorban azt hirdette, hogy az irodalom és a művészet a társadalmi igazság megfogalmazásának valódi helye; 
hogy az irodalomnak vállalnia kell a felvilágosító, a tanító és a nevelő szerepét, különösen a következő nem
zedékek „emberré formálásánál”. A folyóirat néhány munkatársa azonban túlságosan polgárinak, sőt kispol
gárinak tartotta ezt a baloldali, hivatástudatot sugárzó, de pártoktól független irodalomfelfogást. A kommu
nista írók csoportja -  György Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József és Révai József- 1917-ben ezért ki
vált a Mából, 1917 szabadulás címmel antológiát jelentetett meg, és új folyóirat alapítását vette tervbe. Ter
vüket nem tudták megvalósítani: 1919-ig a Ma maradt az egyetlen magyarországi avantgárd folyóirat.

7 A Tett, 1916. II. évf. 15. szám, 251-253.
8 Kassák Lajos: Az izmusok története. Budapest, 1972. 18,
9 A vers későbbi, végleges cime: Örömhöz. A válogatásban mindenkor az első megjelenés címváltozata szerepel.
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A korabeli olvasók és kritikusok által új k ö l t é s z e t  néven törzskönyvezett aktivizmus 1917 és 1919 
közötti évei voltak a legtermékenyebbek. A folyóirat munkatársai nem nevezték magukat aktivistáknak, bár 
lapjukban rendszeresen hirdették a német Die Aktion számait. Kassák a Ma aktivista jellegét csak jóval ké
sőbb, egy 1919 februárjában tartott előadásában nyilvánította ki, hogy mozgalmukat világosan és közérthető
en elkülönítse a kommunistákétól. Az évfolyam második számától a lapra is felkerült az a k t i v i s t a  m ű 
v é s z e t i  f o l y ó i r a t  elnevezés. Április 10-én jelent meg az aktivizmus-előadás szövege a Míban. A mun
katársak értetlenkedve fogadták Kassák kezdeményezését, főleg a m ű v é s z e t i  folyóirat elnevezést kifogá
solták. Hosszú viták eredményeképpen végül is megegyeztek a lap „műfajában”, az a k t i v i s t a  m ű v é 
s z e t i  és  t á r s a d a l m i  f o l y ó i r a t  címben (Kassák persze úgy gondolta, hogy az a k t i v i s t a  és a t á r 
s a d a l m i  pleonazmus, szóhalmozás). „Aktivisták lettünk Kassák és Kassákné jóvoltából [...] -  írja vissza
emlékezésében Szélpál Árpád.10 -  Amikor [érdeklődők, D. P.] megkérdezték tőlünk: -  Maguk kommunis
ták? Azt feleltük, hogy nem, mi aktivisták vagyunk. -  Az mi fán terem? Meg voltak róla győződve, hogy ez 
olyasmi, ami még a kommunizmusnál is vadabb dolog.” Az aktivizmus, aktivista kifejezés 1919 tavaszán- 
nyarán már nem tudott meggyökerezni az irodalmi közéletben, Kassákékat maistáknak, futuristáknak vagy 
expresszionistáknak nevezték, illetve egyszerűen csak újművészelmek (így, egy szóval írva és ejtve).

Eddigre, 1919 tavaszára Kurt Hiller és a német aktivizmus hatásából már csupán a zseniesztétika maradt. 
Ez volt a legfeltűnőbb közös sajátossága a különféle tanácsköztársaságok létrehozásában több-kevesebb si
kerrel segédkező magyar, német és osztrák aktivisták irodalmi és művészeti elképzeléseinek. Az aktivista 
zseniesztétika szerint az új m ű v é s z  a legfejlettebb tudatú egyén az egész társadalomban. Nemcsak több és 
magasabb rendű műalkotást produkál rövidebb idő alatt, mint nem aktivista társa, hanem mindeközben még a 
társadalomért érzett felelősség is áthatja. Ő a k o l l e k t í v  i n d i v i d u u m  (később Bécsben magyarítják, ek
kor új e m b e r  lesz a neve; még később, a húszas évek végén Kassák Pesten megvallja, hogy elszállt a kí
sérletezésre kimért idő anélkül, hogy az új e m b e r  megmutatta volna vidám és pirospozsgás arcát). Az új - 
m ű v é s z e k  összehangolt nemzetközi erőfeszítései nyomán nagy, egységes, etikus stílusnak és világnézet
nek kellett volna születnie. Hatalmas elvárás súlya nehezedett az avantgárdra. Ha meg akart felelni a korabeli 
befogadók elváráshorizontjának (és a saját meghirdetett programjának), körülbelül azt kellett volna létre
hoznia, mint amit a fasizmus és a sztálinizmus monumentális építészete, tömegkoreográfiája, filmművészete 
stb. létrehozott: csak nem giccsben. Ez a feladat éppen az avantgárd műalkotás legfőbb jellemzője miatt bi
zonyult megoldhatatlannak: olyan elvont tartalommá szintetizálta a kimerevített, apróra tört és újra összera
kott valóságdarabkákat, amely majd csak évek-évtizedek távlatából fejezi ki a kor lényegét, ám a kortárs 
számára rejtvény-jellege volt. A legtöbb új m ű v é s z  már a húszas évek közepe táján rájött, hogy a szép, 
nemes utópia megvalósíthatatlan. Oskar Schlemmer 1924 novemberében papírra vetett szavaival: „Á legfris
sebb bölcsesség talán: a kompromisszum. Németországban a fejlődés, a művészetben is, idő előtt megsza
kad: e kor tempójának az áldozatául esik. Pedig úgy látom, hogy a metafizikainak a végső szabadságát és ki- 
teljesedését még nem értük el; még nem jutottunk el a formai kiteljesedésnek ahhoz a klasszikájához, ami az
zá válhatott volna, amit reméltünk: nagy stílussá.”11

A magyar avantgárd történetében e „nagy stílus” ismertetőjegyeit leginkább az aktivizmus 1916 és 1919 
között létrejött műveinek tulajdonították a kortársak -  1920 után. Ekkor vált világossá, hogy eszményét az 
aktivisták tudták a legközérthetőbben és legelfogadhatóbban megvalósítani. A Kassák-kör valóban rendkívül 
hatékony, magas szintű és változatos művészi-népművelői tevékenységet fejtett ki ezekben az években. El
képzeléseiket nemcsak a Ma mind sűrűbben és nagyobb terjedelemben megjelenő számaiban közölték és 
közvetítették (1917:11, 1918:11, 1919 január és július között: 12 szám), hanem különféle szabadiskolákban 
is. Talán nem túlzás a Kassák-kör ezekben az években kidolgozott művészi-művelődési elképzelését alterna
tív művelődéseszménynek nevezni. Ők „a” korabeli polgári művelődéseszmény ellenében fogalmazták meg a 
magukét, elsősorban a szemük előtt lebegő IFJÚMUNKÁS (József Attila) alakjának, vagyis önművelődésének 
figyelembe vételével, de elképzelésük ekkor már természetesen csak a számtalan alternatív koncepció egyike 
volt.12 Az újítás, az elvonatkoztatás nagyobb mértékű volt a képzőművészetben és a zenében, mint az iroda-

10 Szélpál Árpád: Forró hamu. Budapest: Magvető, 1984. 418-420.
11 In: Forgács Éva: Bauhaus. Pécs: Jelenkor, 1991. 158.
12 Hasonló átfogó vallási-művészeti-nevelési elképzelést fejtett ki pl. az osztrák antropozófus Rudolf Steiner (1861-1925) is.
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lomban (Bartók nem tartozott a Ma köréhez, de zeneművei jelentek meg a lapban). Az aktivizmus 1919-ig 
kidolgozott irodalmi stílusvariánsainak száma nem túlságosan nagy: uralkodó az optimista e r ő é n e k  (Rei
ter: ÁLLOMÁS, KAMASZOK, ASSZONY, TAVASZI ÉNEK); kisebb gyakorisággal fordul elő az expresszionista ka- 
tasztrofizmus: apakomplexus, őrület, öngyilkosság megjelenítése (Kassák: TRAGÉDIÁS FIGURÁK; Újvári: ME
NEKÜLŐK).

Kassákék magától értetődő természetességgel úgy gondolták, hogy a Ma aktivizmusa -  ha a Tanácsköz
társaság „hivatalos” művészeti irányzatává nem is nevezik ki -  mindenképpen előnyben részesül a művészet 
és az irodalom más, „dekadens” irányaival szemben. Ennek bizonyos jeleit tapasztalhatták (kiállítótermet 
szereztek, senki sem gördített akadályt kiállításaik, egyéb rendezvényeik elé), annál nagyobb meglepetésként 
hatott tehát, amikor Kun Béla a kommunista párt országos gyűlésén beszédében az aktivizmust dekadens 
burzsoá művészetnek minősítette (a beszéd szövege megjelent a Vörös Újság június 14-i számában). Kassák 
Levél Kun Bélához a művészet nevében című cikkével a június 15-én megjelent Mában válaszolt, de ez mit 
sem változtatott azon, hogy 1919. július elsején jelenhetett meg utoljára a Ma Magyarországon. Ebben az 
időben játszódott le Kassák és Lukács György összecsapása is. Kassák Egy ember élete című önéletrajzában 
azt állítja, hogy Lukács revolverrel akarta a frontra kényszeríteni, Lukács szerint Kassák hazudik (1. Eörsi 
István és Vezér Erzsébet beszélgetéseit Lukács Györggyel). Ugyanekkor történt, hogy a waisták célcsoport
ja, az ifjúmunkások képviselői 1919. június 21-i kongresszusuk során határozatot hoztak, amelyben leszögez
ték, hogy értik és igenük az új m ű v é s z e t e t .  Ennél nagyobb elégtételben Kassák akkoriban nemigen ré
szesülhetett volna. Mámoros örömét BOLDOG KÖSZÖNTÉS című költeményében fejezte ki.13 A Tanácsköztár
saság bukása után az aktivisták mindegyike elhagyta Budapestet.

A bécsi korszak: 1919-1926

Nemcsak az aktivisták többsége telepedett meg Bécsben, s nemcsak olyanok hagyták el az országot, akiknek 
menekülniük kellett (mert különben bebörtönözték volna őket), hanem szép számmal olyanok is, akik koráb
ban már jártak külföldön, s most, az emigránsok példáját követve, megint útra keltek. Valószínűleg éppen a 
húszas évek bécsi magyar emigrációjának rétegezettsége miatt -  a magyarokkal szemben megnyilvánuló ro- 
konszenv és a már meglévő gazdag bécsi kapcsolatrendszer igénybevételével -  épülhetett ki olyan hamar és 
olyan szerteágazóan az emigráció infrastruktúrája. Nem baj volt tehát az, hogy az emigráció korántsem volt 
homogén (mint akkor általában hitték), hanem előny. Az egyes csoportok, világnézetek, klikkek stb. közötti 
állandó „csatározás” sem volt más, mint rendes társadalmi életműködés: az infrastruktúrának az összes részt
vevő haszonélvezője volt. Lényegében mindenki ugyanazt folytathatta, amit otthon abbahagyott, általában 
rosszabb anyagi körülmények között, de szabadabb szellemi légkörben. Az avantgárd irodalom és képzőmű
vészet bécsi „hozama”, „termése” hozzávetőlegesen megegyezik az előző korszakéval, viszont jóval színe
sebb és összetettebb.

A bécsi magyar emigránsok az első években két napilapot tartottak el: a baloldali polgári radikális Bécsi 
Magyar Újság mellett a Hatvány Lajos által alapított Jövő című újságot is. Számtalan folyóirat jelent meg, 
sok könyvkiadó működött, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások, színielőadások követték egymást. Az 
emigránsok egyesületekbe tömörültek, (kávéházi) asztaltársaságokat hoztak létre.14 Kassák mindössze kilenc 
hónapos szüneteltetés után, 1920. május elsejével újraindította a Mát. A folyóirat Bécsben a világ egyik 
nagy, ismert és számon tartott avantgárd lapjává nőtte ki magát. A folyóirat repertóriuma15 szinte a korabeli 
művészeti és irodalmi élet kompendiumaként olvasható. Egészen a közelmúltig a bécsi Ma egy-egy szinte kö-

13 A költemény ajánlása: „A forradalmi ifjú munkások 1919. június 21-én tartott kongresszusának hatása alatt írtam azzal a harsa- 
nó örömmel, amit az ellenséges megrugdaltatások után az ő fanatikus hitük zubogtatott belém.”

14 Galambos Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai 1919-1933. Országos Széchényi Könyvtár gépirat, 331; 
Galambos Ferenc: Adatok a bécsi magyar emigrációs könyvkiadáshoz 1919-1933. OSzK gépirat, 46; Galambos Ferenc: Képzőmű
vészeti élet a bécsi magyar emigrációban 1919-1928. In: Művészettörténeti Én " (Budapest), 1971, 1. szám, 1-10.

15 Illés Ilona (Szerk ): A Tett (1915-1916) a Ma (1916-1925) és a 2 x 2  (1922) repertóriuma. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum 
[PIM], 1975. 223. 1971-ben megjelent a Ma hasonmás kiadása a budapesti Akadémia, kiadónál: ebből a kiadásból hiányzik az utolsó, 
tizedik évfolyam második száma, az 1925-ös schwarzwaldsaali Ma-est német nyelvű programfüzete.
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telezően kiállított példánya képviselte a magyar avantgárd irodalmat a nemzetközi kiállításokon.16 Végig, a 
tizedik évfolyam utolsó számaként megjelent 1925. évi 3-4. számig Kassák szerkesztette. Terjesztették 
Bécsben, a nyugat-európai országokban, az utódállamok magyarsága körében, az Egyesült Államokban, s 
minden tiltás ellenére, Kortárs című fedőlappal még Magyarországra is bejutott. Természetesen sem az el
adásból származó bevétel, sem Kassák bécsi keresete nem lett volna elég a kiadásra, de még a gyűjtések, az 
időnkénti mecénási juttatások összege sem bizonyult volna elegendőnek Kassák felesége, Simon Jolán em
berfeletti ereje és hihetetlenül ügyes szervező munkája nélkül. Mindamellett az ötfős családot is nagyrészt a 
„dadaista színésznő” tartotta el.17 Bécsben már nemcsak a Ma jelent meg, hanem más magyar nyelvű avant
gárd időszaki kiadványok is.

Művészi törekvéseik terén viszont magukra maradtak a bécsi magyar avantgardisták. Az emigráció hét 
éve alatt ugyan folyamatos és élénk volt a kapcsolat a magyar és az osztrák művészek között, de hatni nem 
hatottak egymásra.18 Az egyetlen számottevő hatást Uitz Béla konstruktivista festményeinek kiállítása tette a 
bécsi expresszionisták egy csoportjára, főleg Erika Giovanna Klien művészetére. A Bukovinából Bécsbe szár
mazott Josef Kalmer, bécsi expresszionista lapok kiadója, 1921 és 1924 között névleg a Ma kiadói tisztjét is 
vállalta, mivel a korabeli sajtótörvény értelmében a felelős kiadónak állampolgársággal kellett rendelkeznie. 
Kalmer már a háború alatt is fordított Kassák-költeményeket németre, s így valószínűtlennek tűnik, hogy 
Bécsben teljesen felhagyott volna a fordítással. A korabeli osztrák expresszionista és aktivista lapokat szem
lézve azonban minduntalan Ady- és Kosztolányi-fordításokkal találkozik az ember. A bécsi expresszionisták 
Andreas Ady és Desider Kosztolányi költészetét nyilván a magukéhoz közelállóbbnak tekintették, mint Barta 
AKASZTOTT EMBER-eket vagy Kassák „esztétikát kukorékoló jaguárokat” (ELSŐ SZÁMÚ KÖLTEMÉNY) és 
egyéb groteszknek tűnő formaelemeket felvonultató költészetét. A Kassák-kör sem foglalkozott az egyre el- 
vontabbá és misztikusabbá váló bécsi expresszionizmussal. A folyóiratban közölt Arp-, Goll-, Hülsenbeck-, 
Franz Jung-, Günther Mürr-, Otten- és Schwitters-szövegek többségét német lapokból vették át, de még Szi
léziából is inkább hívtak meg ú j m ű v é s z e k e t ,  mint Bécsből (Das junge Schlesien-különszám). A bécsi 
Mában szereplő osztrákok névsora igencsak rövid. Jakob Moreno Levy a rögtönző színházról (pszicho- 
dráma), Joseph Matthias Hauer az atonális zenéről (Zwölftonmusik) értekezett, a csak magyar fordításaiból 
ismert Hans Suschny19 pedig két színpadi művel, két költeménnyel, egy képarchitektúrával és egy német 
nyelvű kiáltvánnyal szerepel. Sem a Ma előadóestjei nem váltottak ki számottevő visszhangot, sem Kassák és 
Moholy-Nagy 1922-es kitűnő izmus-áttekintése, a németül és magyarul egy időben megjelent Új művészek 
könyve / Buch neuer Künstler. Az egy évvel később Bécsben és Berlinben megjelent Ма-Buch (A LÓ

16 A Német Szövetségi Köztársaság bonni „Nemzeti Múzeum”-ában (Kunst- und Ausstellungshalle der BRD) 1994. május 27-e és 
október 16-a között kiállítást rendeztek Europa, Europa címmel. Alcíme: A közép- és kelet-európai avantgárd évszázada. A kiállítás 
katalógusa Ryszard Stanislawski és Christoph Brockhaus szerkesztésében négy kötetben jelent meg (L: Képzőművészet, fényképészet, 
videoművészet; 2.: Építészet, irodalom, színház, film, zene; 3.: Dokumentumok; 4.: Életrajzok, bibliográfia, a kiállított müvek jegyzé
ke, névmutató). Ezen a monumentális kiállításon a korabeli magyar avantgárd folyóiratok közül már nem csak a Ma szerepelt: a tető
téri tárlókban, üveg alatt, százszámra hevertek a közép- és kelet-európai avantgárd többé-kevésbé foszlott, megszürkült és -bámult 
egykori lapjai, akár egy piramis sírkamrájából származó leletek. De még itt is a Ma nézett ki viszonylag a legjobban.

17 Hogy mivel, az kiderül pl. a Bécsi Magyar Újság 1923. januári számaiban megjelent hirdetésének szövegéből: „Kassákné 
fehémeművarrodája megnyílt! Javításokat elvállal. Megrendelésre házhoz jön. Gyors, olcsó, alapos munka. Wien, XIII., Amalienstr. 
2 6 ,1/11.” József Attila 1927 végén írta hozzá Simon Jolán című versét, s ebben az időben keletkezett az a színes Kassák-kollázs is, 
amelynek kompozíciójában Simon Jolán képe is szerepel. In: Csapiár Ferenc (Szerk ): Kassák Lajos: Számozott költemények. Buda
pest: Szépirodalmi, 1987. 216-217.

18 Bécsi Áfa-rendezvények 1920 és 1925 között: kétnyelvű matiné 1920. november 20-án (a Freie Bewegung termében); matiné
1921. szeptember 10-én (a Freie Bewegung termében); előadóest 1921. október 16-án (a Konzerthausban); Simon Jolán előadóestje
1922. február 19-én (hol?); előadóest 1922. május 28-án (a Konzerthausban); előadóest 1925. január 15-én (a Konzerthausban); első 
[!] német nyelvű előadóest 1925. március 22-én (a Schwarzwaldsaalban).

19 Az emigrációból hazatért magyar írók közül valószínűleg Déry Tibor látta utoljára Suschnyt Mallorca szigetén 1935-ben. Az 
ítélet nincs lapjain így ír erről: „Óhajom szerinti teljes magányomat csak néha szakították meg egy Suschny nevű [...] osztrák költő 
ritka látogatásai; régebben Kassák Lajos bécsi lapjába, a Mába dolgozott, mígnem a költőlétet megunva, felcsapott szigetlakónak, majd 
ebben a minőségben nyelvtanárnak, később lóversenyújság-szerkesztőnek, sőt ismeretségünk előtt rövid időre egylovas istállótulajdo
nosnak is.” Suschny fontos osztrák költő lehetett a Ма-kör számára: Az izmusok történetében Kassák számon tartotta, s Bálint 
György is idézte egy költeményét saját fordításában Az izmusok születése és halála című terjedelmes tanulmányában (A Toll, 1932. 4. 
évf. 4. szám, 140-162.); ugyanazt, amelyik Gáspár Endre fordításában már egyszer megjelent {Ma, 1923. 8. évf. 9-10. szám, 13 ). Mi
vel a két fordítás jelentősen eltér egymástól, Suschny német kézirata(i) nyilván Bálint tulajdonában volt(ak).
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MEGHAL... első német fordításával) sem talált nagyobb érdeklődésre. Az újabb német nyelvű szakirodalom 
viszont egyre inkább az osztrák és német kulturális örökség részének (is) tekinti a magyar avantgárd művé
szek és írók bécsi és németországi emigrációban kifejtett munkásságát.20

Érdekes a magyar és az osztrák aktivizmus távolságtartása a húszas években, hiszen feltűnőek keletkezé
sük és felbomlásuk tipológiai egyezései. Mindkét aktivizmus 1913-14 táján keletkezett mint a napi politiká
tól független radikális esztétikai és etikai újító (de-identifikáló) mozgalom; a háború alatt és a háború után 
mindketten megpróbálták irodalmukat és művészetüket társadalmi érvényre emelni (az osztrákok tudósítottak 
is a magyar fejleményekről), majd a húszas évek elején mindkét aktivizmus „befelé fordult”. A távolságtar
tást nyilván az indokolja, hogy a magyar új kő Í t é s z é t  1915-ös formanyelvében meghatározóbb volt a fu- 
turizmus, mint az expresszionizmus, 1921-22-es „befelé fordulása” pedig nem az absztrakt expresszioniz- 
mus, hanem a konstruktivizmus jegyében következett be.

Kassák 1920-ban Bécsben megjelent Máglyák énekelnek, 3000 sort meghaladó terjedelmű költői elbe
szélése a proletariátus diadalmaskodásáról és leverettetéséről még osztatlan sikert aratott. Ám Kassák érezte, 
hogy ezzel a proletár passióval, a negyedik rend szenvedéstörténetének drámai feldolgozásával egyszersmind 
használhatatlanná is vált az az aktivista formanyelv, amelyen a közelgő Földi Paradicsom ígéretét megfogal
mazták (Kassák: MESTEREMBEREK), de hat év múltán vissza is vonták (a gyűjteményben a Máglyák énekel
nek részlete a korabeli folyóiratközlés munkacímén 1919 ÉPOSZ elnevezéssel szerepel). Az 1920. május else
jén megjelent első bécsi Ma-számban közölte híres kiáltványát magyarul (A világ új művészeihez!) és német 
fordításban (An die Künstler aller Länder!). A magyar szöveg 1919. július 8. után keletkezett, Kassák a 
kézirathoz (valószínűleg 1920-ban) a következő megjegyzést fűzte: „Ezt a kiáltványt a Magyar Tanácsköz
társaságban 1919 júniusában lapom a Ma betiltása után írtam. Ami a proletárdiktatúra kikiáltásának első per
cétől kezdve tisztán állt előttem (ezt a társadalmat nem megreformálni kell, hanem meg kell váltani), azt vég
re ki kellett mondanom. De így írásban is csak magamhoz beszélhettem, mert a kiáltvány megjelenését a Köz- 
oktatásügyi Népbiztosság megtiltotta. Akkor nagyon reménytelennek láttam a magyar proletárforradalom 
sorsát, és minden megölhetetlen hitemmel Oroszország felé lelkesedtem, ahol mégiscsak elfogyasztotta ma
gát néhány Turgenyev, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Gorkij a marxi társadalom-konstruktorok előtt. Azóta 
szomorúan bebizonyosodott, hogy igazam volt. Bevégeztetett. De a legközelebbi holnapon kezdődik minden 
elölről és most ezért kiáltom el a tegnap belém fojtott kiáltást: Ti, akik jönni akartok az ember fölszabadítá
sára, ne a testét, hanem a lelkét szabadítsátok föl, és a többit bizonyára és a ti vezérkedéstek nélkül majd el
végzi ő maga.”21 Ez a glossza tömören kifejezte nemcsak Kassák aktivista irodalom- és művészetfelfogásá
nak lényegét, hanem annak az avantgárd formanyelvnek a lényegét is, amelyet kifejleszteni szándékozott.

A bécsi formateremtő kísérletek előfeltételeként meg kellett nyitni a Mát, nem maradhatott csupán a 
„magyarországi aktivista művészek” jól szervezett mozgalmának lapja. A nyitás feltűnés nélkül ment végbe. 
A címlapon ugyan mindvégig az a k t i v i s t a  f o l y ó i r a t  megjelölés szerepelt, ám egyre több olyan mű lá
tott napvilágot a folyóiratban, amelynek szerzője nem tartozott a mozgalomhoz, nem hitt a Földi Paradicsom 
eszméjében és egyáltalán: nem a politika szemüvegén keresztül nézte az irodalmat. A szöveggyűjteményben 
szereplő szerzők közül például Déry vagy Németh Andor műve ilyen. Németh még a világháború kitörése 
előtt megismerkedett Párizsban Apollinaire és Cendrars költészetével, bár ekkor ő maga még nem írt. A há-

20 A magyar avantgárd ausztriai vonatkozásaihoz 1. pl. Christian Weinek: Emil Szittya. Leben und Werk im deutschen 
Sprachraum 1886-1927. Salzburg, gépiratos dissz., 1987.; Günther Dankl -  Raoul Schrott (Szerk.): DADAutriche Innsbruck: 
Haymon, 1993. (207.) különösen Armin A. Wallas (Von Mistral zu Horizont: Emil Szittya und Dada), Maria Stolberg (Das Wien der 
20er Jahre. Neue Kunst zwischen Expression und Konstruktion); és Bajkay Éva tanulmányait (Lajos Kassák und Sándor Barta. Zwei 
Vertreter von Dada Ungarn im österreichischen Exil); valamint Klaus Amann -  Armin A. Wallas (Hg.): Expressionismus in 
Österreich. Die Literatur und die KUnste Wien: Böhlau, 1994 (625.) különösen Armin A. Wallas (Zeitschriften des 
Expressionismus und Aktivismus in Österreich), Deréky Pál (Lajos Kassák und der ungarische Aktivismus) és Wilhelm Haefs („Der 
Expressionismus ist tot... Es lebe der Expressionismus” Paul Hatvani als Literaturkritiker und Literaturtheoretiker des 
Expressionismus) tanulmányait. A magyar avantgárd németországi vonatkozásaihoz 1. Hubertus Gaßner (Szerk.): Wechselwirkungen. 
Ungarische Avantgarde in der Weimarer Republik [Kölcsönhatások. Magyar avantgárd a Weimari Köztársaságban], Marburg: 
Jonas, 1986 (589)

21 In: Csapiár Ferenc (Szerk.): Magam tövénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok Kassák Lajos születésének századik év
fordulójára. Budapest: PIM-Múzsák, 1987. (156.)
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ború alatt internálták, Kuncz Aladárral, a Fekete kolostor szerzőjével raboskodott. 1926-ig Bécsben élt. 
Déry 1919 és 1926 között Prágában, Bécsben, Párizsban és Olaszországban élt, s már Pesten publikált a 
Nyugatban, de az avantgárd irodalommal csak külföldön ismerkedett meg. Annyira nem látszott a futuriz- 
mus, az aktivizmus vagy a konstruktivizmus hatása már 1920—1921-ben keletkezett munkáikon sem (Déry: 
BARÁTOM NÁLAM ALUDT; Németh: UTCÁN ZÜMMÖGIK), hogy az irodalomkritikák zöme nem is tartotta őket 
„igazi” új m ű vészeknek. Csakhamar kiderült viszont, hogy versnyelvük kiválóan alkalmas az avantgárd 
másik két nagy formanyelve, a dadaizmus, illetve a szürrealizmus felől érkező hatások befogadására és integ
rálására. Az évtized (1920-1930) folyamán mindkettőjük avantgárd szövegvilága az egyenletes, szerves fej
lődés jegyében épült, s még kifutása a posztavantgárd felé is harmonikus volt (Déry: HAJNALTÁJT; Németh: 
IN MEMORIAM -  egykori rr.btársa, Kuncz Aladár halálára).

Az aktivisták formanyelvváltása nem ment ilyen zökkenőmentesen. Az aktivizmus formanyelvének meg
újítása vagy cseréje nem technikai, hanem ideológiai okok miatt okozott annyi nehézséget: a folyamat során 
(korabeli megközelítésben) választani kellett „elkötelezettség” vagy „öncélúság” között. Ez a választás élet- 
re-halálra szólt, hiszen a tanácsköztársaság(ok) bukásával az aktivisták hosszú éveken át kifejtett szívós mun- 
k á j a m e g s e m m i s ü l t ,  versnyelvük egy csapásra elvesztette hitelét. Az osztrák aktivisták még a magyarok 
„dicsőséges bukás”-nimbuszával sem vigasztalhatták magukat, hiszen az osztrák tanácsköztársaság létre sem 
jött. „Az új állam szellemi vezetői szerettek volna lenni, s hirtelen a kiközösítettek soraiba kerültek. [...] ...en
nek következtében nemcsak az expresszionizmus erkölcstani elképzelései váltak maradandó érvénnyel hitel- 
képtelenné, hanem esztétikai érvénye is súlyosan károsodott. De legalább hamar vége szakadt és a paradig
maváltás üteme felgyorsult” -  írja Emst Fischer az osztrák aktivistákról és irodalmukról.22 A szöveggyűjte
mény anyagában négy egykori aktivista -  Barta, Kassák, Mihályi és Reiter -  művében követhető nyomon a 
formanyelvváltás más-más módja (korai szövegeik stílusán György Mátyás -  FOGLYOK TISZTÁLKODÁSA -  és 
Újvári Erzsi -  PRÓZA: 10 -  már nem változtatott lényegesen).

Bécsi korszakának legelején -  Kassákhoz hasonlóan -  rövid ideig Barta is hitt abban, hogy a p r o l e t a 
r i á t u s  s z o l g a t e r m é s z e t e  miatt vesztettek el mindent (ezt az elképzelést osztrák aktivisták is vallot
ták).23 Rövid dadaista korszaka igen érdekes, egyedi müvekkel gazdagította a magyar irodalmat. Kezdeti gú
nyos hangja (AVE MAMELUK!) azonban hamarosan az áldozatok iránt érzett szánalom hangjának adta át he
lyét, és ö is a Máglyák énekelnek Szakállas Emberéhez vagy Púpos Diákjához hasonló, személyiségjegyek
ből álló figurákat kezdett építeni, de vállalkozásának sikere éppen csak megközelítette Kassákét. Színművé
nek (IGEN) alakjai élettelenek, sematikusak; építkezésmódjuk feltűnően hasonlít George Grosz társadalomkri
tikus karikatúráinak absztrakciós módszeréhez (ilyen Grosz-rajzok illusztrálják Újvári Erzsi 1921-es, a bécsi 
Ma kiadásában megjelent Prózák című kötetét is). Barta ikonjának központi alakjává végül az AKASZTOTT 
EMBER vált, a proletár szenvedéstörténet halott Krisztusa. Az AKASZTOTT EMBER ugyanarról szól, mint a Mág
lyák énekelnek, de nem annyira meggyőzően. Mindkét mű világa törvényesnek tekinti a negyedik rend 
egyenjogúságáért folyó harcban alkalmazott erőszakot -  a proletárdiktatúrát - ,  az uralkodó osztály megtorló 
intézkedését -  a fehérterrort -  viszont egyetemes tragédiává, az emberiség jobbik énjének meggyalázásává 
nagyítják. A helyhez, korhoz, társadalmi berendezkedéshez szabott konfliktus globális méretűre növesztése, 
az általános érvényre való törekvés válik problematikussá, főleg Bartánál, mivel alig-alig sikerül a tragédia 
alapvető feltételeit megteremtenie. Az urak éppolyan magától értetődően és időtlenül „erkölcstelenek”, 
„gonoszok” és „buták”, mint amilyen „erkölcsösek”, Jó k ” és „okosok” a munkások, akiket Grosz rajzain 
kockafejű fegyveresek vezetnek megbilincselve a hajnali utcán, míg bent a bordélyházi pamlagon az urak 
isznak és hánynak. Nem is a dráma Barta igazi műfaja, hanem a parabola, a t a n m e s e . Tanmeseszerű a szö
veggyűjteményben szereplő id ő  k r is t á l y a : MOSZKVA is, ám Barta Mese a trombitakezű diákról című, 
1922-ben Bécsben megjelent kötetében összegyűjtve is kiadta agitatív meséit (Mese a trombitakezü diákról, 
Mese a menetelő emberről, Mese az indulókról stb.). Lényegében minden munkája azt a tételt illusztrálja, 
hogy a proletariátus osztályuralomra kerülése világszerte történelmi szükségszerűség. A Máglyák énekelnek 
szövegvilágát is ikonikus figurák összecsapása jellemzi, de ezek a személyiségjegy-alakok némileg mégis in-

22 Emst Fischer: Expressionismus -  Aktivismus -  Revolution. In: Klaus Amann -  Armin A. Wallas (Szerk.): Expressionismus in 
Österreich. Wien: Böhlau, 1994. 19-48.

23 PI. Robert Müller: Aus Deutschösterreich. In: Der neue Merkur 1919. 3. évf. 4. szám, 236-243.
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kább jellemek, mint Barta tételének szemléltető példái (elképzelhető, hogy nagyrészt azért, mert a Máglyák 
énekelnek a korabeli közönség számára „kulcsregény” volt). A két mü között azonban a tragikum megléte 
(Kassák) és hiánya (Barta) jelenti a döntő esztétikai különbséget. „Ti, akik jönni akartok az ember fölsza
badítására, ne a testét, hanem a lelkét szabadítsátok föl, és a többit bizonyára és a ti vezérkedéstek nélkül 
majd elvégzi ő maga” -  írta kiáltványának szélére Kassák, míg a Máglyák énekelnek szövegében a Szakál
las Ember fogalmazza meg a könyörtelenül beteljesülő tragédiát: „Meg kell döglenünk, mert nem hisztek az 
erőtökben.” Maga Barta érezte irodalomfelfogásuk egyre határozottabb különbözését, de nem volt tisztában 
az eltérés jellegével; meggyőződése szerint Kassák „elárulta” az elkötelezett irodalom eszményét. Kiválása 
után, 1922 augusztusában kiáltványban jelentette be, hogy lapot alapít Akasztott Ember címmel. A Bécsi Ma
gyar Újság augusztus 23-i számában Komlós Aladár a kiáltványt ismertetve Bartát idézi: „Barta az ő pompás 
pregnáns stílusában azzal indokolja a szecesszióját, hogy az ő egykor gerincesen kezdett harcuk játékosan 
összeomlott »a kék háromszögek, vörös pontsorok és exotikus szóvirágok szörnyű bálványai előtt.« »Az idő 
árbocán vérzőn fityeg az akasztott ember. De ők már-már feltűzték helyébe kék és vörös háromszögeiket. 
[...] A kék barlangokban, bármennyire tagadják és magyarázzák is, újra proklamálták a művészet és a költé
szet öncélúságát.«”

A Ma körét szintén elhagyó Mácza János 1923-ban, Barta és felesége, Újvári Erzsi 1925-ben költözött 
Moszkvába. Barta moszkvai munkáinak zömét a „dolgozók paradicsomáénak sematikus dicsőítése jellemzi, 
s valóban tragikus, ahogy mesterkélt naivitással körülrajongja azt az önkényuralmat, amelynek 1938-ban 
maga is áldozatul esett. Újvári Erzsi mindössze két évvel élte túl férjét. Mácza János a Szovjetunió több mű
vészeti akadémiáján tanított, majd emeritálása után 1974-ben bekövetkezett haláláig Moszkvában élt. A ma
gyar avantgárd irodalom történetében az aktivizmus-dadaizmus-„szocialista realizmus” vonala volt a legrö
videbb életű, hozzávetőlegesen mindössze 1916-tól 1923-ig tartott.

Kassák Kállai Ernő támogatásával 1921-22-ben radikális formanyelvváltást hajtott végre: a Ma anyagá
ban és a saját munkásságában az irodalom és a képzőművészet terén egyaránt a konstruktivizmus váltotta fel 
az aktivizmust. A lapban jól nyomon követhető a dadaizmus hatása, míg jelentősége Kassák életművében lé
nyegesen kisebb volt. Az eredeti 1916-1917-es, „klasszikus” zürichi dadaizmus a háború végére elterjedt 
egész Európában. A bécsi magyarokhoz legnagyobbrészt berlini közvetítéssel került: darabosabb, durvább, 
„porosz” formájában. A francia nyelvterület dadaista társadalomkritikáját a groteszk, míg á németét a közvet
len politizálás, a groteszk szocialista „ájtatossági irodalom” jellemezte (Barta: IGEN; Mácza: KOMPOZÍCIÓ 2.). 
A politikus dadaista kollázs vagy montázs nagyobb darabokból áll, nagyobb és rikítóbb ellentéteket szikráz- 
tat fel, „mondanivalója” csattanósabb. Nos, Kassáknak nem erre volt szüksége, hiszen ő hasonló eljárással 
már élt kubofuturista korszakában. Sem kubofuturizmusról, sem konstruktivizmusról nem szokás beszélni az 
avantgárd irodalomban. Kassák irodalmi konstruktivizmusát is mindössze olyan értelemben használom, mint 
ahogy A JÚLIUSI FÖLDEKEN című Kassák-költemény keletkezését láthatóan b e f o l y á s o l t a  a kubofuturista 
festészet. Az orosz konstruktivizmus minden válfajában és a művészetek minden terén eljutott Bécsbe, még
pedig igen korán, s nem kis részben az emigráns magyar művészek révén. Első hulláma (1920-21 körül) 
Moszkvából, a második, szintén orosz, Berlinből (1922-23 körül), a harmadik pedig (a Bauhaus és a De Stijl 
konstruktivizmusa) 1923-tól Németországból és Hollandiából érkezett. A Ma-kör első orosz kiállítása 1920. 
november 13-án nyílt meg Bécsben. A bécsi magyar avantgárd lapok anyagából tisztán kirajzolódik, hogy 
Kassák irodalmára legfőképpen a konstruktivista művészi alkotás -  látszólag -  szigorú és egyértelmű törvé
nyeknek engedelmeskedő, tehát megtanulható és leképezhető volta hatott. Ez nemcsak a „korszerű művészet” 
emancipatorikus, társadalmi elkötelezettségű „kollektív” jellegének felelt meg, hanem annak az igénynek is, 
hogy benne „az ifjúmunkás” felismerje a kor szerkezetének (a modem komák) lényegét, s egyben némi gya
korlattal maga is képessé váljon annak művészi kifejezésére. Az első néhány SZÁMOZOTT KÖLTEMÉNY (1-7.) 
még 1921-ben, a Ma februári számában jelent meg. Jól nyomon követhető bennük Kassák versnyelvteremtő 
eljárásának lényege, a digitális-analógiás képalkotás. A minden addigi deszemiotizáló eljárása során alkal
mazottnál kisebb darabokra bontott, majd analógiás úton „téglákká” (Kassák) összegyúrt valóságtöredék 
segítségével olyan építkezésmód vált lehetővé, amely semmi akadályt nem gördített a diszharmónia műbe 
foglalása elé. Ez volt ugyanis az aktivista formanyelv cseréjének legnagyobb akadálya: hitelt érdemlő 
„magyarázatot” kellett adni arra, hogy miért volt „hazugság” a „ma még” (minden rossz, sírunk) -  „holnap 
már” (minden jó, nevetünk) aktivista ígérete. Barta, Mácza vagy Komját Aladár 1920 utáni munkásságában
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az egykori fogadalom (némi önkritika után) megerősíttetik.24 Kassák már a Máglyák énekelnek szövetében 
is megkísérelte elhelyezni a diszharmóniát (nem olyan a világ, és nem is tudjuk olyanná tenni, mint amilyen
nek akarjuk), nem is sikertelenül. Olvasóinak ez ott nem tűnt fel, hiszen ez a mű is a kötelező fogadkozással 
zárult. SZÁMOZOTT KÖLTEMÉNYeiben annál nyilvánvalóbbá vált az eljárás, csakhogy az olvasóközönség 
t e l j e s  m é r t é k b e n  k é p t e l e n n e k  b i z o n y u l t  a kassáki jelviszony adekvát értelmezésére. „Őseinket 
szőröstől-bőröstől megették a sípládák” -  írta Kassák a l l . ,  megjelenésekor a 12. számú költeményben („a 
hagyományos költészet nem egyéb verklinél, amelyet a költők nagy odaadással forgattak, míg egészen el nem 
vesztek a szerény repertoár ismétlésében”). A jelhasználat értelmezéséhez mindössze annyit kellett tudni, 
hogy Kassák a „klasszikus” poétika szabályrendszerében elhelyezhető és a „hagyományos” esztétikai ítélet
nek megfelelni igyekvő irodalmat/írásművet szépirodalmi alkotásban és értekező prózában egyaránt gyakran 
illette a „verkli”, vagy a „verklibefoghatóság(ok)” kifejezéssel. Az 1. SZÁMÚ KÖLTEMÉNY szelíd humorral vi
gasztaló záróakkordja („mi pedig kinyitjuk ablakainkat / halljuk az esztétikát kukorékoló jaguárokat a haj
nalban de nekünk már nem kell semmitől sem tartanunk / szeretett tűzoltóink fölsorakoztak a tohuvabohu 
folyó partján”) egyenesen fenyegetőnek tűnt a huszonhárom éves Bolyai Pál, a kolozsvári Napkelet kritikusa 
számára: „[Kassák] A munkáshoz ma így beszél: »reggelenként azt mondod jó fűrész a pálinka aztán megete
ted magad az ágyúgyáros gépeivel este pedig fémjelzett szónokok beojtanak az igazság fullánkjaival vén 
kísérletinyúl«. Nem különbözik ez a hang attól, amely a MESTEREMBER sarjadó erőitől a század csodáinak 
megvalósulását várta? [...] Kevesen fogják Kassák Lajost most már követni tudni. Az »esztétikát kukorékoló 
jaguárok« amúgyis régen lemaradtak, s most azokra került a sor, akik elől a legmodernebb költészet némely 
iránya a semmi éjjelébe fut. Aggodalommal nézzük Kassák mai kísérletezéseit!”25 Bolyai jóslata részben 
beigazolódott (száz számozott költeménye Kassák életében valóban nem aratott sikert), részben nem: a hú
szas évek végén, a 30-as évek elején keletkezett utolsó számozott költemények már egy hagyományosabb 
(bár sokkal kevésbé érdekes) költészet irányába mutatnak. Az átmenet harmonikus, alig érezhető, hogy ezek
ből a költeményekből már hiányzik a „modernség” szerkezeti leképezésének igénye. Fokozatosan megszűnik 
a disszemináció, az én szituáltságára egyre kevésbé jellemző a disszimiláció. Kassák müvelődéseszménye 
ekkor már elsősorban a Munka és a Munka-Kör esztétikai elvárásának, művészi igényű népművelő-isme
retterjesztő célkitűzésének igyekezett megfelelni, s ennek kifejezésére a költészetnél alkalmasabb eszközöket 
talált.26

Kassák nemcsak a dadával, a szürrealizmussal sem tudott megbarátkozni. Mindössze néhány kísérlete is
mert. Szürrealista prózájának magja általában egy kis történet, amely egy szőkefurtű újságárusról (A fekete 
kesztyű), gyilkosságról (A vasból öntött rózsa és az öregek), Pekarek úr változásairól (A lány nem elég 
öreg és ez az ő nagy hibája), illetve egy morc rablóról és egy kedves, fiatal lányról szól (Olajfaág). Ezek a 
történetek tele vannak csodás elemmel és meglepő fordulattal; álomszerűséggel és metamorfózissal. Nem ki
vétel ez alól a szöveggyűjteményben szereplő REGGELI HARANGSZÓ című írás sem, csak annyiban, hogy a 
szöveg elbeszélője, egy bizonyos Kassák Lajos nevű író révén a szerző Kassák a szürrealizmussal társalog. 
Pontosabban azt fejtegeti, hogy miért nem lehetett vagy lehet ö szürrealista. Alteregója, Olgyai Old Ernő állí
tólagos főiskolai hallgató, „aki 21 éves és a vér játszik benne”. Kisfiús rövidnadrágot és matrózgallért öltött, 
és a járókelőket pukkasztja a körúton. Szembe jön vele Kassák Lajos, az író. „Kassák Lajos az író mindig 
szerette ezeket a teljesen magukat adó figurákat, bár az ő egyénisége szomorúnak, sőt elzárkózottan komoly
nak látszott az emberek előtt. [...] Ha pályázatot adott volna le valamelyik leányiskolába tomatanári vagy

24 Komját Aladár: Kommunista évfordulóra: „Szörnyű kórus: / az elhajlott időn, / vérből s mocsokból, / öt évnek szenvedése bőg 
belőlünk. II De ünnepeljünk! / Könyörtelen számotadással. / Ahogyan csak mi tudunk ünnepelni. // Nagyot mertünk! / De bután. / 
Gyáván. / Lustán. / Hazug »társaknak« hittünk. / A bendönk miatt háborogtunk. / Egymás között se fogtunk össze. // Nem vertük 
agyon a burzsoákat. / Nem vertük agyon a szocdemeket. / Nem kapáltuk a földet. / Nem hajlítottuk a vasat. / Rossz katonái voltunk a 
proletár-forradalomnak. // Magyar munkások! / Kilencszáztizenkilenc március huszonegyet így ünnepeljük! // És egyszerű fogadkozás
sal: / másodszorra jobban csináljuk, -  / igazabban megdolgozunk érte. // Számuely utolsó rángása, / Korvin Ottó megfacsart teteme, / s 
névtelen halottaink arcán a példás bizonyosság: / fenyeget és követel!” (1924) Németül in: Arbeiter-Literatur (Wien), Jg. 1924, Heft 9, 
S. 492. Stefan J. Klein fordítása.

25 Bolyai Pál: Kassák Lajos újabb verseiről Napkelet (Kolozsvár), 1921. 2. év i, 884-885. A szerző, Bolyai Pál = Bródy Pál (1898- 
1978), dramaturg, rendező, igazgató.

26 Az ilyen irányú törekvések sikerét, Kassák elképzelésének helyességét sok egykori munkásfiatal tanúsította. In: Illés Ilona -  
Taxner Ernő (Szerk.): Kortársak Kassák Lajosról. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, é. n. [1975 k ] (255)

29



úszómesteri állásra, bizonyára sokan rászavaztak volna a halszemű anyák közül.” Az író követi Oldot, az 
aranyif]út. „A fiatal állatok örömét és együgyűségét nem lehetne letörülni az arcáról. Biztonság és röpül- 
niakarás van a mozdulataiban. Ha közel menne hozzá az ember, valószínűleg kölnivíz és tejszag árad belő
le.” Kassák „Szeretne hozzálépni és azt mondani neki: -  Menjen haza, fiatal barátom és öltözzön át. Vegye 
magát komoly ember számba, elég volt már a gyerekeskedésből. De semmi se történt. Kassák, mint mindig, 
most is megmaradt az elgondolásoknál.” Közben két idősebb világmegváltó parázs vitába bonyolódik („Az 
író örült ennek a két elkeseredett embernek, úgy érezte, ezek most belőle is sokat kibeszéltek,”), de Old fülé
ig nem ér a vita témája, csak a két furcsa megváltó hadonászása és kiabálása kelti fel érdeklődését. „Olgyai 
Old Ernő, a fiatal generáció csak nézte, bámulta őket, végre is kiszakadt belőle a nevetés.” A körúton to- 
vábbmenve Old-Kassák a saját fiatalságába jut vissza, 1918-ba, egy háborúellenes tüntetés kellős közepébe. 
Itt történik meg a tragédia, itt gyilkolják meg azt a fiatalembert, aki Kassákban Olgyai Old, vagyis szürrealis
ta lehetett volna. Old halála után „Az író is ott hullámzott a menetben, már megint szürkék voltak a szemei s 
látszott a kopaszság a feje tetején. Nagyon komolyan gondolt rá, hogy legközelebb megpróbálja kötőszók és 
névelők nélkül kifejezni magát.”

Kassák Az izmusok története című munkájában a társadalmi körülményekkel indokolta elfordulását a 
szürrealizmustól, amely egybeesett lapjának, az 1926-27-ben öt számot megért budapesti Dokumentumnak a 
beszüntetésével. A szürrealizmus lehetőségeinek rudimentális felhasználása ellenére is Kassák aktivizmus- 
konstruktivizmus fejlődésvonala a leghosszabb a magyar avantgárd irodalom történetében: a kezdetektől, 
1915-től a húszas évek legvégéig tartott.

Az aktivista formanyelv cseréjének kassáki modelljét két más költő is hasznosítani tudta: az aktivista 
mozgalmon kívül álló Mihályi Ödön és Reiter Róbert. Mihályi földbirtokos volt a Kassa közelében fekvő 
Bogdányban (Garbócbogdány/Bohdanovce). A Tanácsköztársaság a szintén Kassáról származó tizenkilenc 
éves Márait és a húszéves Mihályit már Pesten találta. Mindketten belevetették magukat a forradalomba. Mi
hályi néhány költeménye megjelent a Ma lapjain, majd még a bukás előtt (ismét csak Máraival) visszatért 
Kassára. Márai visszaemlékezése szerint: „1919 júliusában, Alsókéked-fúrdő egy hotelszobájában beszéltem 
utoljára Mihályi Ödönnel. Ez a fürdőhely az akkor frissen húzott csehszlovák demarkációs határ [...] 
magyarországbeli peremén lapult meg, s e határvonalon másnap hajnalban paraszt-vezető segítségével kellett 
átlopakodnunk, hogy hazavergődhessünk Kassára. Akkor már napok óta utaztunk, gyalog és szekéren, Buda
pestről, ahol a tanácsköztársaság utolsókat vonaglott [...] Ennek az éjszakának, a kékedi fúrdőház szobájában 
több mint tíz esztendeje. Élesen látom magunkat, ahogy egy gyertya lángjánál, egy ágy szélén üldögélve, át
beszéljük az éjszakát. Dönyi [Mihályi] húszéves lehetett, én néhány hónappal fiatalabb [...] két forradalom 
között, az újjászabdalt Európa egyik csücskében, két félig gyermek magyar költő arról beszéltünk nagyon 
komolyan, hogy lesz-e kollektív ember, s milyen lesz?”27 A kérdés Mihályit nem sokáig foglalkoztatta, sok
kal sürgetőbbnek tűnt az új versnyelv kialakításának szüksége. Két lépésben oldotta meg: néhány átmeneti 
költeményében még megtartotta a hosszú, lendületes aktivista versmondatot, de maga a költemény már nem a 
bipoláris (rossz volt -  jó  lesz) aktivista modell szerint épült, hanem a szöveg ironikus felhangjai révén több
értelművé vált ( t ö r v é n y , m á r c iu s i  t r ib ü n ). A későbbiekben a kassáki modellhez hasonlóan ő is kísérletet 
tett a digitális-analógiás úton előállított, a költemények szövegkörnyezetében konstans jelentéssel bíró 
„téglák” előállítására. Az olvasó ebből a költemények tépettségét, látszólag félkész jellegét érzékeli; úgy tű
nik, mintha Mihályinak nem lett volna elég tehetsége vagy türelme a „vázlatok” végleges kidolgozásához 
(EDD MEG KUTYÁM, A t e s t v é r , b o g d á n y r ó l  m o n d o m ). Ez a látszat azonban csal, Mihályi nagy gondot 
fordított költői szövegei kimunkálására (a pozsonyi-bécsi Tűz című irodalmi hetilap „ankéfi’-ján egy olvasó 
hozzászólása szerint bármelyik gyerek jobb verset ír a Mihályi-költeményeknél; Mihályi válaszában kifejtet
te, hogy minden valamirevaló költő számára sokkal könnyebb a rím és/vagy a versmérték használata, mint 
szabadversek strukturálása és ritmizálása). Más lehetett e sajátos költői eljárás oka. Részben mint minden 
egykori aktivistának, nyilván Mihályinak is integrálnia kellett a diszharmóniát; részben pedig Mihályi transz
cendens hontalansága játszhatott közre a nagy műgonddal létrehozott montázsok hatásában. Jómódban élt,

27 Márai Sándor in: Felszökő föld. Mihályi Ödön hagyatéka. Ignotus, Lesznai Anna és Márai Sándor előszavával. Budapest: 
Pantheon, 1930. 15.
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látszólag kiegyensúlyozott, gondtalan életet, ám állandóan máshova vágyott: Bogdányból Párizsba, Párizsból 
Bogdányba. Fiatalon halt meg, egy érthetetlen autóbaleset következtében.)28

Reiter Róbert 1899-ben született Temesvárt. 1917 végén, 1918 elején csatlakozott a pesti Kassák-körhöz. 
Költeményei 1917-től 1919-ig jelentek meg a Mában (utoljára: TAVASZI ÉNEK), majd harmadfél éves szünet 
után, az 1922. január elsején megjelent bécsi Мг-számban jelentkezett ismét POLGÁRI k e r e s z t m e t s z e t  című 
költeményével. TAVASZI ÉNEKe jellegzetes aktivista költemény, míg a POLGÁRI KERESZTMETSZET szövetében 
már nem mutatható ki közvetlen aktivista elem vagy eljárás. Reiter tehát formanyelvváltásának csaknem min
den nyomát eltüntette. 1917 és 1926 között publikált magyar nyelvű költeményei csak korabeli folyóiratok
ban lelhetők fel, verseinek gyűjteményes kiadása németül jelent meg 1989-ben.29 Ebben a klagenfurti ki
adásban három költemény származik a kérdéses időből: Niederschlag der Bitternis (magyar szövege isme
retlen), Brot (Kenyér; Ma, 1920. 6. évf. 1-2. szám, 8.), valamint Oh, Liebe (magyar szövege ismeretlen). A 
Kenyér is az aktivista terméshez tartozik, minden bizonnyal még Magyarországon, a Tanácsköztársaság bu
kása előtt keletkezett. Az Oh, Liebe keletkezési ideje nem határozható meg pontosan, de nem tartom kizárt 
dolognak, hogy tévedésből került ide, az átmeneti korszak versei közé, hiszen sem az aktivizmus, sem az át
menetjegyeit nem mutatja. Egyedül a Niederschlag der Bitternis szövege nyújt némi támpontot Reiter vál
tástechnikájának tanulmányozásához, természetesen anélkül, hogy azonnal messzemenő következtetések le
vonását tenné lehetővé, hiszen fordítás. 1922 és 1926 között még 19 Reiter-költemény jelent meg, ebből 17 a 
bécsi Míban, egy-egy pedig a budapesti 5<55ben és Magyar írásban. Reiter még Kassák új pesti lapjában, a 
Dokumentumban is szerepel (egy Le Corbusier-tanulmány fordításával). Ez azt jelenti, hogy az amnesztia
rendelet nyomán ö is visszatért Kassákékkal Budapestre 1926 őszén, még megvárta a Dokumentum feloszla
tását 1927 nyarán, majd végleg Temesvárra költözött és írói munkásságát Franz Liebhard néven németül

28 „Tudod-e te bécsi vagy párizsi pajtás, / micsoda nagy mezők halotti lepedője alatt / épült a házam, / hogy meggyújtom minden 
szobában a szerény petróleumlámpát, / vetítsen ki egy kicsit az esteli hóra, / nagyot kell akarnod, nagyot kell nézned: / nem látod kü
lönben” -  írta keserűen Üzenet című versében. De az idegenséget még más is táplálta. Posztumusz verseskötetének függelékeként kö
zölt önéletrajzi töredékében vallott erről: „Meddig emlékszem vissza? [...] Olyan üresen tátong elém hat-hétéves koromig az életem -  
mennyi öröm, mennyi fájdalom anélkül, hogy valaki is tudna róla. Van a halál űrjének sötétségéből valami, ami ehhez hasonlít. Szinte 
az anyaméhig kellene tudnom mindent, vagy még az azelőttig is: micsoda fáradt, célttévesztett ölelés, ami engem idehozott, hogyan 
esett meg a csók, amely kialakított, De biztos: fájdalmak, elégedetlen napok eredménye vagyok, biztos: nem kívántak, nem vártak -  
véletlen és halvaszületett gyermek voltam, akit könyörületes orvosok kínoztak a világra - ,  és később is, öreg emberek voltak, apám, 
anyám, valószínűleg két egymást igen tisztelő idegen, üzlettársak egy jólmenő vállalatban: az életükben. Voltak idősebb testvéreim, 
akikhez aligha volt közöm már akkor is -  féltem tőlük - ,  voltak rokonok [...], de játékaim nem voltak soha.” [apja frissen nősült báty
jának adta át azt a falusi birtokot, amelyen kisgyermekkorában felnőtt, a család beköltözött Kassára] „Kassán idegen, baráttalan voltam 
hónapokig. A nagy, soklakású házban laktak fiatalok is, alig pár évvel idősebbek nálam, akik csúfoltak, mert alig tudtam magyarul -  
otthon, Somoson csak tótul beszéltem - ,  akik kinevettek, hogy kiálltam az udvarra, ha épp apró szükségemet akartam elintézni. Első 
kassai barátaim az U.-fiúk: ketten többet bántottak, mint játszottak velem eleinte. Ekkor tudtam meg, hogy zsidó vagyok, hogy gazdag 
fiú vagyok, hogy az apám »árendás zsidó«, aki szerintük »interes«-ből gazdagodott kassai háziúrrá. Mondhatatlan fájdalmak voltak 
ezek.” [...] „Emlékszem, egy vasárnap délután a nagy szalonban a zongora mellett maradtam egyedül, az ablakok nyitva voltak, lent a 
lugasban rengeteg eperjesi vendég és magamfelejtve megcsapkodtam a zongorát és összevissza hangon énekeltem. Lent a lugasban 
csend lett, végigvárták, míg elhallgattam. Én elhallgattam, és lent kitört a nevetés. Keserves sírásra fakadhattam akkor, évek múlva is 
könnyes lett a szemem, ha eszembe jutott ez az ének. Mert ez az ének akarhatta kifejezni, amit azóta se tudtam, a legintimebb maga
mat, azt a kaotikus viszonyt, ami a dolgokhoz fűz, azt a kaotikus komplexumot, aki vagyok, azokat a hiányzó szavakat, azt a hiányzó 
ritmust, ami bennem fáj, ha ki akarom fejezni magamat. Vagy lehet, hogy épp akkor, egyetlenegyszer sikerült értelmetlen szavaimmal, 
hamis szopránomon kifejezni szentimentális gyerekhúron azt az ölelést, igyekezetét, vágyat, kívánságot, szerelmet, ami mindenhez 
hozzáköt, ami kívülem van. [...] Azóta is csak így tudom elképzelni, hogy ezt a misztikus viszonyt így lehet kifejezni, ilyen kaotikus 
szavakkal, ilyen hamis hangon, ritmustalanul -  mert a világ hangjai is ilyenek: kaotikusak, ritmus híján valók.” Nemcsak Márai Sán
dor M. ö. VERSE mutatja azt a megbecsülést, amellyel barátai körülvették, hanem az idősebb nemzedék tagjai közül is sokan becsülték 
nagyra. Ignotus: „Mikor drága fiatal barátomat, Mihályi Ödönt tavaly júniusban egy ostoba autószerencsétlenség elvitte közülünk, asz- 
szonya mellől, kivel mint valamely intellektuális Ádám és Éva éltek a bogdányi kis gyümölcsösben, kicsi fiától, kinek bontakozását 
ugyanazon hozzánőtt áhítattal figyelte, mint a táblákon a kalászét, s az ég boltján, kora körüllovagláskor, a hajnalhasadásét: fájdalmam 
képzeteiben az ő nemes ifjú alakja mellett egyre ott kísértett egy másik, szintén ifjú, szintén költő, szintén gazda, amilyen most száz 
éve Alfred Tennyson lehetett. Nem mintha a Mihályi Ödön verseiben a legtávolabb emlékeztető is lett volna a régi angolokra. De ő  
maga volt olyan, mintha száz év előtt egy vidéki úri költő írta volna versbe, népballadai bájjal, üde rímekkel s halk választékossággal, 
vagy mint egy bársonyos acélmetszet a victoriánus idők elejéről, amely egy régmúlt ifjúságot ábrázol örök ifjúságban, hátaslovat, ké
nyes nyakút, s szemre, orra ámyékvető karimás kalapot.”

29 Max Blaeulich (Szerk.): Reiter Róbert: A bends ankern die A ugen. Dichtungen. Aus dem Ungarischen vom Autor und von Eri
ka Scharf. Klagenfurt: Wieser, 1989. (88)
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folytatta. A magyar Reiter felfedezése egy fél évszázaddal később következett be, a 70-es évek végén, Pá
rizsban. A terjedelmes L’Activisme Hongrois-kötet30 bemutatását követő fogadás alkalmával a magyar 
nagykövetségen Papp Tibor, a párizsi Magyar Műhely /  Atelier Hongrois egyik szerkesztője felhívta a kla
genfurti kiadó (Lojze Wieser) baráti köréhez tartozó osztrák avantgárd-kutatók figyelmét a Temesváron élő 
Reiter korai magyar költeményeire. Az urak felkeresték Reitert, aki kifogástalan bécsi németséggel üdvözölte 
őket, és beleegyezett a tervbe vett kiadásba. A kor körülményei közt a fordítás (Erika Scharf munkája) és a 
korrektúra csaknem tíz évet vett igénybe. De Reiter még megélte a kötet megjelenését. Kilencven éves korá
ban halt meg, néhány nappal a romániai diktatúra bukása után.

Kötetéből idézem egy 1979 körüli visszatekintése részletét: „Megtanultam különféle népek észjárása sze
rint gondolkodni. Anyám mosónő volt, Szlovákiából származott -  idős korában még megtanítottam írni 
apám bánáti volt, cipész. Az érettségi után Budapesten iratkoztam be az egyetemre, magyarul éppúgy beszél
tem, mint német anyanyelvemen, románul persze tudtam, franciául pedig Bécsben tanultam meg. Budapesten 
csatlakoztam Kassákhoz, aki megnyitotta előttem folyóiratát, a Mát. Az ő körében ismerkedtem meg az eu
rópai költészet és szellemi élet legújabb áramlataival; nemcsak Goll, Otten, Jung, Stramm és más német exp
resszionisták müveit fordítottam magyarra, hanem Apollinaire-től a szürrealizmusig át is tanulmányoztam 
minden áramlatot. A Ma-körben mindenről esett szó: irodalomról, képzőművészetről, új zenei irányzatokról, 
az atonális zenéről vagy a jazz-ről; a színház- és a film megújításának lehetőségeiről, az új építészetről, illet
ve formatervezésről. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk igazán 1922 és 1924 között Bécsben épült ki, ahol 
Kassák emigrációban élt; rendezvényeket szerveztünk, és sok, később jelentőssé vált név viselője először a 
Ma lapjain fejthette ki eszméit. Déry Tibor korai írásaira szeretném felhívni a figyelmet, Bartók Bélára, vagy 
Moholy-Nagy munkáira, melyek Chagall, Schwitters vagy Picasso társaságában jelentek meg. A konst- 
ruktuvizmus, a szürrealizmus, a Bauhaus vagy a dada akkoriban mind-mind izgató formanyelv volt a szá
munkra az új stílus megalkotása érdekében kifejtett munkánk során.”31

Visszatérve Reiter formanyelv-váltásának kérdéséhez: tizenkilenc 1922 és 1926 között megjelent költe
ményének vizsgálata és két korabeli elméleti írásának32 * tanulmányozása után, valamint fent említett beszélge
téstöredékének ismeretében Reiter megoldása valószínűleg csakugyan valamennyi megismert eljárás szuve
rén szintézise lehetett. Vagyis a legjobbakhoz (pl. József Attilához) hasonlóan a t u d a t o s a n  e l ő s z ö r  
B é c s b e n  m e g é l t  s t í l u s p l u r a l i z m u s t  Reiter sem v á l a s z t á s i  k é n y s z e r k é n t  értelmezte, mint 
az összes többi egykori aktivista; a kényszerpálya helyett szintetizálta, költészetébe olvasztotta mindazt, amit 
használhatónak tartott. Bécsi korszakának költeményeit összehasonlítva Déry, illetve Németh Andor ugyan
abban az időben keletkezett költeményeivel (amelyekben sem az aktivizmus, sem a konstruktivizmus hatása 
nem fedezhető fel), látszik, hogy új verseiben Reiter nemcsak aktivista formaelemeket őrzött meg, hanem 
megértette és felhasználta Kassák új, „konstruktivista” formanyelvének eredményeit is. Valószínűsíthető to
vábbá a Niederschlag der Bitternis alapján, hogy Reiter számára is a dada lehetett az új versnyelv kialakítá
sának első eszköze, akárcsak Barta számára: mindkettőjük költészetében a dada „marta szét” az aktivizmust.

Sikerrel járó vállalkozása ellenére Reiter elfordult a költészettől, sőt a magyar irodalomtól is. Elhatározá
sának okait csak találgathatjuk. 1927-ben, amikor elhagyta Pestet, még nem írt németül. Nem veszett össze 
Kassákkal, mint annyian. Vékonyka magyar életművét áttekintve (amelynek mintegy kétharmada olvasható a 
szöveggyűjteményben) kitűnik, hogy az 1918-19 és az 1922-24 közötti években írta költeményei legna
gyobb részét (és tanulmányait). Mindkét időszakának közös jellemzője a hit volt: előbbiben a társadalmi for
dulatban, utóbbiban pedig a nagy, egységes, etikus stílus és világszemlélet létrejöttében hitt. Csakhogy nem a 
kassáki elszántsággal és rendíthetetlenséggel; Reiter -  akárcsak Illyés -  az új k ö l t é s t  olyan élvezetes mű
vészi párbeszédnek tartotta, amelynek nincs többé értelme, ha a másik fél (a társadalom) nem mutat semmi 
érdeklődést, illetve nem válaszol. Nem volt megszállott: tudomásul vette a párbeszéd kudarcát és elhallgatott. 
1924 végére egyébként is már csak néhányan maradtak Kassák körül. A kör egykori tagjai közül a legtöbben 
továbbálltak Moszkvába, Berlinbe vagy Párizsba, illetve letelepedtek szülőföldjükön, az utódállamokban. A

30 Charles Dautrey -  Jean-Claude Guerlain (Szerk ): L ’A ctiv ism e H ongrois. Paris: Editions Goutal-Darly, 1979. (327)
31 Reiter nem jól emlékszik: Bartók-kottamellékletek csak a budapesti Mában jelentek meg
32 V ázlat: T ársad alom , m űvész, m űvészet. Ma (Bécs), 1922. VIII. évf. 2-3. szám, 3-4., valamint D ogm a, szkepszis, konstruk

ció. Ma (Bécs), 1923. VIII. évf. 7-8. szám, 4-5.
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Ma egyre több száma jelent meg németül,33 egyre inkább a n e m z e t k ö z i  ú j m ű v é s z e t  lapjává vált. A 
magyar avantgárd íróknak és képzőművészeknek dönteniük kellett, hogy n e m z e t k ö z i  új m ű v é s z e k k é  
válnak-e inkább, vagy hazatérnek. A képzőművészek (Uitz, Moholy-Nagy és még sokan mások) inkább az 
előbbit, az írók inkább az utóbbit választották, különösen az 1926-os amnesztiarendelet hatására.

A húszas évek elején a Ma mellett több más magyar avantgárd vagy avantgardista folyóirat is megjelent 
Bécsben. Az 1922-ben egy számot megért 2 x 2-t Németh Andor és Kassák Lajos szerkesztette, mégpedig 
„megosztva”: az első harminckét oldalt Németh, a másodikat Kassák. Elsősorban nem azért érdekes ez a fü
zet, mert itt jelent meg először A LÓ MEGHAL ÉS A MADARAK KIRÖPÜLNEK, hanem azért, mert mindkét szer
kesztő bevallottan egy, a Nyugatnál frissebb modernista lap megvalósításának-szerkesztésének lehetőségét 
próbálta ki benne. Németh Andor író és közönség címmel a Bécsi Magyar Újság 1922. október 8-i számá
ban jelentette be az új, nem kísérleti lap közelgő megjelenését. „E sorok írója néhány napon belül Kassák 
Lajossal egy modem művészeti folyóiratot küld világgá 2 x 2  címmel [...] A szerkesztők azt akarják elsősor
ban kipróbálni ezzel a vállalkozással, hogy lehetséges-e újat kezdeni egyenesen, közvetítő nélkül, lehetséges-e 
lekapcsolni az író alkotásairól a közvetítők rendesen nagyon is emberi érdekeit, egyszóval: fordulhat-e az író 
olvasóihoz anélkül, hogy szellemi igényeiből engedne valamit.” Németh hangsúlyozta: biztos benne, hogy a 
jó irodalmat kedvelő olvasók eltartják a 2 x 2-t, hiszen számonként csak néhány száz rendszeres vásárlóra 
van szükségük a folyamatos megjelenés érdekében. Ő a maga részét Gustav Landauer A dilettantizmusról 
írt cikkével indította: művészet és igényes munkásnevelés ilyen összekapcsolása nyilvánvalóan Kassáknak 
tett gesztus lehetett. Déry két költeményét (A forradalom elemei, DÉLUTÁN) Lázár Mária nyugatos rövid
prózája követi, majd Balázs Béla versei, Lengyel József elbeszélése (Gábriel Lajos változásai), és György 
Mátyás két költeménye után Németh Andor színműve (Az ingatag halott)34 zárja az első, kétségkívül eredeti 
koncepciót megjelenítő részt, amely a teljesen oda nem illő Landauer-cikk kivételével magyar szerzők mun
káiból áll. A Kassák rendelkezésére álló terjedelem nagy részét A LÓ MEGHAL ÉS A MADARAK KIRÖPÜLNEK 
tölti be. Ezenkívül Cocteau- és Stramm-művek, Remenyik László két költeménye, J. Epstein Freud-tanul- 
mánya, az orosz új m ű v é s z e t i  csoportok, valamint a nemzetközi avantgárd irodalmi lapok új számainak 
szemléje egészítik ki Kassák részét, amelyet egy Archipenko-grafikával és saját képarchitektúráival illuszt
rált. A nagy formátumú, jó  papírra nyomott, szép kiállítású szám általános elismerést aratott. Kassák és Né
meth kézzelfoghatóan bebizonyította, hogy -  15 évvel a Nyugat alapítása után -  lehet olyan frissebb havi 
szemlét csinálni, amelynek csaknem semmi köze sincsen a mozgalmi avantgárdhoz, és a legmagasabb igény
nek is megfelel. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy Kelet-Ausztriában, Nyugat-Szlovákiában és Nyu- 
gat-Magyarországon nem akad még száz olyan magyar olvasó sem, aki hajlandó és képes lenne havi 
ötvenezer osztrák vagy húsz cseh koronát fizetni egy ilyen színvonalú lapért. Kassák és Németh nem voltak 
abban a helyzetben, hogy még egy számot ki tudjanak adni, s különben is elbátortalanította őket a nyakukon 
maradt példányok nagy száma. A korabeli fogadtatás is leginkább a lap színvonalával és a megjelentetés 
anyagi körülményeivel foglalkozott.35 A 2 x 2  írásainak összességéből nem valamiféle eszme, irányzat vagy

35 D eutsch es S on d erh eft (1923. VIII. évf. 5-6. szám); M usik- und T heater-N um m er (1924. IX. évf. 8-9. szám); 1. D eu tsch er  
P ropagan da-A bend  (1925. X. évf. 2. szám; egyben a schwarzwaldsaali előadóest programfüzete); D as ju n ge  Sch lesien . (1925. X. 
évf. 3-4. szám; a Ma utolsó megjelent füzete).

14 Németh Andor színmüve párhuzamba állítható pl. Füst Milán: No, mit szólsz, F reiligrath?  című darabjával, amely megjelent a 
Dokumentum 1927. áprilisi számában. Új kiadása in: Petrányi Ilona (Szerk ): Füst Milán: „M egtagad ott” szín m ű vek  és egy fe lvon á- 
sosok. Budapest: Fekete Sas/Magvető, 1993.

35 „Ha csak átlapozzuk is az új revüt, már a puszta kiállításán megérezzük az ünnepélyesen komoly törekvést, már a külseje fi
gyelmeztet, hogy nem futó, akármilyen-orgánummal van dolgunk. [...] Mi ennek a folyóiratnak a jelentősége? Egyszóba foglalva az, 
hogy a Nyugat utáni írónemzedék orgánuma. A Nyugatnak feledhetetlen érdemei vannak, de egész természetszerűen, vezetői összetéte
lénél fogva, már nem születhetik újjá. A 2 x 2  megcsinálása tehát történelmi szükségszerűség, s nem véletlen az sem, hogy az új gene
ráció irodalmi szerve az emigrációban született meg. [...] A szellemi feltételei megvannak a folyóiratnak, írókban és közönségben egya
ránt. De megvannak-e az anyagiak is? Hány ember tud 20 cseh koronát fizetni? Olyan jólét van-e ma Középeurópában, amilyet a 2 x 2  
kiállítása sejtet?” (Komlós Aladár: A 2 x 2 .  In: Bécsi Magyar Újság, 1922. nov. 5., 8.) „A lap alakja nagyrétü, ú.n. félrotációs alak. így 
mennyiségileg sokkal többet nyújt, mint a Nyugat, minőségileg pedig összehasonlíthatatlanul haladottabb, s ebben a nemben érettebb 
irodalmi anyagot közöl bármely más magyar vagy külföldi folyóiratnál.” (Gaál Gábor: 2 x 2 .  In: Kassai Napló, 1922. nov. 29., 4.) 
„[Kassák és Németh] Mint jó matematikusokhoz illik kiszámították, hogy nem várják be, amíg a »tömegek« a megfizethetetlen 50.000 
korona és egyebek miatt kénytelen-kelletlen bojkottálni fogják 500 példányos kizárólagos amatőrkiadásukat, hanem egyszerűen kizár
ták előre a »tömegeket«.” (Barta Sándor: 2 x 2  = 50.000. In: Akasztott Ember, 1922.1. évf. 1-2. szám, 13.)
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általában a világmegváltás iránti elkötelezettség bontakozik ki, hanem minőségigény. Kár, hogy a magyar 
irodalomban csupán nagyon kicsi anyagon tanulmányozhatóak a megszelídült, n e m - m o z g a l m i  a v a n t 
g á r d  „stílus” kialakítására tett kezdeményezések (a 2 x 2-n kívül még két aradi lap, a Genius és a Periszkóp 
anyagán). Olyan keverék ez, mely nagyon sokat tartalmaz a modernségből, de hangsúlyosan és tiszta formá
jában jelen van benne az avantgárd összetevő is. Alig meghatározható, milyen volt; kideríthetetlen, mivé le
hetett volna, de minden bizonnyal veszteség, hogy az avantgárd-hatás révén megújult modernség mellett ez a 
variáns, a megszelídült avantgárd nem fejlődhetett ki és nem válhatott élő hagyománnyá.

Az Egység című kommunista avantgárd folyóiratot Komját Aladár, Uitz Béla és Rosinger Andor szerkesz
tette. Első három száma Bécsben (1922 májusában, júniusában és szeptemberében), további kettő pedig Ber
linben jelent meg (1923 februárjában és májusában). Komját már 1917-ben kivált a Ma köréből, Uitz csak 
Kassák „öncélú” képarchitektúrái és konstruktivizmusfelfogása miatt szánta el magát erre a lépésre. Moszk
vai tanulmányútjáról visszatérve felajánlotta a Ma számára az orosz konstruktivisták két kiáltványát, vala
mint a magával hozott tekintélyes mennyiségű képanyagot is. Kassák féltette saját, éppen kialakulóban levő 
konstruktivizmusolvasatát és visszautasította az ajánlatot. Az Egység alapításában minden bizonnyal közre
játszott „az orosz anyag” közlésének igénye is. Stephen Bann szerint az Egység magyar fordítása volt világ
szerte az első utánközlés.36 A szerkesztők szűkös anyagi helyzetének ismeretében hihetetlen áldozatvállalás 
kellett a terjedelmes képanyag közléséhez. A folyóirat egyébként főleg a „proletkultos” új m ű v é s z e t i  el
képzeléseket ismertette és bocsátotta vitára, valamint óva intette olvasóit Kassák ellenforradalmi tevékenysé
gétől. Rosinger bevezető tanulmánya szerint a kapitalizmus és a polgárság szétzüllése tette lehetővé az új 
osztály, a forradalmi proletariátus születését, művelődését pedig a kulturális forradalom alakitja ki. A kultúr- 
forradalom első lépése az osztályöntudat kialakítása a tiszta, agitatív irányművészet segítségével. A kollekti
vista-konstruktivista világnézet a proletárdiktatúra alatt megszilárdul. A kultúrforradalom harmadik szakasza 
a munkásosztály történelmi küldetésének betöltése után következik el; az osztálynélküli társadalomban, „a jó 
értelemben vett tiszta anarchia” korában a művészet és a találmányok végtelen sorából származó jólét köztu
lajdonná válik. A negyedik és utolsó szakaszban, a megvalósult kommunizmusban pedig beköszönt a Földi 
Paradicsom, létrejön társadalom és művészet tökéletes harmóniája, eggyé válik tartalom és forma.37 A kultu
rális forradalom első szakaszában létrejött tiszta, agitatív irányművészet példájaképpen Uitz Béla Az embe
riség című, 1919-ben keletkezett alkotását mutatta be: „A kép a magyar proletárdiktatúra emléke. Freskóváz
lat a Munka Házának tanácskozó terme részére. Ideológiai alapja: az emberiségnek a vörös emberben való 
megváltása, a megváltás folyamatával. A folyamat négy része: az ember származása, a szenvedés, a munka, a 
megváltott ember. Az egész kép centruma: a szeretet. Ide torkollik és innen indul ki minden életmegnyilvánu
lás, mind ideológiailag, mind művészileg. Az összes cselekvéseket egyetlen cselekedetté fogja össze az innen 
induló és ide visszatérő ritmus. A kép egész baloldala: a szenvedések tömege. Az egész jobboldal: a munka: 
új világ építése. A kép közepe: legalul: a kovácsok, a szociális szervezet megcsinálói: fölötte: a szeretet, a 
szerelem, koitusz, szülés: legfölül a beteljesedett vörös ember. Az egész baloldal felülről lefelé: harc, gyilko
lás, öldöklés, emberi aljasságok: legalul: a menekülők.”38

Az Egység harcos művészeti-művelődési elképzelésével szemben a m a i s t á к igencsak tegnapiaknak tűn
hettek a korabeli olvasók számára. Komját, Rosinger és Uitz szerint Kassák és körének tagjai csalódtak a 
magyar munkásosztályban, kitalálták a proletariátus szolgatermészetét hirdető abszurd elméletüket, s azóta 
magukba süppedve az új e m b e r  poshadt romantikáját hirdetik individualista, szubjektivista, kispolgári ál- 
művészetükben. Kassákkal az élen opportunisták, akik a forradalom alatt a kommunista párt keblére mene
kültek, de amint a párt került veszélybe, álszent módon művészi függetlenségükre hivatkozva azonnal eltávo
lodtak tőle.39 Kassák -  Németh Andorral vitatkozva, de feleletül az Egység vádjaira is -  a Bécsi Magyar Ú j-

36 Stephen Bann (Szerk.): T h e T rad ition  o f  C onstructiv ism . London: Thames and Hudson, 1974. 18. A Pevsner testvérpár 1920- 
as R ealista  kiáltványáról, és Tatlin, Rodcsenko és Varvara Sztyepanova ugyancsak 1920-as ellenkiáltványáról volt szó (A  konstruk- 
tiv ista -p rod u k tiv ista  m ű vészek  csop ortján ak  program ja), valamint Malevics szupremativizmusának ismertetéséről.

37 Rosinger Andor: F orradalom  és kultúra. Egység (Bécs), 1922.1. évf. 1. szám, 3-9.1.
38 Egység (Bécs), 1922.1. évf. 1. szám, 11.
39 Ezt a véleményt valóban az Egység fejtette ki először, de visszatér Barta: IDŐ KRISTÁLYA: MOSZKVA Kassákkal foglalkozó ré

szében is: „Ó visszája vagy te az időnek mert megölni és elkeverni jöttél az új realitás vágyát az emberben. Tudom mikor az idő ben
nünk jelezte lengéseit te holdkórosan ránklocsoltad a szemeidet de amint visszakerültünk a hullámok völgyébe új ágaskodásra készü-
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ságban hasonló hangnemű állásfoglalással válaszolt. Néhány egyszerű szó című cikkében kifejtette, hogy ő  
a valódi és a korszerű forradalmár, majd gúnyosan visszakozott: „...azok a forradalmárok, akik az első verse
imre, amiket most szanaszét szavaltatnak és szavalnak, azt mondták, hogy értelmetlen zagyvaságok; azok a 
forradalmárok, akik a Máglyák énekelnek című könyvemre azt mondták, hogy túl-tendenciózus formed- 
vény; azok a forradalmárok, akik most a Máglyák énekelneket használják ki legújabb dolgaim ellen, amik
ről azt mondják, hogy tartalmilag a forradalom csődjét jelentik, formailag pedig a gyászolók megszaggatott 
ruháihoz hasonlítanak. [...] Hát valóban: az opálszemüeknek, a műfogúaknak, a paragrafüskuliknak és de- 
nunciánsoknak én nem vagyok forradalmár?”40 A bizonykodás persze keveset használt, Kassák és az avant
gárd deklarált egészelvűség-hitének és fragmentaritásának ellentétét a kortársak csalásnak tartották.

Barta folyóiratai, az Akasztott Ember és az Ék szintén a proletkult-eszme szócsövei voltak. Az Akasztott 
Ember első dupla száma 1922 novemberében jelent meg, a második decemberben; az ötödik szám pedig 
1923 februárjában. Ekkor véglegesen kifogytak Barta anyagi eszközei. Új munkatársakkal és a párt anyagi 
támogatásával indított folyóirata, az Ék, 1923 márciusa és szeptembere között szintén három számot ért meg, 
amelyek mind kettős számozást viselnek: 1.(6.), 2.(7.), 3.(8.) szám.

Kezdetben az Egység és főleg Uitz irányvonalához hasonlóan Barta lapja is erősen Kassák-ellenes volt. 
Mindketten Kassák-lányt vettek feleségül, s az elszakadás után őszinte gyűlölettel számoltak le a törzsfőnök
kel. Ellentéteik természetesen túlnőttek egy családi perpatvar keretein, noha Barta különösen elkeseredetten 
ostorozta a Kassák-kör puritanizmusát, a kiscsalád intézményét és a polgári erkölcsöt. Az Akasztott Ember
ben érdekesen keveredik a dada és a proletkult. Komoly, p r o l e t k u l t o s  elméleti tanulmányok tőszomszéd
ságában Németh Andor és a 2 л: 2, Kassák, Reiter és a Ma ellen intézett vitriolos filippikák találhatók, ám 
groteszkségével mindent felülmúl Barta kétrészes Mi-paródiája: Az őrültek első összejövetele a szemetes
ládában.41 A folyóirat minden számát George Grosz grafikáival illusztrálták, formájában egyébként szinte 
teljesen a Ma kiállítását és beosztását utánozta.

Utóda, az Ék nagyjából ugyanezt a vonalat követte, azzal a különbséggel, hogy ebben a lapban már szigo
rú pártfegyelem uralkodott, elmaradtak a dadaista elemek. Az első szám mindjárt egy Leszögezéssel kezdő
dik: „Az Ék az egyetemes szocialista kultúra orgánuma. Alapszik: kommunista kultúrmunkások lehető leg
szélesebb koncentrációján. Célja: a kommunista pártok gazdaság-politikai harcával együtthaladva, azt kiegé
szítőn és alátámasztón a polgári kultúra és életformák gyakorlati és elméleti kritikája, az ellenük való napi 
kulturális és egyetemes szempontú osztályharc, azaz az osztályharc átvitele a kulturális területekre is. Ezzel 
párhuzamosan az eljövendő kollektív kultúra és életformák elméleti megvilágítása és már ma kiütköző emb
rióinak gyakorlati demonstrálása. A lap belső rétegeződése ennek megfelelően felöleli: 1. A napipolitikai és 
napikulturális osztályharcot kifejező agitációs karakterű munkákat 2: A mai maximális kollektív tendenciájú 
ideológiai produkciót és 3. Az ideológiai (laboratorikus) formakereséseket, az öncélúság elvetésével. Szük
ségesnek vallja a Proletkultok kiépítését, s törekszik, hogy a Proletkultok vezetése a kultúrforradalmi kom
munista alkotók kezébe kerüljön. Nem téveszti szem elől és mindenekelőtt hangsúlyozza: a proletariátus har
cának osztálykarakterét, osztályuralomra törekvését, ennek történelmi szükségszerűségét, de meglátja a pro
letariátusban azt az osztályt is, amelynek uralomra jutása már nem jár újabb osztályok létrejövetelével, s 
amely éppen ezért az első és egyetlen egyetemes célkitűzésű és elhivatottságú osztály a történelemben. Az Ék 
munkaközössége.”42 A pártzsargonban megfogalmazott célkitűzéseknek Barta IDŐ KRISTÁLYA: MOSZKVA cí
mű művével igyekezett megfelelni, Uitz Kísérlet az ideológiai forma felé címmel publikált tanulmányt, az 
ifjú Illyés Gyula pedig Az új nemzetközi irodalom ismertetése és kritikája feladatát vállalta (ebből az első 
rész készült el: Az új franciák).

lödön te rögtön átpingáltad magad kozmikus ellipszissé”. Ezt kővetően Lukács György hirdette mintegy fél évszázadon át (K assák  L a
jos in: Új Március (Bécs) 1926. 11 szám, 675-678.; A hatvanéves K assák  in: Forum (Budapest), 1947. 3. szám, 217-218.; valamint 
a budapesti Új írás 1969. januári számában). Ez utóbbira Vas István a márciusi számban válaszolt K ispolgári kom prom isszum  -  
K assák címmel. Kassák-kritikáját Lukács kifejtette Eörsi Istvánnal és Vezér Erzsébettel Lukáccsal folytatott beszélgetéseiben is 
(magyarul először az újvidéki Új Symposion című lap közölte a beszélgetéssorozatot).

40 Kassák Lajos: N éh án y  egyszerű  szó. Bécsi Magyar Újság, 1922. július 18., 5.
41 Akasztott Ember 1922 I. évf. 1-2 szám, 6. (első rész) és I. évf. 3-4. szám, 13—14. (második rész)
42 Leszögezés. Ék, 1923. II. évf. 1.(6.) szám, 2.
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Nemcsak a baloldali, materialista-internacionalista avantgárdot jellemezte a nagy, egységes, etikus, mindent 
átható stílus és világnézet keresése, hanem a vallásos „neokeresztény” (hit és forma elképzelt középkori egy
ségét restituálni akaró) új m ű v é s z e t e t  is. A magyar avantgárd lapok közül az utóbbi irányzatot két folyó
irat, Sinkó Ervin Bécsben megjelent Testvér című lapja, valamint Raith Tivadar pesti Magyar írás című lapja 
képviselte. 1924-1925 folyamán Sinkó a Testvér tizenhárom füzetét jelentette meg, összesen mintegy négy
száz lap terjedelemben. Sinkó a háború alatt ismerte meg Kassákot, mindkét pesti lapjában publikált. Szinte 
misztikus rajongással vallott kommunizmusát már a Tanácsköztársaság idején is az erőszakmentesség jelle
mezte, ritka kivételként a maga korában. Bécsben azután végképp elfordult a világi harcoktól. Első új v e r 
se i -  köztük az ü d v ö z l é g y  Má r ia ! -  1921-ben jelentek meg a kolozsvári Napkeletben, a költeményekhez a 
szerkesztő Egy krisztianista költő címmel a következő megjegyzést fűzte: „Korunk szellemi dokumentumai 
közé tartoznak ezek a versek, amelyekben egy, az intellektuális kultúra élményei közül az első kereszténység 
primitív felmagasztosultságaiba sodródott lélek zengi ki magából lelki áradásait. Ez a költő egyik himnuszos 
kiharsanása annak a szellemi mozgalomnak, mely a világmegismerést, az emberiség mai forradalmának 
nagyszerű, iszonyú tanúságait [!] elviselni nem tudó emberek lelkületéből sarjadzik ki az új krisztiánizmus 
metafizikai hömpölygésévé.”43 Ha emigráns világnézeti csatározásokban nem is vett részt, esztétikai kérdé
sekben Sinkó többször kifejtette álláspontját; emlékezetes vitába bonyolódott Kassákkal (és később Déryvel) 
az új m ű v é s z e t  elméleti kérdéseiről. Nyilvánosságra hozta a Testvér hasábjain Kassák izmus-áttekintését, 
de a következő számban megjelent tanulmányában sajátos nézőpontból tette kritika tárgyává. Kassák Az új 
művészet él címmel arról értekezik, hogy az új m ű v é s z e t  nem véletlenül jelent meg, él és fejlődik, hanem 
a társadalmi fejlődés következményeképpen. Az erőszakos társadalmi átrétegeződés rányomja bélyegét, le
gitimálja az új m ű v é s z e t  erőszakos jellegét is, hiszen a társadalomban és a művészetben egyaránt soha 
nem látott s képzelt dolgok történnek. „Az új művész érzi, hogy itt van, és felteszi magának a kérdést: mit 
tudsz csinálni az előtted lévő anyaggal? Nem az »anyagban rejlő isteni szellem« kifejtésén dolgozik [...], ha
nem az ellenállással telített anyagba bele akarja erőszakolni tulajdon életének egy eszenciális csöppjét. [...] 
Lehetséges, hogy a nyersanyagban benne lakik isten, s a művész kifejtheti azt belőle, ahogyan »Michelangelo 
is kifejtette a kőből Dávidot«, de engem az az »elrejtőzött« szellem csak annyiban érdekel, amennyiben el
lenálló erőt fejt ki az ellen, hogy én a magam szellemét belezárhassam az anyagba.”44 Sinkó „Az új művé
szet él” és ami ebből Kassáknak és ami ebből másoknak következik című tanulmányában arra mutatott rá, 
hogy az erőszak alkalmazása éppen a központi jelentőségű egészelvűséget teszi lehetetlenné: pusztán az em
beri mindenhatóság képzetével játszik az, aki hisz a harmónia erőszakkal történő megteremtésének lehetősé
gében. „A japán földrengés idején valaki őszintén így szólt: tulajdonképp nem meglepő-e, hogy a XX. szá
zadban ilyesmi történhetik? Aki ezt mondta, maga is mosolygott, de nagyon karakterisztikusnak találom a 
mai ember beállítottságára ezt a pillanatnyi gondolatot. És végeredményben ez az, ahol a Kassák által jel
lemzett új művészet a másik -  nem azt mondom régi, hanem vallásos -  művészettől elválik. Hogy az új 
m ű v é s z e t  él  -  ismétlem -  ez tagadhatatlan. De míg Kassák számára ez teljes erejű bizonyíték az igaza 
mellett, e sorok írója számára ez csak azt bizonyítja, hogy jól látja: az új művészet a ma művészete, s ha nem ér
tik meg a maiak, nem azért van, mert az új művészet új, és ők régiek, hanem azért, mert mindketten maiak, és a 
mai ember nem tud magára ismemi, mert nem is tudja, hogy milyen rossz, formátlan, kiforgatott, pont és vessző 
nélkül semmibe folyó, kétségbeejtően üres életet él örökös harcában és győzelmeiben a matéria fölött.”45

Az 1920-as évek elején-közepén megjelent magyar nyelvű bécsi avantgárd folyóiratok szemléjének lezá
rásaképpen meg kell említeni a Tűz és a Diogenes nevét is, azét a két folyóiratét, amelyben sokat és sokan

43 Napkelet (Kolozsvár), 1921. 860.
44 Ezt a tanulmányát, a tanulmány anyagának lényegét Kassák már korábban is megfogalmazta és közzétette, s bővebb formában 

később is még számtalanszor publikálta. Elméleti munkásságában központi jelentőségű. A Ma- és a Bécsi Magyar G/ság-beli megjele
néseket nem számítva először a Moholy-Naggyal közösen megjelentetett Új m ű vészek  könyve / Buch neuer K ü n stler  előszavaként 
(Wien: Julius Fischer, 1922. Hasonmás kiadása: Budapest, 1977 ), majd L eben w ir  unsere Z eit címmel a schwarzwaldsaali est prog
ramfüzetében (1925 ), ezután A z új m ű vészet él címmel Sinkó bécsi lapjában Testvér 1925. II. év i 291-305.; ugyanezen a címen a 
kolozsvári Korunk lapjain: 1926, I. évf. 89-102. és a Korunk-könyvlkt második köteteként is: Kolozsvár, 1926; végül A  korszerű  mű
v észet él címmel 1926-ban Bécsben és Budapesten kiadott műve, a T isztaság  K önyve 95-114. lapján. Ezt a tanulmányt választotta a 
posztumusz A z izm usok  története előszavának is (Budapest: Magvető, 1972. 7-29 ).

45 Testvér 1925. II. évf., 332-335. (a Kassák-Sinkó vitához 1. még Gáspár Endre hozzászólását a 372-375. lapokon)
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írtak az avantgárd irodalomról.46 A Tűz Gömöri Jenő pozsonyi alapítása volt. Mivel Julius Fischer néven 
Bécsben magyar könyvkiadót is működtetett, az első néhány szám után áttelepítette a lapot Bécsbe. 1922-ben 
Gömöri ugyanolyan kalandos vállalkozásba kezdett, mint a 2 x  2-vel Kassák és Németh, csak éppen ellenke
ző előjellel. Ő nem elit lapot akart csinálni a Tuzből, hanem nagy példányszámban, újságalakban megjelenő 
irodalmi hetilapot. Fél éven keresztül, 1922. július elejétől december végéig nyílt alkalma kipróbálni ezt az 
elképzelését, azután neki is be kellett látnia, hogy Pozsony és Bécs magyarsága nem képes még népszerű iro
dalmi lapot sem eltartani. A Tűz népszerűségét és keresettségét elsősorban újszerű, közönségorientált rovatai 
váltották ki. Lapjában személyesen szólította meg az öt ország területén élő magyar írókat: a válaszokból a 
magyar irodalom érdekes körképe bontakozott ki. Rendszeresen szemlézte az új filmeket, könyveket, iro
dalmi rejtvénypályázatokat, körkérdéseket indított, felszólította olvasóit, hogy számoljanak be egy-egy ol
vasmányélményükről, ankétot rendezett a kortárs magyar irodalomról. Az ankét során a magyar avantgárd 
irodalom kérdése hosszan tartó és heves vitát váltott ki. Gömöri nagy terjedelemben ismertette az avantgárd
kritikus hozzászólásokat, de helyet adott az avantgárd védelmében felszólalóknak is. Barta Sándor nem vett 
részt a vitában, ő az Akasztott Ember hasábjain ítélte el a Tűz népszerűség-hajhászását, aminek eredménye
képpen Gömörinek sikerült az  i r o d a l m a t  is á r u v á  a l a c s o n y í t a n i .

A címlapján a fényes nappal fényt hordozó filozófus emblémájával megjelenő Diogenest a szabadgondol
kozó és népnevelő Fényes Samu (1863-1937) alapította 1923-ban. Az alcíme szerint „Irodalmi, művészeti, 
társadalmi, történelmi, természettudományos” folyóirat a felvilágosodás ügyét kívánta szolgálni a bécsi, a 
szlovákiai, a jugoszláviai és a romániai magyarság körében. Éppen a lap ismeretterjesztő jellege miatt jelen
hetett meg nemcsak József Attila jó néhány költeménye, Kassák prózai munkája, hanem napvilágot láthattak 
az avantgárd irodalommal foglalkozó elméleti írások is (pl. Németh Andor: Apollinaire és iskolája). Kassák 
mindjárt a második számban terjedelmes tanulmányt közölt a konstruktivizmusról, s ezzel igencsak hosszan 
tartó, elmélyült munkára késztette Fényest, alaposan próbára téve annak feltétlen hitét az észelvüségben.47 
Fényes öt éven keresztül kizárólag saját erejéből tartotta fenn a lapot, főleg rendszeres pozsonyi előadói te
vékenysége jövedelméből. Németh Andor József-monográfiájában így ír róla és lapjáról: „Az emigrációs 
sajtótermékek közül a Fényes Samu folyóirata élt a legtovább. A két nagy bécsi napilap már rég megszűnt, 
amikor a Diogenes narancssárga füzetei még mindig szállították a kultúrát.”48

Ebben az időben, 1927 körül azonban már újra Budapest volt a magyar avantgárd irodalom központja, hi
szen 1926-ban az utódállamokban is megszűnt az új m ű v é s z e t  utolsó magyar nyelvű szemléje. A koráb
ban megjelentek közül említést érdemel az aradi Genius (1924-1925) és Periszkóp (1925-1926), valamint az 
újvidéki Út (1922—1925). A háború végéig a nemzetközi avantgárd irodalom és képzőművészet a perifériára: 
Aradra vagy Kolozsvárra, Újvidékre vagy Szabadkára, Pozsonyba vagy Kassára magyar nyelvű közönségé
hez csaknem teljes egészében budapesti közvetítéssel érkezett. A háború után viszont a cseh, román és szerb- 
horvát avantgárd hatása és befolyása a magyar irodalmi és képzőművészeti avantgárdra egy csapásra meg
nőtt. A hatás elsősorban az újonnan alakult vagy jelentős területekkel gyarapodott államokban uralkodó op
timista hangulat hatására újra felfedezett expresszionizmus vagy aktivizmus átvételében jelentkezett. Bartalis 
János 1920-as müve, AZ ÚJ MŰVÉSZET ELÉ nem к é s ő expresszionista alkotás: mindössze formanyelvéből hi
ányzik az eufórikus világmegváltó szándék megsemmisülésének tudata és nyoma. Ion Vinea 1924-ben kelet
kezett Aktivista kiáltvány a fiatalsághoz című költői munkáját49 éppolyan kevéssé lehet к é s ő aktivistának 
nevezni, akár az újvidéki Út aktivista irodalmát, amely a zenitizmus erős hatását mutatja. A román, horvát és 
szerb irodalomban csak 1920-ban és 1920 után érkezett el az idő ennek az 1911 és 1914 között kidolgozott 
dinamikus formanyelvnek a széles körű használatára, amely azonban nem tartott sokáig, mivel az 1924-1925 
táján szinte egyszerre érkezett konstruktivizmus és szürrealizmus kiszorította.50

46 Illés Ilona (Szerk ): Tűz (1 9 2 1 -1 9 2 3 ) Diogenes (1 9 2 3 -1 9 2 7 ). Repertóriumok. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1977. (235.)
47 Kassák Lajos: A konstruktivizmusról. Diogenes, 1923. I. évf. 2. szám, 13-16.; Fényes Samu: Kassák új versei 1923. I. évf. 3 

szám, 11-13.; A konstruktivizmusról 1923. I. évf. 7. szám, 3-6.; Az új művészet 1923. I. évf. 8 szám, 9—12.; A konstruktivizmus
ról 1923.1. évf. 9 szám, 12-16.

48 Németh Andor: József Attila és kora. Budapest: 1973, 38.
49 In: Contimporanul, 1924. III. évf. 46. szám
50 A szöveggyűjtemény anyagában két Márai-költemény is mutatja ennek a hozzávetőlegesen tízéves időeltolódásnak a jegyeit 

(LUJPUT, CSENDÉLET 1923); mindkettő jellegzetes fciraexpresszionista költemény 1911 tájáról, még nem a megújulás igézetében, ha-
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A Genius Franyó Zoltán alapítása volt, aki előbb a Nyugat munkatársa lett, majd 1919-ben a Vörös Lobo
gó című lapot szerkesztette. Bécsi emigrációjában nemcsak a Tűz és a Bécsi Magyar Újság közölte cikkeit, 
hanem sok más bécsi magyarhoz hasonlóan (Németh Andor, Gáspár Endre, Balázs Béla stb.) osztrák lapok
nak is dolgozott. 1923-ban visszatért Aradra. A Genius anyaga51 is a modernség és az avantgárd keverékét 
mutatja, de némileg más formában, mint a 2 x 2-é. Kassák és Németh arra törekedett, hogy a modernizmuson 
b e l ü l  újfajta keveréket állítsanak elő, míg Franyó jó érzékkel és ízléssel, széles tájékozódással tallózott és 
kompilált. A lap nemcsak Erdélyben talált lelkes fogadtatásra, hanem a felvidéki és a délvidéki magyar ér
telmiség körében is,52 ám elegendő előfizető és támogató híján Franyó végül nem vállalta tovább a reményte
lennek tűnő küzdelmet.

Szántó György, a Periszkóp szerkesztője is azok sorába tartozott, akik a bécsi magyar emigránsok köz
vetítésével ismerkedtek meg az avantgárd irodalommal és képzőművészettel. Szántó egy háborús sérülés 
hosszan elhúzódó utóhatásának következtében megvakult, de 1921-ig festett és 1924-ig bécsi magyar lapok
nak dolgozott. 1924-ben ő is hazatért Aradra. Képzőművészetére a kubizmus, irodalmi munkásságára az 
absztrakt expresszionizmus volt hatással. Ettől függetlenül a Periszkóp anyagában szinte az összes izmus 
egyidejű jelenléte megfigyelhető.53 A bukaresti avantgárd folyóiratok: Contimporanul (Kortárs, 1922-1932), 
75 HP (75 lóerő, 1924), Punct (Pont, 1924-1925), és Integral (1925-1927) hatása elsősorban a román 
konstruktivizmus-felfogás átvételében rejlik, amely lényegesen különbözött a bécsi magyarok 
„szuprematista” (Kassák), illetve „proletkultos” (Uitzék) konstruktivizmus-felfogásától. Szántó kétségtelenül 
Kassák-hatásra, de még jóval Kassák 1926-27-es Dokumentumának megjelenése előtt átfogóan tudósított a 
„modem élet” minden területéről a Periszkópban, vagyis már igen korán egy irodalmi és képzőművészeti 
súlyponttal rendelkező, lényegében é l e t m ó d - m a g a z i n  létrehozására törekedett. Ilyen lapok külföldön 
már léteztek -  a Periszkóp bevallott példaképe (a Mában is hirdetett) majnafrankfúrti Der Querschnitt volt —, 
de magyar viszonylatban a Periszkóp volt az első: meghatározó hatást is gyakorolt az utána következő 1926- 
1927-es gründolásokra. Szép kiállításban, feltűnően sok képpel jelent meg: ezeket Szántó berlini kapcsolatai 
révén szerezte és a lap mecénása, Sonnenfeld Gusztáv nyomdatulajdonos igen fejlett technikai felszereltsé
gének következtében jelentek meg ilyen egyedülálló színvonalon. A bécsiek -  Kassák mellett Sinkó is -  tel
jes elismeréssel adóztak Szántónak és munkatársainak.54 Világvárosi kompatibilitással rendelkező életmód- 
magazint a két háború között csak Pesten lehetett létrehozni; ám jóval később és jóval alacsonyabb színvona
lon, mint amelyet a Genius és a Periszkóp kijelölt.

A Csuka Zoltán szerkesztésében megjelenő újvidéki Út indulásakor a bécsi Ma leányvállalatának tűnt, 
olyannyira hasonlított rá. Annak idején nem tűnt fel a csaknem kétéves időeltolódás a két folyóirat között, 
ugyanis az Út első száma nem az akkor már konstruktivista Ma, hanem az 1920-as aktivista-dadaista Ma ha
sonmása volt -  csak jobbára a zenitizmus hatására. A Zenit című folyóirat 1921 és 1923 között Zágrábban, 
majd 1923 és 1926 között Belgrádban jelent meg. Munkatársai szoros kapcsolatban álltak a magyar avant
gárddal, mégpedig annak párizsi, berlini, bécsi és budapesti képviselőivel egyaránt. A magyar művészek is 
rendszeresen tudósítottak a Zenú-körről (utoljára Raith Tivadar a Magyar írás 1925-ös évfolyamában). Az 
Út első évfolyama is „aktivista folyóirat” címlappal jelent meg; Kassák nemcsak 1922. április 19-i keltezésű 
meleg üdvözletét küldte Bécsből Újvidékre, hanem nemzetközi avantgárd kapcsolatai révén szerzett jókora 
képanyagot is küldött, amely azután számról számra meg is jelent a lapban. „Barátaim, [...] A napok mint le
használt képek poros, fekete keretekben úsznak el fölöttünk, s három-négy esztendő óta a maguk lapja volt 
az első tüzoszlop, amely előtt kivilágított tükörben láthatjuk magunkat és láthatjuk: azzal, hogy nem akasztot
tuk magunkat szögre, jót cselekedtünk, azaz erőt demonstráltunk ott, ahol a kórságos tunyaság kísért. Mi fu
tottunk és zörögtünk a futás és zörgés kényszerével a magányosságban, néha szinte kétségbeeséssel, s ma a 
szétáradás ezer lehetőségét érezzük és látjuk, hogy jelentkezett mellénk néhány fiatalember, akik ugyanazt a 
küzdelmet végigküzdötték önmagukban, s mikor ma mellénk állnak, nem hasonlóságra nyesegetett fácskákat,

nem ellenkezőleg, a polgári világ végét jelző gúnyos hangú kiszámoló, profán ráolvasás képében. А к é s ő expresszionizmus hatását 
Sinkó Ervin költeményei mutatják.

51 Kovács János (Szerk.): G e n iu s - Ú j  G enius 192 4 -1 9 2 5 . Antológia. Bukarest: Kriterion, 1975. 358.
52 1. ehhez Bácsmegyei Napló, 1924. ápr. 6., 11. és Kassai Napló, 1924. május 4., 9.
53 Kovács János (Szerk.): P eriszk óp  192 5 -1 9 2 6 . Antológia. Bukarest: Kriterion, 1980. 524.
54 Sinkó Ervin: Periszkóp, a havi szemle új típusa. Testvér, 1925. II. év i 6. szám.
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hanem szabadon fejlett, önmagukat reprezentáló társakat kaptunk bennük.”55 Az aktivizmus hosszabb távon 
természetesen tarthatatlan volt, noha Csuka mellett olyan elkötelezett és termékeny képviselői is voltak, mint 
Lőrinc Péter (írásait Társadalom és művészet címmel 1981-ben adta ki az újvidéki Forum könyvkiadó), 
vagy Aranyműves János Lajos (1. még a jugoszláviai magyar avantgárd költészet Bori Imre kiadásában 1973- 
ban szintén a Fórumnál megjelent Márciusi zsoltár című antológiáját). A megoldást, a kiutat, mint a többi 
magyar aktivistánál, „az Út embereinél” is a dadaizmus befogadása jelentette. Lapjukban elsősorban hang
költeményekkel és a szövegalakítás grafikai megoldásaival kísérleteztek. A második, 1923-as évfolyam 
címlapjáról már eltűnt az aktivista folyóirat megjelölés. Kassák ismét az Út segítségére sietett, és saját meg
oldásának szellemében megpróbálta az újvidéki fiatalokat a konstruktivizmus kikötőjébe terelni. Saját révka
lauzait, Kállai Ernőt, Moholy-Nagy Lászlót és Molnár Farkast is a lap rendelkezésére bocsátotta. Ez az erő
feszítése azonban semmiféle sikerrel nem járt. Az elméleti cikkek megjelentek ugyan a lapban, de hatásuk, 
nyomuk nem látszik. A vajdasági új m ű v é s z e k  közül senki sem tudta Kassák elképzeléseit olyan szuverén 
módon hasznosítani, mint Reiter vagy Mihályi.

Budapesti avantgárd irodalom a húszas években (1920-1926)

Az 1916. január elején A Tett hasábjain megjelent PARIS, LIEGE, TRENCSÉNTEPLIC című r e c i t a t i v o  után 
Raith Tivadar nem publikált többet Kassák lapjaiban. Nem vonult vissza az irodalomtól, elhallgatásának vi
lágszemléleti oka volt. Kassákhoz hasonlóan Raith is stíluskereső volt, ő is az egészelvűséget kívánta megje
leníteni minden műalkotásban, csakhogy keresztény és nemzeti alapon.56 A Nyugat által képviselt modernsé
get ő is megújítandónak tartotta, akár a Pesten alapított új m ű v é s z e t i  lapok minden szerkesztője; ellenezte 
az irodalom és a napi politika vegyítését, akár Kassák. Folyóirata, a Magyar írás (1921-1927) a magyar 
avantgárd irodalomnak a Ma után a leghosszabb életű és legnagyobb műhelye volt.57 Nemcsak azért, mert 
József Attila vagy Tamkó Sirató Károly költeményeit is közölte kibontakozni később nem képes pályakez
dők vers-zuhatagába ágyazva, hanem az elsősorban 1922-1925 közötti időszakban kifejtett élénk elméleti 
tevékenysége miatt is. Nagyrészt a Magyar írás szerzői ismertették meg a hazai közönséggel az izmusokat és 
az (akár külföldön megjelent) avantgárd kiadványokat.

Raith maga is éveken át kísérletezett új avantgárd versnyelv létrehozásával. Kezdetben, 1915-1916 táján 
Apollinaire hatott rá, és ezért különösen érdekes, hogy csak 1921-ben próbálta meg Whitmannel ötvözni.58 
Az eredményt nem érezhette kielégítőnek, mert alig valamivel később már Whitman és a magyar népkölté
szet elemeinek összeépítésével próbálkozott, éppolyan kevés sikerrel.59 Első pillanatban meglepőnek tűnhet, 
hogy Raith 1921-22-ben (a futurizmus figyelmen kívül hagyásával) lényegében ugyanazokat a kísérleteket 
ismételte meg, amelyeket Kassákék A Tettben és a Mában 1915-16-ban már egyszer elvégeztek. De ekkorra 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyar avantgárd irodalomban csak két életképes variáns létezik: az akti
vista közköltészet, vagy az elvont (dadaista, konstruktivista, illetve szürrealista elemeket felhasználó) avant
gárd montázs. Ezek között kell választani. Az már csak évtizedekkel később derült ki, hogy voltak néhányan 
-  elsősorban József Attila és Illyés Gyula - , akik a választási kényszert nem vették figyelembe és sikerrel öt
vözték mindazt, amit az avantgárd stíluspluralizmusból használni kívántak.

József Attila költészetének avantgárd rétege egyébként is kivételes formagazdagságról tanúskodik. Az ál
talánosan ismert „Kassák-hatás” és „szürrealizmus-hatás” mellett például ő volt az egyetlen, akinek sok mű
vében sikerült magas művészi fokon ötvöznie a népköltészet és az avantgárd elemeit. De József Attila az 
említett hatásokon kívül a világirodalom más izmusainak hangját is versbe szőtte. Éppúgy megszólalt Blaise 
Cendrars 1912-es költeményének, a Húsvét New Yorkban hangján (LÁZADÓ SZENTEK), mint a német exp- 
resszionizmus hangján MŰVÉSZET AZ EMBEREK KÖZÖTT című költeményében, amely a híres német táncosnő,

55 Kassák Lajos: Az Út em bereinek. Út (Újvidék), 1922.1. évf. 2. szám, 2. lap.
56 Raith Tivadar: K ultúra, fajisáj» [= nemzet-eszme], irodalom . Magyar írás, 1921.1. évf. 1. szám 1-4.
57 Lakatos Éva (Szerk): Magyar írás (1 9 2 1 -1 9 2 7 ) R epertórium . Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1973. (188.)
68 Raith Tivadar: ím  én vezetlek  m ostan W alt W hitm an. Magyar írás, 1921.1. évf. 157.
59 Raith Tivadar: T avasz i szél. Magyar írás, 1922. II. évf. 10.
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Niddy Impekoven 1924-es budapesti fellépése nyomán keletkezett. József Attila 1925-ben felkereste Bécs- 
ben Kassákot, akihez korábban is, későbben is eljutottak József Attila költeményei. Csakhogy Kassák nem 
volt hajlandó r í m e s  verset, illetve olyan költő munkáját közölni, aki rímes verset is ír, s ehhez az abszurd 
kikötéséhez mindvégig tartotta magát (egyedül József Attila Simon Jolánhoz írt versét közölte a Munka 
1938. évi 63. számában). A szöveggyűjteményben szereplő József Attila-versek zöme 1924-ben keletkezett 
(utolsónak: JÓZSEF Att il a ), a következő hat költemény 1925-ben, a többiek (az 1927-es A BŐR a l a t t  
HALVÁNY ÁRNYÉK kivételével) 1926-ban íródtak. Többségük korabeli avantgárd folyóiratokban, a budapesti 
Magyar írás, A Kékmadár, Jel, Fundamentum, a bécsi Diogenes, illetve bel- és külföldi nagy napilapokban, 
a budapesti Az Est, Népszava vagy a Kassai Napló lapjain jelentek meg; néhány költemény vidéki időszaki 
kiadványok lapjain. Két vers kötetből származik (József Attila a kérdéses időben három verseskötetet hozott 
nyilvánosságra: Szépség koldusa, 1922; Nem én kiáltok, 1925; és Nincsen apám, se anyám, 1929), de mi
vel József Attila avantgárd korszakában keletkezett munkáinak tetemes részét nem hozta nyilvánosságra, a 
szöveggyűjteményben szereplő 14 költeménye csak a második világháború után publikált hagyatékból vált 
ismertté.

Raith és a Magyar írás szerzői természetesen felismerték a stíluspluralizmus tényét, de meg voltak győ
ződve róla, hogy ötvözniük kell az „eredményeket”. Raith egy tanulmányában egyaránt elhatárolta magát a 
Tart pour Tart költészettől (ezen a Nyugatot értette) és a Ma „stíluskísérleteitől”: „Aki mozgalmunkat az iro
dalomtörténeti kritika mérővesszejével akarja lemérni, lehet, hogy tanácstalanul áll velünk szemben. Hová 
sorozzon bennünket? A Tart pour Tárthoz semmi esetre sem. Az új stílustörekvésekhez, amelyek a vajúdó 
Európa méhéből az utolsó húsz évben megszülettek? Oda sem. Mert ezek a stílustörekvések nevükben hor
dozzák -  stílustörekvések -  születési terheltségüket, a forma szerepének túlbecsülését, a kifejezésmódnak a 
mondanivaló fölötti elsőbbségét. Ezek a törekvések új művészetet nem jelentenek, csak új formák keresését. 
Nem mások ezek, mint a Tart pour Tart végső konzekvenciáinak levonása, az önmagáért való művészet ad 
absurdum vitele. Hitbeli tartalmat az ilyen művészetben természetesen hiába keresünk, mert lehet-e erős hite 
annak, akinek minden figyelmét az alkotás célja helyett a kifejezés milyensége foglalja le?”60 Raith szerkesz
tői gyakorlata azonban tág teret biztosított a kísérletezésnek, hiszen József Attila, Reiter Róbert vagy Tamkó 
Sirató Károly költeményei, amelyek a szöveggyűjtemény anyagában szerepelnek, nemigen mutatnak közös 
jegyeket, a Raith által megkívánt „hitbeli tartalom” jegyeiről nem is beszélve. 1922 és 1925 között sok mun
katárs közreműködésével, ám nagyrészt Raith Tivadar és Hevesy Iván meg-megújuló kezdeményezése nyo
mán a folyóirat bemutatta az összes lényeges izmust (forrásuk megjelölése nélkül még az orosz konstruktivis
ták programjait is átvették a bécsi .Egységből) -  a szürrealizmus kivételével. Raith, a francia kultúra szerel
mese, aki hosszú háború előtti párizsi tartózkodása után 1925-26-ban ismét egy évet töltött Párizsban, való
színűleg ugyanabból az okból nem foglalkozott vele behatóan, mint Kassák: ő sem tartotta elég komolynak 
h i t t e l j e s  mondanivalója számára.

Palasovszky Ödön keveset publikált a Magyar írásban, de Hevesy Iván révén mégiscsak kötődött a lap
hoz. 1922-ben kiáltványt adtak ki közösen „A tömegek új kultúrájáért”61 címmel Budapesten. A kiáltványt és 
Palasovszky egyéb tömegművészettel kapcsolatos nyilatkozatait olvasva nehéz elhinni, hogy elképzelését 
komolyan is gondolta, hiszen ő még a területenkívüliség előnyeit sem élvezte, mint az emigránsok. Gondo
latmenetének kiindulópontja lényegében ugyanaz volt, mint azelőtt 6-7 évvel a fiatal Kassáké, mint kortársai 
közül a bécsi proletkultosoké, a pesti Raithé vagy mint az aradiaké, újvidékieké (de nyugodtan ide lehetne 
sorolni akár Szabó Dezsőt is): van egy fiatal nemzedék, az 1900 körül születetteké, akik a háború alatt nőttek 
fel, de akár nem vettek részt, akár éppencsak részt vettek benne, alapvetően máshogyan gondolkodnak és 
más kultúrára van szükségük, mint az előző nemzedéknek. „Új nemzedéken” persze mindannyian mást értet
tek (noha célcsoportjaik részhalmazai esetenként fedték egymást): Kassák az ifjúmunkást, Rosingerék az 
összes proletárt, Szabó Dezső a fajmagyart, Palasovszky pedig a városi, nagyvárosi fiatalságot, amelyet nem 
tagolt osztályokra. Magyarországon tudtommal ő gondolkodott először a század második felében az angol-

60 Raith Tivadar: Szám ad ás. Magyar írás, 1923. III. évf. 49-51.
61 Hevesy Iván-Palasovszky Ödön: Új m űvészetet! K iá ltvány  a töm egek új kultúrájáért. A korabeli fogadtatás néhány érdeke

sebb dokumentuma. In: Bécsi Magyar Újság, 1922. jan. 31., 6.; Napkelet (Kolozsvár), 1922., 113-119.; Kassai Munkás, 1922. ápr. 
20. ,  2 .
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szász művelődésből ismertté vált „generation”-fogalomhoz hasonló elképzelés alapján (beat-generation stb.). 
Vagyis a „csapat” meghatározó jegyei a nagyjából azonos életkor, hasonló öltözködés, viselkedés, zene, film 
stb. szeretete. Ezért népesítik be a PUNALUÁt közelebbről meg nem határozott „fiúk” meg „lányok”; a „bátya” 
valószínűleg a főjampi (ő maga?) lehetett. Papra, a szakrálist idéző szférára azért volt szüksége, hogy a kiált
ványában hangoztatott gyökeres, alapvető kulturális e l a z o n o s u l á s t ,  a régi kultúra elutasítását, az új fel
vételét ünnepélyes keretek közé helyezze. Elképzelése szerint az antik görögség élvezte utoljára azt a min
denkit, az egész közösséget ugyanúgy betöltő kultúra élményét, amit ő a nagyvárosi Budapesten újra honossá 
akart tenni. Ezért a gyárakból, hivatalokból, üzletekből, kávéházakból délután kiáramló embereket hatalmas 
tömegművészeti akciók útján, kórusok, mozgások, szavalatok, vetített ábrák, fényújságok, plakátok segítsé
gével, bármilyen rövid időre is, ki akarta vezetni a profán szférából, és be a szakrális-kultikusba, hogy fogé
konnyá váljanak az új m ű v é s z e t  eszméi iránt. Maga a p u n a l u a  olyan tömegjáték formában, utcai, sőt 
egész Budapestet behálózó formában, ahogyan a szöveggyűjteményben található, nem került színre. Pala- 
sovszky „naiv bája” kétségkívül sok olvasót emlékeztet a nemzetiszocializmus vagy a sztálinizmus később 
tényleg megvalósított tömeges rángatózásaira. Palasovszky és a PUNALUA mégsem ezek elődje vagy rokona. 
Nem giccs, a fentebb vázoltaknál nincsen „konkrétabb” célkitűzése, ellenkezőleg: hazája az a zenei-szakrális 
közeg, amelyben Kurt Schwitters Ursonate (1922/32) vagy Velimir Hlebnyikov Zangezi (1921/22) című 
műve is elhelyezkedik.62 A kortársak sem értelmezték politikai darabként, „erotikus tömegéneknek” tartották.

Politikus mondanivalóit Palasovszky az 1925-ben Hevesy Ivánnal és Bortnyik Sándorral együtt alapított 
Zöld Szamár színházban kívánta kifejezésre juttatni (a színház névadója Bortnyik egy képén szerepel). 
Laziczius Gyula, a későbbi neves nyelvész volt a dramaturg (a húszas évek közepéig több elméleti avant
gárd-tárgyú cikket is írt), a zenét Jemnitz Sándor szerezte. Bortnyik volt a díszletes, Molnár Farkas, a Bau- 
hausból hazatért építész a kosztümös. Palasovszkyék Goll két színpadra alkalmazott költeményét és Cocteau: 
Az Eiffel-torony násznépét adták elő, mindhármat Illyés Gyula fordította franciából.63 A húszas évek elejé
nek cseh dadaista kabarégroteszkjeit idéző előadásoknak fergeteges sikere volt: a Zöld Szamár minden te
vékenységét egyszer s mindenkorra betiltották. Palasovszky ilyen irányú tevékenységét szavalókórusok veze
tésével és mozgásművészeti előadásokkal folytatta tovább.

1921 és 1925 között (a Magyar írás és Palasovszky szerteágazó tevékenységét is beleértve) Budapesten 
az alternatív új m ű v é s z e t i  folyóiratok és rendezvények eléggé összefüggő hálózata alakult ki. A legfonto
sabb időszaki kiadványok a Független Szemle és A Kékmadár voltak,64 de mellettük rövidebb-hosszabb ideig 
megjelent az Irodalmi Szemle, az Új Kultúra, az IS, a Fundamentum, a Jel és a 365 is. A Független Szemle 
(1921-1923) irodalomkritikusai, Hevesy Iván és Horváth Árpád rendszeresen ismertették a magyar avant
gárd irodalom Bécsben vagy Berlinben megjelent újdonságait. Nemcsak Kassák minden művét mutatták be a 
magyar olvasóközöségnek, hanem többek között Barta: Tisztelt Hullaház!, Újvári Erzsi: Prózák, Déry: Ló 
búza ember című művét vagy Kudlák Lajos, illetve Mácza János könyveit is; sőt egyes esetekben még 
paradigmatikus értékűnek vélt szövegeket is (így Reiter POLGÁRI KERESZTMETSZET című költeményét az ak- 
tivizmus utáni versnyelv példájaként). Különösen érdekes Déry 1921-es, két részből álló nagy tanulmánya az 
új művés ze t r ő l :  miközben Pesten roppant tudományossággal felvonultatja az esztétizmus teljes érvrend
szerét az avantgárd ellen (valószínűleg Babits 1916-os Nyugat-beli avantgárd-kritikájából merítve), „másik 
kezével” Bécsben már avantgárd szövegek előállításával kísérletezik. Hevesy, aki szakkönyveket jelentetett 
meg az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus, a futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művé
szetéről, A Kékmadárban (1923) a szuprematizmusról és a képarchitektúráról értekezett. Hevesy Whitmant 
fordított a folyóirat számára, Palasovszky német expresszionista költőket. A rövid életű Irodalmi Szemle 
(1922) kísérletező kedvű fiatal költők és írók lapja volt, akik közül egyik sem tudott kibontakozni a későbbi
ekben. A Hevesy éppen megjelenés alatt levő könyvéből közölt dada-fejezet váratlan hatást váltott ki egyi-

62 Velimir Hlebnyikov: Z angezi. Szilágyi Ákos fordítása. Budapest: Helikon, 1986. (72.); U rson ate  [szonáta őshangokra] Kurt 
Schwitters előadásában (London, 1944). Köln: Du Mont / Wergo CD Mainz, 1993

63 A Cocteau- szöveg a bécsi Mában jelent meg, Goll: P áris  ég  című művének szövege a bécsi Akasztott Emberben, az Új Orfeusz 
pedig a Magyar írás 1924. júniusi számában. Az első előadáshoz 1. Raith Tivadar beszámolóját in: Magyar írás, 1925. V. évf. 4. szám, 
62-63.

64 Botka Ferenc (Szerk ): Független Szemle (1 9 2 1 -1 9 2 3 ) és A Kékmadár (1923) R epertórium . Budapest: Petőfi Irodalmi Múze
um, 1979(167.)
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kükből. Hevesy a dadaizmusról szólva azt a korabeli általánosan elfogadott nézetet fejtegette, hogy a „régi, 
dekadens” művészet „halála” után új, friss, erős, közösségi-haladó művészetként fog újjászületni („reinkar
nálódni”). Egyik hozzászólója azonban Hevesy minden elképzelésén túlmutató, olyan élénk apokalipszis-ké
pet festett, amelynek részlete már csak a Radnóti-szöveggel (a  n é g e r  t y l  s z e m e ir ő l  s z ó l ) fennálló alapve
tő különbsége miatt is megéri a rövid megidézést: „A férfiak buta szemekkel merednek a nők arcába, össze
szorított foguk, utolsó gyönyört könyörgő szemfehérjük elárulja, hogy tudnak mindent. Tudják, hogy ezután 
már a Semmi jön, hogy a sima parkett, a nők ruhájába világító csillár csal, hogy egy bömbölő, nemsokára ki
robbanó kráteren táncolnak és a karjaikban szorongatott női test csak addig marad meg ilyen ffivolan, neki- 
adottan, amíg tőzsde van, színes valuta -  és amíg nem jön a nagy feltámadás, amely e vajúdásból kiszüli az 
új, a maga glóriás emberségében ragyogó felsőbbrendü Embert. A Fleur d’Orsay shimmyzik a levegőben és a 
rángatódzó párok nem látják, hogy az ördögi koncert szolgáltatója, a fekete szenegáli, milyen megvetően 
nézi a női vállak máj pástétomoktól kihízott fehérségébe mélyedő manikűrözött férfikezet. Ez a néger tudja, 
hogy kráter üvölt a tánczenében; egy undorító nyugati kultúra utolsó, elszánt halálos tombolása ez. A néger 
veri a taktust és viharzik a danse macabre.”65 A polgári kultúra, elsősorban a művészet és a művelődés kö
zelgő teljes összeomlásába vetett hitét az Ú j Kultúra (1923-1924) főleg Georg Kaiser, Walter Hasenclever 
és más német expresszionisták magyar fordításaival illusztrálta, és egy osztrák „konstruktív művész” lelkesen 
fogadott regényéről szóló tudósítással ellentétezte.66 Azért is érdekes ez a folyóirat, mert lapjain már 1924- 
ben nyilvánossághoz jutottak a „bécsiek” (Déry, Kassák, Nádass, Reiter), sőt, itt került sor az első nyilvános 
párbeszédre is a bécsi és a pesti új m ű v é s z e k  között. A pestiek átlag egy évtizeddel fiatalabbak voltak az 
emigránsoknál, s tulajdonképpen (minden köteles tiszteletük mellett) zátonyra futott világmegváltóknak tar
tották őket. Nyíltan közölték velük, hogy főleg világnézeti kérdésekben jobb, ha hallgatásba burkolóznak. 
„Csak egy forradalom van. Önmagunkat forradalmasítani, igényessé tenni az igazságra. Az igazság pedig: 
harc az ember közös, erőszak nélküli eszményeiért. Ezen a ponton mi is forradalmárok vagyunk...”67 Kassák 
a következő számban türelmesen elmagyarázta új m ű v é s z e t ü k  pártoktól független, de nem apolitikus jel
legét (Az új művészetről). Végeredményben az egész megújult pesti avantgárd nyüzsgést, a lapokat, iskolá
kat, szervezeteket, előadásokat saját (a Ma) iskolájának tekintette. Talán nem kell hangsúlyozni, hogy Raith 
Tivadar szerint mindez a Magyar Írás hosszú és kitartó munkája eredményeképpen keletkezett. „Annak az 
ötévi harcnak, amit a Magyar írás végigküzdött az új irodalom, az új művészet, az új világszemlélet érdeké
ben, máris mutatkozik az eredménye. Egyre-másra jelennek meg a »rophatok« (ez ma a lapengedély nélküli 
folyóiratok neve), s hasábjaikon ugyanazok a nevek és ugyanazok a törekvések látnak napvilágot, amelyeket 
a Magyar írás reprezentál. A legújabb csak pár napja került a piacra. Címe: Jel, s egy-két jelentéktelen név 
kivételével mind olyanok szerepelnek benne, akiket a Magyar írás indított útnak. Idők jele ez, s az új iroda
lom ellenségei talán elgondolkodhatnának rajta.”68 Kassák és Raith folyóiratai, a folyóiratok körül kialakult 
műhelyek egyaránt az avantgárd irodalom fontos gócpontjai voltak, s csakugyan tucatjával indították útnak a 
fiatalokat. Első pillantásra különösnek tűnik, hogy a későbbiekben az „avantgárd irodalom” említésekor 
nemigen tud egyetlen olyan nevet sem mondani az ember, akinek indulását egyértelműen ezekhez a körökhöz 
kötné. Pedig nem voltak mindnyájan tehetségtelenek, akik ezekből a műhelyekből indultak, és sem „rossz 
módszerről”, sem „nyelvi zsákutcáról” nem lehet szó a magyar avantgárd irodalom esetében (sem). Minden 
valószínűség szerint az egészelvüség-hit, az avantgárd címkével ellátott fanatizmus bizonyult végzetesnek, 
amely mindenképpen és minden formájában riasztó volt, még a nagy nevek számára is: akár meglétét konsta
tálták (Vas István, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc), akár hiányát (József Attila, Illyés Gyula). Nem a túlzott 
kísérletezés miatt nem lett bővebb a termés, hanem azért nem, mert kísérletezni csak azzal a feltétellel és 
olyan irányban lehetett, ha a Bölcsek Kövét, a Nagy Közösségi Stílust kereste az ember.

65 Platz Rezső: A kortörténet m argójára. Irodalmi Szemle (Budapest), 1922. I. évf. 1. szám, 15.
66 Tilkovszky-Thaly Béla: Erwin Stranik [: K oko Irregang] (Az osztrák elinduláshoz). Új Kultúra (Budapest), 1924. II. évf. I. 

szám, 21.
67 Bács Imre Endre: A z em igrá lt m űvészekhez. Új Kultúra (Budapest), 1924. II. évf. 1. szám, 23-24.
68 Raith Tivadar: Magyar /rrís-fiókák Magyar írás, 1925. 5. évf. 6. szám, 88.

42



Budapest, 1926-1930: szintézis és kicsengés

1926 őszén, amikor a „bécsiek” Ausztriából, Déry Olasz- és Illyés Franciaországból hazatértek, Budapesten 
a Magyar íráson kívül már nem jelent meg egyetlen kísérleti lap sem. Nem következett be a (polgári) világ 
vége, elfogyott a pénz, nem volt értelme többé lapot csinálni. Maga Raith is már inkább csak kultúraközvetí
téssel foglalkozott ekkor.69 Ilyen körülmények között Déry, Illyés, Kassák, Nádass és Németh Andor termé
szetesen azonnal új lap kiadását határozták el. A Dokumentum első száma még 1926 végén megjelent.70 Az 
új lap és a lapból áramló szellemiség olyan váratlanul erős, pezsdítő erővel hatott, hogy még egyszer meg
bolydult a terep két évre, és egymás után több olyan folyóirat is alapult Budapesten, amely részben vagy 
egészben az avantgárddal foglalkozott. Tamás Aladár, aki Kassák támogatásával már 1925-ben kiadta a 365 
című lapot, most Remenyik Zsigmonddal és Bortnyik Sándorral az Új Föld megindításával válaszolt. Szabó 
Lőrinc a Pandora, Nagy Lajos az Együtt, Rubin László A Láthatár című lappal gazdagította a képet.

A felsorolt folyóiratok közül a Dokumentum és az Új Föld anyaga a legérdekesebb. Korabeli önértékelé
sük szerint „éles ellentétben” álltak egymással, valójában tökéletesen, hiánytalanul kiegészítik egymást. 
Mindkettőjükre (és a magyar nyelvűek közül csak erre a két lapra) a konstruktivizmus és a szürrealizmus sa
játos keveredése nyomja rá a bélyegét. A Dokumentumnak öt füzete jelent meg (1926. december, 1927. janu
ár, március, április, május); az Új Földnek három (1927. február, március, április). A két folyóirat körülbelül 
háromszáz lap terjedelmű anyagát (mintegy fele-fele arányban szöveg és illusztráció) már rég ki kellett volna 
adni hasonmás kiadásban, mivel ez is a magyar irodalmi és művészeti avantgárd csúcsteljesítményeihez tar
tozik. Ezekben a folyóiratokban is van valami az életmód-revüből, ám azt nem az erdélyi avantgárd folyóira
tok nyugodtságával, a felfedezés örömével közvetítik, hanem a metropoliszlakó hisztériájával, brutális köz
vetlenségével; mintha a Mában megjelent Moholy-Nagy filmforgatókönyv-részlet, A NAGYVÁROS d in a 
m ik á ja  szálán futnának tovább.71 * A folyóiratok azokhoz szólnak, „akik maguk akarják életüket alakítani”. A 
közölt szövegek többsége a szürrealizmus hatását mutatja (Déry, Eluard, Claire Goll, Illyés, Nádass, Németh 
Andor, Pán Imre, Palasovszky, Soupault, Tamás Aladár, Zelk Zoltán), ezek mellett állnak Kassák SZÁ
MOZOTT KÖLTEMÉNYei, Kristóf Károly PÁRŐS vagy FOKFOK című hangkölteményei, Füst Milán és Déry 
színművei (MIT e sz ik  REGGELIRE?), valamint Remenyik Zsigmond sajátos szépségű prózája (amely a dél
amerikai tartózkodása alatt megismert szürrealizmus hatását mutatja). A Dokumentum egyes számaiban Déry 
rövid, csípős kommentárokat fűzött bizonyos groteszk korjelenségekhez (1. számú áldozat: január; Február: 
38,6 fokos láz; Szabadság hava, március! Április-május: ikerhullák;), Illyés pedig teljes komolysággal szépi
rodalmi műként bírálta az új budapesti telefonkönyvet. Mindkét lap tele van légifelvételekkel, cikkekkel, 
amelyek a légiközlekedés problémáját vitatják (a nagyvároson belül is); a természettudomány, a technika, a 
lakáskultúra, a testkultúra, az új gépek és bútorok világáról tudósítanak. Nagy teret szentelnek a képzőművé
szetnek (Breuer Marcel, Malevics, Moholy-Nagy, El Liszickij, Picasso, Prampolini, Servranckx, Sterenberg, 
Tatlin) és a reklámnak, valamint a film, a fényképészet, a színház, a zene és a mozgásművészet terén megje
lent vagy történő újdonságok bemutatásának. Mindkét lap igen határozott építészeti elgondolást képvisel és 
népszerűsít (a panelházak ősét, a házgyári, de földszintes, kertes, sorozatban épülő családi házat). Kevesebb 
irodalomelmélet és irodalomkritika található a Dokumentum és az Új Föld anyagában, mint az 1921-1925 
közötti évek avantgárd lapjaiban, de több nemzetközi új m ű v é s z e t i  csoportot és folyóiratot ismertettek. 
Az Új Föld közölte Ion Darius cikkét a román szürrealizmusról, a cikket követő kis román antológiát (Milija 
Petra$cu, Filip Corsa, Marcel láncú, Ion Vinea) Tamás Aladár fordította. Remenyik Zsigmond Guillermo de 
Torrét mint a spanyol avantgárd kiemelkedő képviselőjét mutatta be; a Bauhaus több képviselője is megszó
lalt a lapban. Mindkét folyóirat irodalmi és művészeti színvonala kiemelkedő volt a maga korában, de nagy

69 Raith Tivadar: E urope O rienta le , terra  incognita, (fr.) az Europe 1926-os évfolyamában; magyarul: K elet-E u róp a , ism eret
len föld . Budapest: Magyar írás kiadása, 1927. (32.)

70 Kálmán Lászlóné (Szerk.): Dokumentum (1 9 2 6 -1 9 2 7 ) Munka (1 9 2 8 -1 9 3 9 ) R epertórium . Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 
1972. (158.)

71 A némafilmek közül van több olyan is, amelyik kollázsszerüen közelíti meg a nagyvárost; az európaiak közül tudtommal Mo-
holy-Nagyé az első. Megvalósultak: Walther Ruttmann (rendezés) -  Edmund Meisel (zene): B erlin . A  n agyváros szim fón iája  (1927 , 
65 perc); Dziga Vertov: E m ber a felvevőgéppel (1929, 70 perc)
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újdonságértéküket az jelentette, hogy átfogóan és naprakészen akartak tudósítani a modern szellemi élet 
minden területéről. Fennállásuk rövid ideje alatt eleget is tettek ennek az igénynek.

Az olvasók és a kritikusok más véleményen voltak. Nem értették teljesen félre az új folyóiratok szándé
kát, de a puszta könyv- és folyóiratismertetéseket közlő budapesti Literatura (1926-1938) névtelen recen
zensén kívül senki sem szólt róluk egyértelmű elismeréssel: „Különben a progresszív irányok erejét mi sem 
mutatja jobban, mint hogy egyre-másra alapítják az új folyóiratokat, amelyek nemcsak tartalmilag, de a ki
állítás szépségével is messze fölülmúlják már az első kezdetleges kísérleteket. A legelső helyen áll Kassák 
Lajos új lapja, a Dokumentum. [...] A Dokumentum első száma, amely mint a most induló külföldi revük, 
szintén többnyelvű, komoly törekvés arra, hogy úgy tartalmilag, mint illusztrációival és tipográfiájával egy
ségesen, stílusosan és szemléltető erővel szolgálja a maga programmját. Tartalmilag és stílusban csaknem 
ugyanaz az Új Föld, a hasonló nevű modem szellemi csoport félhivatalos lapja, csak szélsőségesebb, harso- 
góbb és merészebben és őszintébben akarja megriasztani a nyárspolgárt. Az Új Föld költői közül kétségkívül 
legérdekesebb Palasovszky Ödön, aki a hangok zeneiségében akarja megérzékeltetni a színeket, az érzéseket 
és szenvedélyeket; hang- és szószimfóniákat költ, amelyeknek abszolút zeneiségével akarja ugyanazokat a 
hatásokat kihozni, mint a pozitív értelemmel szintén nem bíró, de fantáziafolyamatokra izgató abszolút zene. 
Ezért verseit inkább hallgatni kell, mint olvasni. [...]”72 Az avantgárd izmusait, a magyar új művészetet és 
irodalmat nem eleve elutasító kritikusok pusztán egy dolgot hiányoltak az új folyóiratok anyagából, de azt 
nagyon: „baloldaliak” és .jobboldaliak” egyaránt a h i t h i á n y t  kérték számon, ha más-más hitet hiányoltak 
is. Rubin László, a Galilei-kör alapító tagja és elnöke az e m b e r  társadalmi újulását kérte számon az avant
gárdon, Komlós Aladár az i r o d a l o m  igazi újulását. Komlós az emigrációs években a Bécsi Magyar Új
ságban és a Kassai Naplóban nagy jóindulattal és érzékenységgel figyelemmel kísérte, szemlézte és kritizálta 
a magyar avantgárd irodalom megjelent vagy megjelenő újdonságait. Pesten viszont úgy érzékelte, hogy az 
importált avantgárd veszélyt jelent a három részre szakadt magyar irodalomra (konzervatívok, Nyugat, 
avantgárd) és a kolozsvári Korunk számára írt tanulmányában kijelentette, hogy további előretörése esetén a 
Nyugat felőrlődése, a konzervatívok teljes győzelme várható.73

Érthető, hogy ilyen körülmények között az idegenség érzése lett úrrá a Dokumentum és az Új Föld szer
kesztőin. Ezt mindannyian más-más formában juttatták kifejezésre. Németh Andor Rubin Lászlónak írt vá
laszlevelében érdekes hasonlattal élt: „Rövid leszek: a Dokumentum körül néhány, az itt megülepedett teg
napban sehogy el nem férő »új ember« éli -  ha mindenáron úgy akarod -  a maga kísérleti életét. Elismerem, 
némileg exterritoriálisan. Körülbelül úgy, mint ahogy egy idegen követség -  egy új társadalom követségének 
-  emberei élnének 1927-ben itt Budapesten. Ez a magyarázata talán annak is, hogy nem avatkozunk bele a 
vendéglátó állam belső ügyeibe. Bocsánatot kérek, nem tehetjük. Mi nem csinálunk propagandát sem ilyen,

73 A  legp rogressz íveb b  irodalm i irán yok  új m agyar fo lyóiratai. Literatura (Budapest), 1927. II. évf. 9 0 -9 1 .
73 „Ma elmozdultak a horizontok: ahogy egy hivatal kapuján befordulunk, ahogy körülöttünk az utcán ballagnak, ahogy a kereske

dő a portékájára néz, ahogy a születési bizonyítványodat forgatják, ahogy a kocsmai menühöz leülünk, ahogy új rendelet pallosa villog 
felettünk, ahogy a szovjet és a fasizmus felrobog, ahogy Kína recseg... [...] A költőnek mindehhez semmi köze? Nem bánjuk, ha a ma
gányos költő kis cirkulusainak közepén fonnyadoz, vagy akár istenül, de egy új folyóirat ma Magyarországon nagy kiállás és szent 
dolog. A szerkesztő hitet ad vagy mákonyi. Kassák Lajos jóval idősebb, s mégis formában, színben, ízben sokkal fiatalabb, mint a 
Pandora fiataljai. A Nyugat óta az első új, egészen más poétája a magyar literatúrának. Irodalmunk az adyntúli merészséget, a kötetlen 
ritmus újszerűségét, tobzódó, dús képek bevonulását neki köszönheti. Ez a kemény ember, aki esztendőket töltött emigrációban, Do
kumentumában a kor vetületét szeretné elénk tárni. Korunk vetülete, dokumentuma-e az, amit hazahozott? Folyóiratában új vonalakat, 
új formákat, új szavakat, új képeket, új konstrukciókat, új technikát, új építészetet ad. Csupa újítás -  csak épp az újulás hiányzik. Az 
ember társadalmi újulása. Kassák mellévág, kikapcsol. A formák közt siklik. Az »érdekesség« világában él, szép klisék között.”(Rubin 
László: Új fo lyó iratok , régi hangok. A Láthatár, 1927. I. évf. 2. szám, 1-2 .); „Az erdélyi magyar olvasó talán tudja, hogy Magyaror
szágon az utóbbi hónapokban egy sereg új folyóirat indult meg (az ősi Magyar írás mellé a Dokumentum, Pandora, Új Föld, A Látha
tár). Mind azzal az ígérettel jött, hogy a Nyugat helyébe, amely elavult, ők majd elhozzák a várva-várt újat. Az eredmény? Az egyik 
folyóirat [a Dokumentum, D. P.] valóban új, de akiben mákszemnyi őszinteség van, érzi, hogy édeskevés köze van hozzá; a másikat 
meg ajkbiggyesztve intézik el: de hisz ez nem is új [a Pandora, D. Р ]. A divatos műveltségű mai olvasó pedig úgy van, hogy már nem 
veszi elő Ady Endrét, és semmiféle műalkotásnak nem meri odaadni magát, amely meglevő, ismert műalkotásokra emlékezteti, -  csak 
akkor volna elmondhatatlanul boldog, ha egyszer már egy kicsit igazán élvezni tudná a Dokumentum valamely munkatársának a ver
seit. Szegény jó olvasó! Az egyiket, amit szeretni tudna, nemmeri szeretni, mert már nem divat; amelyik meg divat, hiába erőlteti, nem 
ad neki örömet. A végén éhenmarad, s persze otthagyja az irodalmat is. Az Újnak ebbe a kultuszába -  a megnemkapott visszhang miatt 
is -  belépusztul a Nyugat is, de eltorzulva születnek meg a fiatalok folyóiratai is.” (Komlós Aladár: A  három felé  szak adt m agyar  
irodalom . Korunk (Kolozsvár), 1927. II. évf. 463.)
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sem olyan irányban. Itt vagyunk. Nem elég ez?”74 Illyés Gyula viszont éppen azt érezte árulásnak, „hogy 
nem avatkozunk bele a vendéglátó állam belső ügyeibe”. 1945-ben kelt nyilatkozatában így emlékezett visz- 
sza a lap megszüntetésének körülményeire: „Magam Párizsból jöttem meg. Párizshoz szokott szemmel, nyu
gat-európai igénnyel az igazság és az irodalom iránt. Az én megdöbbenésem az volt, amikor szülőhelyemen, 
a pusztán körültekintettem [...] ez az új szem most csupa iszonyatot látott [...] Akkor nem tudtam, csak most 
visszakövetkeztetve merem kimondani akkori érzésemet, a döntő elhatározást: áruló lennék, ha csak író aka
rok lenni. Az újítás, a merészség nemcsak az irodalomban esedékes, hanem a társadalomban is, sőt ott esedé
kes először és igazán. Sétálhatok tovább itt is az avantgarde-ista szabad gondolattársítások négy fala közt?”75 
Kassák Lajos szerint „Fél év után megértette a lap szerkesztősége, hogy Magyarországon 1919 óta gyökere
sen megváltozott a helyzet, kiirtották a régi lehetőségeket, és a küzdelmet más területeken, más módszerek
kel, más emberekkel kell folytatni. Elhatároztuk, hogy a Dokumentumot beszüntetjük, és új tervet készítünk, 
amely szerint az új helyzetben új lapot, új mozgalmat lehet indítani.”76 Ez az új lap, ez az új mozgalom lett a 
(lényegében szociáldemokrata-modernista) Munka. Tamás Aladár a 100%-kai, egy kommunista-modernista 
lappal folytatta a „küzdelmet”, Illyés Gyula később a népi írók mozgalmához csatlakozott. Az avantgárd 
semmilyen téren nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy a megcsontosodott ízlés-, szabály- és szokásrend- 
szert áttörje, vagy akár csak fel is lazítsa, ellenkezőleg: képviselőinek kellett beilleszkedniük -  amennyiben 
irodalmukkal a nyilvánosságra törekedtek -  a struktúra egy-egy, ízlésvilágukhoz közelálló szegmentumába.

Kassák Lajos és Tamás Aladár elszámították magukat, 1927-ben még nem akadt Budapesten elegendő 
világra nyitott, müveit fiatal értelmiségi, aki össze tudta volna egyeztetni saját ízlésében Móriczot és Déryt, 
Babitsot és Kassákot. Aki havonta kiadott volna két pengőt kísérleti irodalomért, fekete-fehér Picasso- 
nyomatokért vagy toronyházak tetején létesítendő helikopter-leszállópályák tervrajzaiért. Aki a megszerezhe
tőség reményében szemlélhette volna a leképezett lakásokat, lakberendezéseket, gépeket. 1919 nyarának 
„csodája”, amikor Kassák ifjúmunkásai meglepetésszerűen kijelentették, hogy szeretik az új m ű v é s z e t e t ,  
nem ismétlődött meg többé.

A Dokumentum és az Új Föld avantgárd-koncepciója volt az utolsó k ö z ö s s é g i  ú j m ű v é s z e t - e l -  
k é p z e 1 é s , amit magyar írók és művészek a közönség elé bocsátottak; mivel ez sem aratott sikert, többre 
már nem telett. Avantgárd munkásságát csak néhány magános kísérletező folytatta élete végéig, mint 
Palasovszky Ödön vagy Tamkó Sirató Károly. Az évtized végére megszűntek az utolsó modernista lapok is, 
a Nyugatot erről az oldalról már nem fenyegette többé a konkurrencia veszélye. A húszas évek végén, a 
harmincas évek elején paradigmaváltás következett be mind a magyar lírában, mind az epikában. A Janus 
Pannonius Tudományegyetem Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének 1991-ben és 1992-ben a 
paradigmaváltás elemzésére rendezett konferenciái77 kimutatták, hogy az irodalom újulásának folyamatában 
egészében véve elutasította az avantgárd hagyományt, noha számos alkotó szintetizált formában igénybe 
vette a kimunkált formanyelvek részeredeményeit. Helyette a „második modernséget”, az avantgárd
hatásokkal (is) megújított Nyugat-hagyományt folytatta nemcsak a második világháború utáni magyar iroda
lom jó része, hanem a 70-es években útjára induló posztmodem is. Az avantgárd irodalom művei nagyon 
hamar feledésbe merültek, s csak József Attila, illetve Kassák Lajos életművébe épülten nem keltettek feltű
nést. Másságukat, szokatlanságuk taszító erejét mutatja, hogy az utóbbi három évtizedben megjelent avant
gárd Barta-, Déry- Palasovszky-, Tamkó- és Újvári-köteteket az írók többnyire közönnyel vagy fanyalogva 
fogadták (kivétel Vas István, aki éppen az újrakiadás kapcsán változtatta meg gyökeresen korábbi negatív 
Palasovszky-ítéletét). Annál érdekesebb, hogy sok író milyen nagy teret szentel a 70-es és 80-as években 
megjelent önéletrajzában az avantgárd irodalomra vonatkozó emlékeinek: néhányan szinte hadakoznak vele, 
még évtizedek múltán is.

74 Németh Andor: Új fo lyó iratok , régi h a n g o k -  két levél a szerkesztőhöz. A Láthatár, 1927.1. évf. 3. szám, 34-35.
75 Béládi Miklós -  Pomogáts Béla: Jelzés a v ilágba. A magyar irodalmi avantgarde válogatott dokumentumai Budapest: Magvető, 

1988. 40—41.
76 Kassák Lajos: Az izmusok története. Budapest: Magvető, 1972. 290.
77 Kabdebó Lóránt -  Kulcsár Szabó Ernő (Szerk): „de nem felelnek , úgy fe le lnek” A  m agyar líra a h ú szas-harm incas évek  

fordu lóján . Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1992. (245.); Kabdebó Lóránt -  Kulcsár Szabó Ernő (Szerk ): „Szin tézis nélküli 
évek” N yelv , e lb eszélés és v ilágk ép  a harm in cas évek epikájában. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993. (284.)
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A szövegválogatás szempontjai

Az 1915 óta eltelt nyolc évtizedben nem jelent meg átfogó igényű válogatás a magyar avantgárd irodalom 
szövegeiből (akár olvasmányos formában, mint Adam Wazyk könyve a lengyelről).78 Teljességre ez a szö
veggyűjtemény sem törekszik, szándéka szerint inkább olvasat: korabeli szépirodalmi szövegekkel illusztrált 
ceruzarajz, amely megkísérli bemutatni az egyes irányok, iskolák, műtípusok fejlődését és egymással alkotott 
viszonyrendszerét, s ha a vonalak értelmes ábrát alkotnak, célját elértnek tekinti. A viszonyrendszer kerete a 
magyar avantgárd irodalom mozgalmi élete, s ez több egyéni kezdeményezés (Tamkó dimenzionizmusa, 
Remenyik Zsigmond stb.) méltatlan mellőzéséhez vezetett. A nagyobb avantgárd életművekben (Barta, Déry, 
Illyés, József, Kassák, Mihályi, Németh, Reiter) elsősorban a fejlődés egyes állomásait szerettem volna -  
akárcsak egy művel is -  szemléltetni, míg azok, akiknek fiatalkori avantgárd szövegei nagyjából egy hang- 
fekvésűek (Márai, Nádass, Palasovszky, Tamkó Sirató, Újvári), több hasonló művel szerepelnek. A szöveg- 
gyűjtemény anyagába olyan műveket is válogattam, amelyek egy-egy „műfajt” mutatnak be (Kristóf: hang
költészet; Moholy-Nagy: filmforgatókönyv), vagy egy-egy később, a saját életműben is, folytatás nélkül ma
radt kísérlet dokumentumai (Bartalis, György, Mácza, Komját, Radnóti, Raith, Sinkó). Tehát szemléltetni 
akartam, formálni, nem dokumentálni. Ezért maradtak ki olyan, a maguk korában jelentős írónak vagy költő
nek számító egyéniségek, mint Kahána Mózes, Lengyel József, Szélpál Árpád vagy Tamás Aladár: vélemé
nyem szerint ezen a válogatáson belül munkáik nem jelölnének újabb irányt vagy műfajt. Kudlák Lajos mun
kái kétségkívül jelölnek: a p a r ó d i á é t ,  sazt  végül is kihagytam a szöveggyűjtemény anyagából (főleg Ka
rinthy Frigyes avantgárd-paródiái figyelemreméltóak). Kihagytam Raith Tivadar 1916 utáni költészetét is, 
noha a következő évtizedben több verseskötetet is megjelentetett. Másoknak, a Magyar írás- és Мг-nevelte 
fiataloknak munkáival nem tudtam mit kezdeni (Bács Imre Endre, Bán Oszkár, Bányai Kornél, Becski An
dor, Dán György, Debreczeny Miklós, Dobolyi Lajos, Enczi Endre, Ember Ervin, Forbáth Imre, Földes Jo
lán, Gerő György, Glauber Henrik, Gró Lajos, Gyárfás Endre, Kail Irma, Komor András, Lakatos Péter Pál, 
Lanátor Pogány Ferenc, Major Máté, Mária Béla, Melléky Kornél, Mittay László, Pálfi Irén, Pápa József, 
Pintér Ferenc, Simon Andor, Strém István, Sükösd Ferenc, Szalai Imre, Zelk Zoltán). Lehet, hogy ezekből 
külön antológiát kellene összeállítani.

Igyekeztem az „átmeneteket” mellőzni, a kassáki avantgárd indulása előtt és körül (Révész Béla, Szabó 
Dezső) éppúgy, mint a végén: külön tanulmány feladata lenne például tisztázni, hogy Babits: Csövek, erek, 
terek című versében pontosan mi az avantgárd, és honnan, mely rétegből, milyen közvetítéssel került oda. 
Egy kivételt tettem, Szabó Lőrinc esetében. Szabó Lőrincet nem az avantgárd technika, nem a deszemio- 
tizálás, az én-disszimiláció vagy a montázs lehetőségei ragadták meg, hanem az avantgárd esztétikájának egy 
világviszonylatban mérve nem különösen releváns eleme: a szociális elégedetlenség. Ebben a higanyban 
mártotta meg verseit (azután kétségbeesetten és alaposan meg is tisztogatta, mindet). E r e d e t i  m e g j e l e -  
n é s i  f o r m á j u k b a n  vettem fel ezeket a költeményeket; az utolsón (MEG FOGOK HALNI, ÉN, E TEST, E LÉ
LEK) lemérhető, mennyire csak témájukban és mennyire csak az avantgárd sajátos magyar felfogásához kö
tődnek az előzőek.

78 Adam Wazyk: A lengyel avantgard e furcsa története. A prózai szöveget Pályi András, a verseket Tandori Dezső fordította, az 
utószót és ajegyzeteket Bojtár Endre írta. Budapest: Európa, 1981. (203.)
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BARTA SÁNDOR

A z  u n iv e rz u m  d ic s é re te

A púpos herceg is így kajabál:
Evoe! Élet!
a szélekről illatosodik a langyos trágya 
s parlament -  korzó -  koncerttermek 
nekünki szaggá preparálják.

Hát nem evoe?
Evoe! Evoe! Evoe!

Korcsmákban pedig lavórokban rakásoz a pörkölt
és kese fogaikkal csámcsognak a kistestvérkéim,
de most az ivarzás a nagy író famíliában is -
ezért hát én is dicsérlek és köszönöm,
hogy feltakarítod fogataid elől az elroskadt fuvaroslovakat
s az emberkékkel is végigvisíttatod
a döbbenetét fáklyázó mentőautókat,
ha széttornázzák karjaikat a rínák mentén
a petróleumbús lépcsőházakban
vagy akár a vásárcsarnokok paradicsomszagú parasztjai körül. 

De evoe továbbá azért is
mert iskoláidba revolverezed a világra kínlódott kölykeinket 
hogy sima könyveidben betűt rónázzanak 
sápadt ujjaikból profitot préselsz
körutaidon pedig márványba emeletezed a cégéres eszüket. 
Tehát megint Evoe!

Továbbá tied a szabad tenger,
hogy bordélyházaid lépcsőit mosogassa,
a hozzávaló asszonyok,
kiket szobrászaid a kararát belű Szicíliából
faragnak a napra
és megverik velük az ágybatehénkedett anyákat, 
hogy márványhúsúaknak sikítsák Őket életre.
Talán ezért nem evoe?
Evoe! Evoe! Evoe!

Minket pedig különbé fogsz a többi ökröktől, 
mert tudod, hogy szombat estig 
már 6 X 24 órája nem láttuk nappal az eget 
s ezért beültetsz bennünket 
a drótpályák vasládikjaiba



és 1000 méter mély völgyek felett
(fejünk fölött szirénáznak a csigák)
most már kirakhatjuk a párkányra a koponyáinkat,
és mákoskaláccsal meg különböző húsokkal
(lóhús, csibehús, asszonyhús)
vasárnaponként elégedettre zabáljuk az életet.
Hát nem evoe?
Evoe! Evoe! Evoe!

Továbbá -  te ki mindent tudsz -
tudod, hogy mi olyan ökrök is szeretnénk lenni,
akik a higiénikus istállókban
tovább elcsámcsognak a hordóhasú kazánok szügyeinél
és tudod, hogy esténként belénkcibálnak a bikabús keresztutcák
s megéhült tálkákban átcsörtetünk
a körutak fényhidai alatt -
ilyenkor velünk van a parázsfejű diák
a ciszternás munkás
a kárpitoslegény
s addig a tehénke asszonykák is kibődülnek a kapuk elé 
és kanosaira kapják a sleppjüket.
De mi hiába csüngünk az elhízott tomporaikon
ők még a nagy, a szent, a harapós nekifohászkodásban is
izzadságszagú nikkelabrakot röfögtetnek.
Hát nem evoe?
Evoe! Evoe! Evoe!

És a színházak, a könyvek, a levegő!
Héj! hová? hová?
Gyárakat falvakat bürókat magam mögé gyűrtem, 
de ha ti azt hiszitek valahol nem ő az oxigén 
csak loholjatok ki az ívlámpás estékbe 
vagy az 5000 holdas határokig.

De evoe mégis, mert tudod,
hogy ma még csak veszettül gyűlölünk
te pedig ésszel verekszel elibénk
s ezért mindenha bírod a gyűlöletünk antitoxinjait.
És most mégsem evoe!!
Mienk a nincsen!!!
(tied az arzenálok? Kevés! Kevés!)
mert a nincsen az erő, a düh és a téboly ifjító méhe
s holnap talán már előmerészkednek a mi „gazembereink" is,
-  akik ugyan nem rágcsáló tudósocskák, 
szociáldemokraták és morális prostituáltak -
s akik már tudják, hogy miért akarnak és hogyan lehet 
kétszer olyan keveset erényeskedni a munka körül

-  Ó Munka! -  
Munka, mint eddig.
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P rim itív  s z e n th á ro m s á g
Ég kék, fű zöld, mosónő tüdővészes, 
a péklegény a mosónő fia, 
a prostituált a mosónő lánya 
s ők mind mind benneállnak a reggelben, 
a reggel pedig szétragyog a látóhatáron, 
a látóhatár beöltözködik a hegyekbe, 
a hegyek beleernyednek a városokba, 
a városok fölött sűrű masszákban tömbösül a füst 
a füst, a kén, a hő.

Mosónőre várnak a felpúpozott teknők, 
a teknők köré felnyargalnak a falak, 
a vörös vasdromedár is odanyerít, 
a csöbrök és az üstök is lemordulnak a zsinórpadlásról 
és kanyarog a gőz 
a gőz, a tűz, a víz.

A péklegény addig belisztezi a fejét 
a péklegénynek kiöklösödik a melle 
a bordái alól versenyt gyalogol a könny 
s az inasok végigtörlik a cuppanó tésztákkal 
és a tetőről zuhog a liszt 
és a padlóból bugyog a víz
és a tűz ki akarja ásni a falakat és néha beleharap a levegő mellébe
és a higany harapja az üveget
és a vér harapja a bőrt,
a konyhákban pedig folyton dagasztanak -
Jézus!
a tűz, a konyhák, a liszt.

Az utcákon égig nőnek a cselédlányok és két sárga folt röhög hónuk alatt.
És a mosónő már csak két hétig fog élni mert 320 ember megint beleesett az okkerbelű sárba 
Jaj!!!
Az ablakokból rövidnadrágosokra kimumuskodnak a prostituáltak, 
az egyik prostituált a mosónő lánya 
és szép, kifésült maszkot dug ki az ablakon, 
mert az ő feje a mosónő feje, 
a mosónő feje: ráncos alma.

A mosónő keze is ráncos
és most pörög és forog és dörgöl
és nincs is neki feje
mert a tüzes vasdromedár az ő feje
mert a sok vizes rongy az ő törzse
mert a két csöbör az ő lába
füst pipázik a szeméből
és a fülével lát
csak a két keze dominál
a két keze dominál.
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A prostituáltnak bársonyból gyalulták a kezeit
a prostituált vörös hasakat szokott gyújtogatni
és kövér bácsiknak országutat csiklandoz a hátgerincükre
és akkor térdel
és lobog a haja
és liheg
és aztán, a nagy, lila boltokban vehet magának vöröset, sárgát és zöldet.
Bizony.

A péklegény pedig az ő bátyja
és a péklegénynek lampionból vannak a karjai
és a feje vörös téglakapu
és a szeme két feneketlen láda
és a füle két kemence nyitója
és nincsen neki orra
orra.

A mosónő testvére a prostituáltnak és testvére a péklegénynek és a péklegény a férfi. 
A férfi megy,
a város térdre alázatoskodik 
és jobbról megy a dromedár fejű mosónő 
és balról megy a maszkfejű prostituált 
és a péklegény fogja a kezüket.

Mert a péklegénynek konyhakésből van a feje
s a hold felkrajcárosodik s a nap lesúlyoz
és a mosónőnek mézből van a teste
s a harangok csilingelnek
s a prostituáltnak rakétából van a nyelve
s a rendőrök a csákójuk hegyén posztóinak
és a tébolydák zöld szalagokat vonyítanak az égre.
S ők mennek
Mennek a jeges mosókonyhák fölött
a vörös műhelyek fölött
élet és halál fölött
férfi és asszony fölött
gazdag és szegény fölött
és felzendül a hangjuk
a hangjuk a hangjuk
vadul.

Többszörös háromszögkonstrukció. Mosónő-pék-prostituált háromszög. Látóhatár-hegyek-váro- 
sok háromszög. Tüdővészes tüdő -  belisztezett fej -  bársonyból gyalult kezek háromszög. Liszt- 
víztűz háromszög. Péklegénylampionkar-mosónődromedárfejméztest-prostituáltrakétanyelv három
szög. A prostituáltak kimumuskodnak, a város térdre alázatoskodik. A péklegénynek konyhakés
ből van a feje, a mosónőnek tüzes vasdromedár a feje, a prostituált fejéről nincsenek adataink, 
csupán arról értesülünk, hogy az ő feje a mosónő feje, az viszont ráncos alma. Szociális érzékeny
ség (századvégi felstilizált perditaköltészet a naturalizmus hatványán?) mint antropológia és ana
tómia. Plusz kémia: higany harapja az üveget, plusz dermatológiai etológia: a vér harapja a bőrt,
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plusz munkavédelmi előírások (többrendbeliek). A mosónőről megtudjuk, hogy nincs is neki feje; 
János jelenéseit idéző látomás: két csöbör az ő lába, füst pipázik a szeméből (ez nagyszabású), a 
két keze dominál (ez viszont snassz, pláne, hogy kétszer is el van mondva). A színek eltolódnak a 
hangok irányába, zöld szalagból vonyítás lesz, színhelyekből (jeges mosókonyhák, vörös műhe
lyek) hangok felzendülése, vadul. Nagy, lila boltokban színháromszög (vörös, sárga, zöld), hely
színháromszög (bolt, mosókonyha, műhely), oppozícióháromszög (élet-halál, férfi-asszony, gaz
dag-szegény): a háromság mindenképp kijön. Szentségét nem kérdőjelezzük meg, talán csak pri
mitívségét. Hogy nem primitív, annyi szent. (Cz. I.-Gr. A.)

A v e  m a m e lu k !
Zengessük hát ó sorsos életünket 
szívenszúrt gyereknyájakat keresztes városokból 
alföldi mezőkről a gatyás madárkát 
s vizek tejútját magyar börtönökkel.

Mert a nap ragyog
és ember ember boldog szolgálója
s most máriás zászlók lobognak a kastélyok keresztjén
és halleluja! halleluja! nagy bottal jár a jó keresztyén.
Megdrótozott országutakon szittya szentek zongoráznak
költők árbocolnak
és hallom, hallom a szent örömlést:
Ave mameluk! Ave mameluk! 
és asszony rücskös combja!

A határokon pedig hangárok fekszenek a szelek elé, 
a térdeplő bokrok fölött pengék énekelnek megváltók szívében. 
Ó minden mozdulat az értelmetlenség alá agyagosodott.
Ó minden kiáltás követ zokog a különség körében.
Szín! Vérségi Öröm!

Asszony és Férfi!
hol, hol ragyogtok a horizont ívében? 
a nap alatt, 
ó a napban, 
a trombiták ezüstjén.

A k a s z to tt  e m b e r
Délután volt vagy este
-  gyárak sárga kéntornyaikat csöpögtették -  
az akasztott ember fölött a tűz kanóca bimbózott 
a tűz.
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Akasztott ember volt ő
apák most báránykák beteg tavában
tűzfejű kölykeik elé strázsálnak
utcák hintájában levetkőztetett lányok sikongnak
költő kezén jár tisztek röhejében.

Ó, ő mindent lát:
Papok rozsdás szegeket nyerítenek a szószékeken 
bírák fiaskók fenekére isszák meglevesedett agyvelejüket 
pecérek döglött dárdákat masszíroznak 
muníciógyáros páfrányt turbékol asszonyok kádjában.

Ó! Ó! szemeiben az idő mutatója homokórázik.
Miért akasztották őt ide?
Egyszerű ember volt ő 
az italt mértékkel itta
bokrokból kifejtette a lányt és aranyszalagokat meg kék papagájokat 
hókusz-pókuszozott ki a száján 
gyerekeknek kialudt bolygókról beszélt 
s reggel ötkor énekelni vitte őket a homokba 
füveknek esőt prédikált
az utakat kiigazgatta az elsüllyedt béresviskóktól az ezüstmaszatos mozdonyokig 
s egyszer reggel, amikor a parasztok 
a templom báva tömbjeit elkerülték 
s nevetve az istálló szalmás gőzébe keveredtek 
a tehenek és a rágcsáló nyulak boldog szemei közé 
ő imigyen szólott hozzájuk:
a gyárak kürtőire piros szárnyakat aggattak a munkások!

A harangok hiába sírtak azon a reggelen 
aranycsigákon hiába jött a püspök gyémántos csákóval 
a parasztok tiszta kemény homloka betért a jeltelen kapu alatt.
Templomokban orgonák sürgönyöztek
a pap már harmadszor füstölte ki magából a szőke sátánszagot 
csendőrök hiába szurkálták fel az ágyak üres daganatait 
csak álltak a homlokig érő gerendák alatt 
s a szemeikben már kigyújtotta valaki a lámpákat.

A nap fekete tárnákat röhögött az égen.
De aztán csönd lett 
valahol egy aranyfogú vezér 
megitatta estére a fegyvereket.

Most lóg a gerendák éke alatt
a hold még néha felvezényli a villámhárítókra csillagászait 
patakok zöld tenyereiken luftballon-könnyű hullákat haboznak 
de ő csak lóg
a szél fehér trombitákkal menetel alatta.
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Jaj, jaj, jaj,
egy asszony két ikerrel a híd felé világol 
s a megjegesedett cellákban
vitriolos karéjokat álmodnak egymás szájába az éhezők.

Jaj. Jaj. Jaj.
De őt felhúzták 
tegnap reggel 
s bizony bizony
a nap vörös tenyerét hiába dugta fel a horizonton.

Ig e n

Komor este van. A falak fülledten a homorú plafon alá hevernek.
Hátsó falban négyzetes nyílás, a mélység fekete perspektívájával. A plafonról madzag végére markolt 
sárgaréz forgács világít. Jobboldalt szárnyatlan kapu. Kályha. Padok kétféléi asztalokkal.
Már tintásán állig ér az este.
Valahol tehenek és gyárkémények bőgnek.
Csönd
A sarokban most felnő egy szakállas ember, a jobbkezét szépen maga elé kormányozza és szól: Igen...
A másik sarokban most kipelyhedzik egy nagyfülű csontvázruhában és mondja: Ó szomorúság!
A harmadik széken ül és medvésen ingázik a fejével: Meg kell halni... meg... meg... meg...
Negyedik tanító volt és szuronyhegyéről hirdette a megváltást, most is szöges teknőben ül nemzeti színű 
árbocok alatt, kéjesen vigyorog és szól: A hazáért!
Ötödik padlón ül kis csákóval, Nóbel-díjjal, 80 éves és néha bádogtrombitán trombitál: Ki korán kel 
aranyat lel (Trombitál)
Hatodik búskomor költő és királyleány a haját szőkén bekócozza az érzékszerveibe és sír, sír: Ah! ülni jó 
enholdam sárgájában.
Hetedik: A sarokban lóg egy ruhafogason, háttal a t. gyülekezetnek, ő már nem szól semmit, de 
meglássátok a reggel majd megmutatja a nyakába akasztott cédulát.
Nyolcadik: Még nincs itthon, valahol egy laboratóriumban kengurulábat forraszt egy oroszlán hátuljába. 
Kilencedik: A kályha tetején ül hőmérővel. Púpos ember ő és füligszájú és kiszámította, hogy a fölső 
légkörben melegebb van egy nyolcad fokkal.
Tizedik: Hadvezérslafrokban óriás térképen ül, állandóan főbelövi magát.
Tizenegyedik: Egy félbajuszos némber nyakában piros villanykörtével.
Tizenkettedik: Egy aszkéta talán, a hónalját szagolja állandóan és motyogja: úgy kell nekem, úgy kell. 
Tizenharmadik: Egy kékszemű búcsús Mózes-szarvakkal, a mellén vérző kereszttel. A kinyújtott tenyereit a 
többiek néha köpőcsészének használják. Ez énekelni szokott.
Tizennegyedik: én vagyok 
Tizenötödik: te vagy
Tizenhatodik: egy konflisló az utcán, amint a torkába szaladt bordáit ropogtatja.
Tizenhetedik: Az anyám a mosás sárga drapériái alatt, az apám, aki piros meg zöld meg kék vásznak fölött 
énekel a kitüzesedett ollóval, a bátyám, aki trappos svájci lovakat igazgat át emeletes teherkocsikkal a 
hidakon.
A tizennyolcadik: a meggyulladt nap.
Tizenkilencedik: egy őrült, aki a Mars felé röpül és a Többiek ti vagytok: házak, folyók, emberek, 
papagájok, akik mind mind bennehevertek az időben és az éjfél harangozására most felseprűnyeleztek a 
horizonton.
Csönd
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Szakállas a sarokból: Igen...
Csontvázruhás: Ó csontváz! Édes csontváz! (Sír, szipáko!)
80 éves kis csákóval a fején: Egyszer egy az egy... ilyen olyan amolyan... érik a meggy (Trombitál) 
Hatodik búskomor költő és királyleány: Halál? Szerelem? Isten? (Véresen röhög) Ó énül 
Kilencedik a kályha tetején ül: Eifelhullaü!
Kékszemű búcsús: Nincs én. Csak te.
Csontvázruhás: És a halál.
Kilencedik a kályha tetején ül: Halál? (Természettudományos fintorral beleköp a kékszemű búcsús 
tenyerébe.)
Csönd
Szakállas a sarokból: Igen...
Csontvázruhás, mintha felsrófolták volna: Kozmikus ködben lámpás, zászló menetek élén, ó bizonyosság! 
Félbajuszos némber, kigyújtja a villanykörtét a nyakában: Bizonyosság!? (Darálva) Ó élettengely! 
Kocsitengely! Tingli-tangli! Anyag megmaradási elve! Homunculus! Mértan-élet zárt egysége! Hegyesszög! 
Ah, szurokbahullott hím! (Beleköp a kékszemű búcsús másik tenyerébe.)
Hatodik búskomor költő és királyleány: S mert egy vagyok az anyaggal, a kozmosz én vagyok! 
Kilencedik a kályhán ül: Ó tizenhét kiló foszforsav! Pentokszid! Cinkokszid! Só! Kén! Mellény! Alsónadrág! 
Te méred magad össze a kozmosszal! Ó költő!!! (beleköp a kékszemű búcsús stb. stb.)
Tizenkettedik egy aszkéta: Én mindent megtagadtam, legvégül pedig magamat. Az én fejemben 
objektiválódik az élet!
Csontvázruhás: Élet! Élet! De vajon van-e egyáltalában? És vajon nem-e a dolgok egymással helyzetes 
relatívuma-e az egész? Igen. Ez az igazság! Mert hogy hihetnék másban vagy éppen bennetek, akik fény, 
hang, hő és a kiterjedés örök függvényi vagytok csak! Nincs élet! Csak optikai csalódás!
Félbajuszos némber: Te jegestenger! Te nem hiszel a tudatban? Ó kémia? Fizika! Rapszódia! Hjaj! Hát te 
nem hiszed a tudat végtelenségét! Ó te relatív abszolút! Te kapitalista! Jaj! leüt a villám! (Eloltja a lámpást) 
Kékszemű búcsús: Lehet urak lehet, folyvást lehet... lehet... még van egy pár hely... lehet...
Kilencedik a kályhán ül: Őt üti le a villám!? Te bordélyházzászló! Te emancipált! Kukurikí! (felnyújtja a 
nyakát) Villám! Kicsi villám, itthon vagyok!
Hatodik búskomor költő és királyleány: Ó villám! Költő díszfogatja...
Tizedik hadvezér és megint főbelövi magát: Ó jó paripám, Villám... (súgva) Szójáték!
Harmadik széken ül és medvésen ingázik a fejével: Meg kell halni... meg... meg... de legalább nehezen 
adom meg magam...
Negyedik tanító volt most is kéjesen vigyorog: Halj meg bátran! A hazának szüksége van 
fundamentumra!
Kilencedik a kályhán ül: Ó szomorú disznópép! Klerikalizmus + militarizmus + 2 x apakomplekszus, 
gyomorigénytelenség, agyrekedés! Médium! Államforma! Nem tudja mi az a pacifista köztársaság!! 
Tizenkettedik egy aszkéta: Egy gyermek fejét most szépen kettészelte a villamos! Ó szimmetria! 
Kékszemű búcsús: Ah testvérek! Egy gyermek! Egy ártatlan gyermek! Talán még kilenc éves sem volt és  
az apja biztosan ciánkáliért küldte, hogy elem éssze vele nejét és 8 gyermekét (Sír)
Kilencedik a kályhán ül: Ó társadalom! Forradalom! Elem-alom! Szociális kérdés!
Kékszemű búcsús: Ki tudna ilyenkor felnevetni?
Hetedik a sarokban lóg egy ruhafogason: He... he... he... he...
Harmadik széken ül és medvésen ingázik a fejével: A spicli! Elvesztünk! A spicli!
Kékszemű búcsús: Ez az ember nem halt meg csak aluszik...
Kilencedik a kályhán ül: Ó te buddhista! Brahmanista! Antiszemita! És én köpőcsészémnek használtalak! 
Ó megalkuvás! (még egy utolsót beleköp)
Hatodik búskomor költő és királyleány:
H alo ttaké az  éjfél, éjfél, 
ja j  annak, k i é jfé lko r ke l útra, 
be le hu II a z  a v iaduktba ... 
be lehu ll a z  a viaduktba.
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Hetedik a sarokban lóg egy ruhafogason még rémesebben: He... he... he... he...
Valamennyien magukba kicsinyednek, de mindegyikük fölött akkor sárga tenyereivel kigyullad a rémület. 
Harmadik széken ül és veszettül ingázik: Csak még egy napig ingázhassak. Ó csak még egy napig. 
Csontvázruhás: Ó nézd szép testemet...
Nyolcvanéves csákóval: ... még csak 80 éves vagyok... és tele van trombitával a zsebem...
Kilencedik a kályhán ül: Én szép jégkristályokat termelek gumizacskókba (letörli homlokáról megjegesedett 
verejtékét) Te pedig árulod a tüdővészt... Ó munkamegosztás!
Tábornok (abbahagyja a főbelövősdit): Holnap folytatom...
Csönd
Kint aranygerinceken fütyül a szél
Félbajuszos némber eloltja a lámpát, keresztet vet: Én csak egy egyszerű ádámborda vagyok...
A szél véres kardokat köszörül a horizonton, macskák belenyújtóznak a nyávogásba, kémények leporzanak 
Színész Mefisztónak öltözve kénes bokorból felbukik a süllyesztőn. Orgona zúg.
Kintről hangok: Vihar! Vihar!
És aztán: Nincs part!
Színész tölcséresen szétsúg mindenfelé: Ó lenni vagy nem lenni, ez itt a színpad! (Aztán kardjához kap, 
leejti a hangját.) Ó emberek! milyen majom volnék én, ha most itt tovább szónokolnék nektek, és otthon, 
otthon talán kutyafejű ikreket szül az asszony. S mivégre? Apjuk színész volt és adni nem tudott nekik, csak 
elküldeni tudta őket jégcsapos alagút elé meg szépen kihengerelt utcákba kénes gyufát kínálni kioperált 
szívű milliomosnak, ki mondá nekik: én antinikotinista vagyok.
De jaj, jaj, le a szubjektumokkal! Mert tudom ti publikum vagytok én pedig szőrfejű sakálnak írtam alá 
magam.
És micsoda Mefisztó vagyok én két kiürült karommal, ha a pokol orgonái, krejzlerosok és péknék beteg 
kórusát rimánkodják felém...
Mert én már mindent megelégeltem, kis parókáimat éhemben megettem, feleségemet tönkreszerettem, 
anyám szemeit elzálogosítottam, gyermekeimet csonton etettem... Elég! Elég! meg kell halnom...
(Kirántja kardját, lefekszik a padlóra és hörögni kezd. Meghal.)
Kékszemű búcsús már alig várta: Ez az ember nem halt meg, csak aluszik...
Szakállas a sarokból: Igen...
Csontvázruhás: Mi az?
Csönd
Tizenharmadik egy aszkéta: Falatlan kazán az én fejem, ó teljes egysége a drámának fűnek kőnek 
embernek baromnak. Én most ezer ökör szarván telefonálok, én most ezer tó tükrén iszom a napot, érett 
almafák hevernek a fejemben, a vonatokat pedig szépen bekanyarodtatom az ívlámpás üvegkasokba. Én a 
tértől és időtől független vagyok! Én vagyok az örökkévalóság!
Nyolcvanéves csákóval: Szerencsém, hogy öregapámnak szólítottalak nem mondanád meg nekem is 
kedves örökkévalóság, hogy juthatnék át az üveghegyen?
Tizenharmadik egy aszkéta: De. De. De.
Nyolcvanéves: Ó Jóság!
Tizenharmadik egy aszkéta: Jóság és rosszaság egyformán megölői az akciónak. Ó akció!
Félbajuszos némber: Jaj hatás alá kerültem! Szép vízfejű nagyatyám! (Hánytatót nyel)
Tizenharmadik egy aszkéta: Egy ember alatt most szépen elsüllyedt a föld. Ó determináció!
Harmadik egy széken medvésen ingázik a fejével: Egy élő példa vagyok! Egy élő példa!
Hatodik búskomor költő és királyleány: Determináció? Ah méla pép! Nem-e én vagyok én? Füttyentek és  
felborítom a völgyek légtábláit a vonyító sasokkal, piros vonatokat álmodok a felhők közé, meg a mérnökök 
köreibe, egyetlen kiáltásommal összekuszálom a polgárok agyvelejét, este pedig röhejemmel ágyamba 
agitálom a jócombú szolgálót. S mily szép mindez és mily hazugság! Csak a nincs nincs és a van. Különben 
semmi.
Kilencedik a kályha tetejéről: Én pedig mondom: mi volna más az élet, mint okok hátunk mögötti sorozata? 
Milyen egyszerű az egész: a kutya kilopja a sonkát a kirakatból, balta röpül ferrum-cuprum, kutya négylábú 
állat, hentes kétlábú, kutya el, balta be a konkurens kirakatába. Konkurens röhög, reggeledik, egy ember
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most fölhúzza magát a legmagasabb toronyra, napfölkelte, jönnek a kuncsaftok. Hentes henteskedik, 
alázatos asszonyok gyertyákkal jönnek és cekkerekkel. Mócsing.
2- ik Kutya falatozik. Utca megtelik bérházakkal. Ablakokból bérházlakók nyála csurog. Vízesés. Hentesnek 
vérben malmoznak a szemei. Asszonyok elfújt gyertyákkal el. Férfi ezalatt otthon legillotinozza a szakállát és 
belenyúl a szobalány mellébe.
Csönd.
3- ik Kutya már harmadszor párosodik és javában megindul a forgalom a városban. 11 óra. Kérek egy 
szakaszjegyet.
4- ik Férfi aranytekercseket smirgliz a bankban. Kamattermelés. Asszony főz. Gáz + gőz + sikoltozás. 
Szobalány vérző melleit mutogatja úrnőjének. Úrnő elájul. 12 óra.
5- ik Férfi jön. Mócsing röhög.
Férfi: Asszony! Asszony: Férfi! Férfi: Ah céda rongy!
Asszony: Ó hím! Ezüstzacskó! Szép emberem!
(Az ablak felé röpül)
Férfi: Jaj ne menj az ablakhoz!!!
Asszony hull ablakok és gangok sorfalában.
6- ik Férfi megy. S egy antirituális vendéglőben megöli magában a szentséget. Meg. Kutyát közben elfogták 
a sintérek. Konkurenst belefújta a szél a Dunába, szobalány kint van a vurstliban s egy baka trombitál a 
véres mellein.
Naplemente. Sötétedik.
Csillagok belefolynak a recehártyákba. Coitus. Valaki ugyanekkor 8 éretlen kölyöknek előadást tart egy 
kiapadt csatorna hasában.
Valamennyien mélyen fellélegeznek.
Csönd
Szakállas ember a sarokból: Nem...
Csontvázruhás: Nem...
Harmadik a széken medvésen ingázik a fejével: Nem. Nem. Nem.
Tizenharmadik egy aszkéta: Valaki most eltüsszentette magát egy erdőben! Ó disszonancia!
Hatodik búskomor költő és királyleány: Disszonancia! Ah ki hiszi el! Kozmosz kozmoszkodik, 
transzparensek transzparenskednek, harmónia harmonikáz. Ó harmónia!
És ó harmónia!
Mert csak harmónia van és én.
Én pedig nem vagyok.
Félbajuszos némber: Ó kínai császár! Madagaszkár! Urológia! Idegen szavak zsebtára. Magtár! Ó 
kisműveltség, félműveltség! Igekötő! Szitakötő -  mert szitakötő az ember (Zokog) és áll csak áll fényes 
pilleszárnyaival a parton (Bő-őg) két part van, balpart, jobbpart, ferencjózsefrakpart -  az élet pedig folyik 
(Bőg) Ó mozgás! És mi fénybogarak vagyunk -  én közismert fénybogár vagyok -  és a nap egy ívlámpa és 
mi beleröpülünk a napba! Jaj! Excentrikus spirális! (Szétmállik)
Csak tudat van. Végtelen tudat. Én tudom! Én vagyok a Gott!
Hatodik búskomor költő és királyleány: így van, így van, de mégsem egészen... A folyó mi vagyunk a 
kozmosz a part az ívlámpa a nap és mi halak vagyunk és a nap prézlit szór ránk, szét jaj! vak vándoroknak! 
Ó vándorlás! Mángorlás! Fametszet! Csak mi vagyunk! Mi pedig a mozgás vagyunk, ami a tett. Viszont tett 
nincs. A tett a legszentebb utópia. És ezért nem szabad hozzányúlni... Mee-eee (Zokog)
Nyolcadik eddig a laboratóriumban kotyvasztott, fehér kaftánban leereszkedik a plafonból: A föld áll! Ez 
az igazság!
Kórusban valamennyien: Nekünk mondja!!!
Nyolcadik: Ó mágnes! Ágnes! Equador! Szalvátor! Szép fiatalságom! A föld tehát tényleg áll?! Ah! akkor 
próbáljuk ki! (Beleugrik a sötét nyílásba)
Csönd
Aztán egy világító sikoltás kintről: Labilitás!
Hetedik a sarokban lóg egy ruhafogason: Nem is igaz... he... he... he...
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Csontvázruhás: Ah! Mi volt ez?
Tizenkettedik egy aszkéta: Valaki sír.
Kórusban: Szegény.
Hetedik a sarokban lóg egy ruhafogason: Nem is igaz!
Tizenkettedik egy aszkéta: Egy ló nyerített.
Kékszemű búcsús: Egy döglött ló!
Nyolcvanéves csákóval: Miért nyerített a ló?
Csontvázruhás felmutat: Mert meg kell neki halni.
Kilencedik a kályhán: Mert sok gyomorsavat evett.
Tábornok sóhajosan: Ki tudná azt, ha nem éppen én...
Nyolcvanéves csákóval: Nem is igaz. Mert ló. És a ló nyerít. És a kutya ugat. Igen.
Kint most egészséges emberi nevetés zeng fel. Reggeledik.
Csontvázruhás: Ó templom! Nem! Nem!
Tizenkettedik egy aszkéta: Csak egy ember.
Általános szörnyülködés.
Félbajuszos némber: Ember?
Tizenkettedik egy aszkéta: Az ember kétlábú állat.
Hatodik búskomor költő és királyleány: Ó gyalázatosak! Minden soromban benne van: Ó ember! 
Nyolcvanéves csákóval: Mi is emberek vagyunk?
Hatodik búskomor költő és királyleány: A disznók, aggastyánok és a nép: emberek. Nem emberek: a 
költők és a nimfák és a tavasz.
Egyre jobban világosodik. A sarkokból most zöld bokrokat reszket fel a szétzilált éjszaka. A megmerevedett 
ember hátán meglátni a cédulát, amelyen olvasható:

én egyszerű ember voltam, de fölakasztottak

Tizenkettedik egy aszkéta: Én tudom az emberek életét: vannak nekik iskoláik, parlamentjeik, kórházaik, 
cirkuszaik, múzeumaik, templomaik, tébolydáik és börtöneik.
Nyolcvanéves csákóval: Mi az a börtön?
Tizenkettedik egy aszkéta: A börtön tiszta hely. Fehérköpenyes orvosokkal. Este felolvasással, reggel 
sétákkal a hegyekbe. Vannak ott orgonatermek, zuhanyos medencék és főleg vitatermek.
Nyolcvanéves csákóval: És az iskolák?
Tizenkettedik egy aszkéta: Az iskolák kék tetőtlen paloták és végtelen erdőségek állnak körülöttük.
Kint most felzeng az ének, frissen, életesen és akaratosan:
A föld mozog! Testvérek!!!
Hetedik a sarokban lóg egy ruhafogason: Én tudtam... Halleluja!!!
Kintről: Reggel!!!
Kilencedik a kályhán ül, szótlanul lezuhan és elsüllyed.
Kintről: Énekeljünk!!!
Félbajuszos némber: Valaki belenyúlt a torkomba! (Kigyullad)
Hatodik búskomor költő és királyleány: Szép elefántcsonttornyom! (Elbűzlik)
Csontvázruhás: Élet! (Széthull)
Színész felugrik: Szent komédia! (Kiveti magát a nyíláson)
Nyolcvanéves csákóval a fején: Homokot dugtak a trombitámba...
Aszkéta, Tanító és a többiek kiabálják: Mozog a föld!!!
Szín most lassan elforog és amint belederül a reggelbe, megmutatja a tömeg áhítatos kórusát, mely égő 
zászlókkal vonul a mezőn és énekel:
Fák, füvek, asszonyok, emberek,
Szép megépített reggel van,
Reggel! Reggel! Reggel!
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Tulajdonképp mitől igen? És mire? M erthogy a szakállas ember, aki „a sarokban most felnő”, és 
aki J o b b  kezét szépen maga elé kormányozza”, tényleg kimondja ezt a szót néhányszor. Utána 
azonban ennek ellenkezőjét is mondja, t.i. hogy nem, és a szöveg szerveződése szempontjából en
nek m intha nem is volna különösebb jelentősége; aztán pedig a szerző mintha el is feledkezne er
ről a figuráról, és a nyelvi öngerjesztésnek az sem vet gátat. S még egy csomó mindenről és min
denkiről elfeledkezik, akiket és amit a szöveg elején exponál; egy bugyborgó és tajtékzó elme löki 
magából a szócsomókat, az üvöltésszerű költői képeket és a logikától elrugaszkodott kijelentése
ket. A  szubjektum egysége ezúttal nem belülről kérdőjeleződik meg, mint a romantikában, hanem 
drasztikusan, kívülről nyúl bele a beszélő saját alanyaiba: elmosódnak a képzetek kontúrjai (hi
szen hogyan lehetne m ásképp egy szintagmán belül elképzelni a búskomor költő és királylányt?), 
míg a képzeteket hordozó szöveg nyelvileg a végletekig kiélesedik, az asszociációk szabadossága 
pedig ezúttal nemcsak a káosz képzetét kelti, hanem tágas belső perspektívákat is ad a szövegnek. 
Ó, ha bírná szusszal Barta Sándor, és nemcsak imitt-amott villantana fel ilyesféle mondatokat, mint 
például: „Én most ezer ökör szarván telefonálok, én most ezer tó tükrén iszom a napot, érett alma
fák hevernek a fejemben, a vonatokat pedig szépen bekanyarodtatom az ívlámpás üvegkasokba.” 
Vagy: „Füttyentek, és felborítom a völgyek légtábláit a vonyító sasokkal, piros vonatokat álmodok 
a felhők közé, meg a m érnökök köreibe, egyetlen kiáltásommal összekuszálom a polgárok agyve
lejét, este pedig röhejemmel ágyamba agitálom a jócom bú szolgálót.” M indebből azonban nem 
lesz nagyívű, többszólam ú, gondosan megkomponált szöveg, mert Barta nem erre törekszik; beéri 
a m egszólalások vizuális elszigetelésével. Aztán lehet gondolkodni azon, hogy mitől érett egy al
m afa (mert hever?), hogy lehet-e szépen bekanyarodtatni vonatokat bármibe is, hogy a m érnökök
nek m iféle köreik vannak, satöbbi. Töprengésre ad okot az is, hogy a búskomor költő és királyle
ány éppúgy tulajdonának vallja a röhejt, mint az ágyat, hogy aktus előtt (vagy helyett?) agitáció  
folyik, hogy a , jó ” fogalma a szolgáló combjaira vonatkozik, jelzős szerkezeten belül, s hogy 
jócom bú szolgálóból csak egy van, összekuszálandó agyvelejű polgárokból viszont (csak nem őket 
szolgálja az egyszem jócom b?) meghatározatlanul sok. S különben is, hogy lehet az agyvelőt ösz- 
szekuszálni? Ez valamiféle akusztikus agyműtét? Aki azonban ilyesmiken töri a fejét, az már be
lülről szemléli a spektákulumot, igent mondott az IGENre. Belülről nézve még valami cselekm ény
szerűség is rekonstruálható, afféle alkalmi (szöveg)világvége, amelynek kibontakozása során a 
szereplők kigyulladnak, széthullanak, elbűzlenek.”Szent komédia!” ; nem hiányzik a hepiend, mo
zog a föld, belederül a reggelbe. De ez már egy másik színjáték kezdetét ígéri. (Cz. I.-Gr. A.)
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X  p a ra n c s o la t  jó ln e v e lt  h u llá k  s z á m á ra
1. ÖN ki e század gyermeke és éppen ezért krónikus agyrekedés és műértés áldozata lett olvasás

előtt okvetlenül fecskendezze be hónalját néhány kámforinjekcióval

2. ÖN kinek élete hasonlatos isten bogárkáihoz saját érdekében figyelmeztettetik hogy olvasás
közben gondolkozni veszélyes und daher verboten

3. ÖN ki jó szülők gyermeke öblítse ki összes üregeit mielőtt tisztelt hullaház című azóta
már hat nyelven megjelent remekművemet kezébe veszi

4-5. ÖN csodálkozni fog azon hogy micsoda alapvető ostobaságok okozzák
létezhetését e különben elviselhető glóbuszon

6-7. ÖN így fog szólni hitveséhez miközben őt egészséges fiúgyermekkel ajándékozza
meg: a gyermekem már kommunista lesz

7-8. ÖN ezek után mint bölcs és praktikus családirtóhoz illik kivételesen 2 adag hajszeszt fog
mosdózás közben elhelyezni hitvese irrigátorában

9. ÖN rájön szavaim igazára vesz egy önműködő elektromos halál-széket beülteti kedves nejét b.
embertársait és önmagát és szól:

10 .

ALAGA
VAGY

A GRÓFNŐ VÉRMÉRGEZÉSBEN 
OTT ÜL

AZ ÉJJELISZEKRÉNY 
ELŐTT 
VAGY

MINDENKI ANNYIT VESZÍT AZ OSTOBASÁGÁBÓL MINT AMENNYI KIRÖHÖGÖTT AGYVELEJÉNEK
TÉRFOGATA
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N é p e im h e z !

Kéjgyilkosok!
Ó elefántcsonttornyok aranypáfrányai!
Szadisták!
Ó néma embertisztelők!
Ó ti valamennyien, kik a nemzeti és vallási téboly örve alatt fürdetitek ki magatokból bestialitásotokat,
Ó ti ágyukat szentelő krisztus papjai,
Ó ti a gyermekeket és asszonyokat korbácsoló nemzet tisztjei,
Ó ti »objektiv« tanítók és tudósok, kik évtizedenként mint vad, kiéhezett csordákat egymásnak engeditek 

a népeket,
Ó ti hitvány bohócok,

Ti mindenek fölött álló művészek és irodalmárok, kik a mai rend glorifikálásától csöpögtök,
Ti cinikusok, semlegesek és naaagy emberek, kik magatokat semminek »alárendelni« nem akarjátok és 

megbújtok kisded tornyaitokban és a saját piszkotoktól nem látjátok azt a bizonyos agyonsakálkodott 
életet

Ó ti nemkülönben hasznos és csordult emberszeretettel felzsákolt nitroglicerin- és bűzbombagyártók, kik 
iszonyú katlanaitok mellől gyártjátok ránk a technika és kémia »csodáit«, ó ti nemes kutatók és 
felfedezők, kik egy kis nyomorért és egyéb ilyen exotikumért átsétáltok a tengereken és a »szép« és  
nagy hegyektől és városoktól nem látjátok az ember nyomorult sorsát a hegyeken és a városokban,

Ó üdv nektek isten aranyhernyói,
AZ EMBERISÉG LELKIISMERETE,
A TEREMTÉS ÉRTELME,
A VILÁG KRÉMJE,
ÜDV A KAPITALIZMUS B E S T  OFF/CERJEINEK!

AVE MAMELUK
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Id ő  k r is tá ly a : M O S Z K V A
(részle tek)

egy kétfülű ember látomásai 1923-ban
az élet ültetvényeseiről
sorsokról mik tövig égtek s mik gyulladoznak
fehérre meszelt pékekről, kik az öröm máglyái körül hervadnak, feketére aszott útkaparókról kiket már 

senki sem tud megkülönböztetni az országutak fonnyadt gyümölcsétől 
elszánt öngyilkosokról, kiket a szabadgondolkodás akrobatái a felzászlózott krematóriumok felé fuvaroznak 
némberekról, akik a körutak zöld klozeteiben hajózzák le az életüket a mindent összemosó tengerekre 
együgyű lámpásokról mik tört szívükkel az árkok fölé vándoroltak
katasztrófákról mik köré kidőlnek a legnyomorultabb értelmetlenségek és az alkohol kék bokrait ültetik el a 

bányászok szeme alatt
processziókról mik 17 éves lányokból patakzanak a gyárnegyedek felől s belecsurognak a higiénikus 

hullamedencékbe
küszöbökről melyekről új célok felé indulnak el a gyötrődök
és ajtófélfákról melyek alá összetört szívükkel megtérnek az utak és célok boldogtalanjai 
a házakról melyek mint a realitás sóoszlopai csak állnak mozdulatlan és megölik a fiatalok lázálmait s 

leleplezik az öregek álgyerekségét
a csöndről és szirupról mely körülfogja mindannyiunk testét és ha elmozdulunk nyomtalanul felissza és 

betölti helyünket
nyomorultakról és menyasszonyokról kik a templomoszlopok aranyhullái alatt találkoznak először s aztán 

többé sohasem látják egymást 
a csöndes sikátorokról a rángatózó körutakról
a hótöltéseken futó vonatokról mik az agyvelő és gyorsaság metszőpontjait éneklik szét a csúcsokon -  s az 

amerikai dollárkirályokat szállítják a petróleumforrások felé 
és a jó emberekről is akik fakóra sírják magukat demokráciák ezüsttáljai előtt 
és tudom mindeközben az objektivitás hullái kigyújtják majd rögeszméik lámpásait 
de én akkor alázatosan mosolyogni fogok 
és felemelem tenyeremet mely üres és sápadt lesz 
és virág lesz a legalul jövők sodrából, akikből kifakadtam
s akikhez valahányszor hozzányúltam a dolgok nyirkához és az élet panoptikumához mint egyetlen mély és 

emberi masszához mindannyiszor vissza kellett zarándokolnom.
Egy vagyok velük mert hordoznak és én hordozom őket 
s mert az 6 cementerezetükben és légszeszfejükben 
a legteljesebb lehetőségek gyertyái ácsorognak.

[1917 évvel a „felsodort kékszemű” szeretet-hirdető, a végül keresztre feszített „legveszélyesebb álmodozó” 
születése után megérkezik Oroszországba az új messiás: Lenin. A bizakodó, emberibb világot akaró szegé
nyek hatalmas serege kel útra Oroszország felé. India, Ázsia és Afrika képviseletében óriási sötét felhőkként 
szállnak a trágyalegyek; sőt Oroszország felé rajzanak még a vizek állatai is. Megállíthatatlanul hömpölyög 
előre ez a hatalmas áradat: „menetelni menetelni úszni úszni röpülni röpülni / ligetek megsavasodtak sók 
megszenesedtek falatok megkövesedtek / minden összeomlik és újjászüli magát / hegyek völgyekké hor
padnak / vizek házakká merevednek mikből szörnyű hullák rémítenek az élőkre / országutak mind megteltek 
/ levegőáramlatok mind mozgásban vannak / golfáramlatok mind mozgásban vannak / csak a menetelőkkel 
nem történhet semmi.” A „tömegekkel” nem történhet semmi baj, hiszen azonnal üdvözülnek, amint megér
keznek „Moszkvába”, vagyis elérik a kommunista társadalmat. A mikrostruktúrában nem ilyen egyértelmű a 
helyzet, ott összecsapnak az indulatok. Ott található a 14 elködösült tudatú naplopó, akik jó úton indultak el, 
de gyengének bizonyultak: a „sápadt filozófusok” az alkohol (vagyis mindenfajta ezoterikus tan) rabjaivá
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váltak. De ott lép színre a hamis próféták képviseletében a Kassákot jelképező morfinista férfi is, ellentétpár
jával, a bölcs vécésnénivel. -  A szerk. m egjegyzése]

És ekkor az éjszakában egyetlen kiemelkedő homokzátonyról felsírt a 14 naplopó éneke, akik egy óriás 
zöld fiaskóban ültek egy luftballonfejű kötényes ember körül, a kredencek alatt. A fiaskónak, mely talán 
egy közönséges pálinkaszanatórium volt, csak egyetlen nyílása látszott, s ezen a naplopók lelke csavargott 
fel a filozófiába. Mert sápadt filozófusok voltak ők, tépett karokkal és elzsibbadt vánkos lábaikkal s lelógó 
dagadt fejükkel, mikben csak olykor derült fel a nap.

S aki köztük a legpuffadtabb volt s szemei alatt a legmélyebb sarlókat viselte így szólott:
A gyárak kiköptek bennünket a produkció drótszisztémájából, mint megrághatatlan salakot kidobáltak 

a statisztikusok
milliószámra kallódunk a transzparenses munkaközvetítők előtt mellünkben az éhség farkasaival 

és gyerekeink viasztestével.
Ó cilinderes urak és egyenruhás boldogok szalutálnak nekünk, ha áthömpölygünk tábláinkkal 

a körutakon,
de ki nyújtja borzongás nélkül felénk a kezét, ó jaj emberek a rémület kanóca ijed fel a hordóhasú anyák 

szemében, ha eléjük ejtjük szemünk üregét.
Mi a mi bűnünk s hidak miért omlottak össze másíthatatlan mögöttünk?
Buenos Aires és Kalkutta között gabonával etetik a hajók kazánjait, de ki becsül meg minket, akik 

egy új egyensúly világképét hordozzuk szemeinkben.
A mi bűnünk a nappalok el nem bírása, mely elől áttelepedtünk a szesz kék vályúi elé és a gázórák 

ketyegése alá.
A mi testünk rángásai s a mi sáros arcú zuhanásunk a körutak ölére is csak jelenvalósága 

egy kitapogathatatlan fojtó akaratnak.
Csak a sarkok lámpáskodó fészkei várnak ránk rendületlenül óriás égignyúló drapériáikkal, miknek 

aljában ülünk puffadt lábainkkal és gömbfejünkkel, s karjainkban a csönddel az egyenletes 
kék szeszmáglyák körül.

Ezt mondta a legpuffadtabb ember, és a többiek bárgyún bólongtak, mint a virágok agyaggal bélelt 
kelyhei.

De az éjszakának még más vándorai is vannak.
Akik mindössze csak elhaladnak a csapszékek előtt s csak olykor lapítják rá arcukat az ablakok jegére.
Mert akkor egy kinézésre erősen morfinista férfi telepedett le egy zöld házikó lépcsőzetére, a freudi 

pszichoanalízissel éppen nem ellentétes helyen, a NŐKNEK című felirat alatt.
Bentről még föl-föllobogtak a gázlángok karfioljai, s  nem kellett röntgenszeműnek lenni annak, aki 

ilyenkor még látta a fülkék közti keskeny folyosón egy hokedlin üldögélni a pamutból és szárazságból való 
anyókát.

E két lelket egy zöld válaszfal kerítette el egymástól, s mégis mennyire egyek voltak a hallgatásban.
Mert ha ti azt hiszitek, hogy léteznek egyáltalában hallgató lelkek, vagy méginkább, hogy épp azok 

a hallgatók, akik mozdulatlanul és letapadt ajakkal üldögélnek a legelrejtettebb zugokban, ó nem ismeritek 
ti akkor az embert.

S mehettek ti bárhova, és falvakra mehettek, ahol az éjszaka lámpásai ismeretlenek, és a cikkcakkos 
házsorok közt csak a csönd fekete iszapja hömpölyög, s az emberek bennemerevednek ágyaikban, ó látni 
fogjátok, hogy vannak ott is ágyakban üldögélők, kik a mennyezetet látszanak tartani görnyedtségükkel, 
s hogy a fekvők közt is verejték szőrösödik némelyik arca karéján.

így ültek ők is itt és beszélgettek magukhoz, mivelhogy a gázlámpák kerítésén, s egy verében kívül, 
akit röptében egy villámhárító szúrt fel, senki se  figyelte az ő motyogásukat.

A morfinista férfi szólalt meg elsőnek s hangjának dallamosságában és logikájának hiányában s nagy 
szerelmében minden iránt, ami nem húsból és vérből való, lehetetlen volt fel nem fedezni benne a költőt, 
akit a társadalommal való összeütközés sodort ki az éjszakába. S itt rögtön meg kell jegyezni, hogy 
amennyiben ez a bizonyos ostobaság, ti. társadalom nem létezne, csodálatosképpen összes problémái 
megoldottak lettek volna és megoldásai igazak. Ő pedig így szólt:
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-  Ó barátaim magános szelek és -  nemkülönben kozmosz és ó nap te ocsmány szemorvos és  
lámpaangrosszista íme nézzétek egy dongófejű munkással találkoztam még kén és kaucsukszaga volt 
a tenyerének amellyel rásúlyosodott vállaimra s ő mondta:

-  Barátom kezembe vettem szívedet és eszedet s az nem különb a cejloni szegfűnél melyre ha ráköpnek 
a darazsak lekonyítja fejét és kialszik. Ó barátocskám mert ha te mondod hogy a szar nyilván akkor is csak 
valami egzotikus buja virágra gondolsz; pedig az csak az igavonó barmok és jó kasztrabszolgák ürüléke.
Ó nem nem vagyok elfogult s mindezzel legkevésbé sem azt akarom mondani mintha a mi jó uraink 
wertheimszekrényekben őriznék az övékét... Ó visszája vagy te az időnek mert megölni és elkeverni jöttél 
az új realitás vágyát az emberben. Tudom mikor az idő bennünk jelezte lengéseit te holdkórosan 
ránklocsoltad a szemeidet de amint visszakerültünk a hullámok völgyébe új ágaskodásra készülődön te 
rögtön átpingáltad magad kozmikus ellipszissé.

De barátocskám a mi hullámvölgyeink csak feltételei egy új özönnek s völgyeink és áradásaink pedig 
egyaránt a te játékos és ködös papírmaséid halálát harangozzák.

Ó jaj fejed fölött a harangok már mind elütötték a 12-őt mert a szándékok és álmok és szép 
hiábavalóságok lányos nedvét kiszítta csontjainkból az élet mely megnöveli körülöttetek érzékeitek 
lehetőségeit.

így szólott a dongófejű munkás s hiába mondtam én akkor neki hogy univerzális ellipszis mert ő 
belenézett a fejembe felfedezte ott a cejloni szekfűt egy nagyot köpött és eltűnt.

íme barátaim így érkeztem el újból a magánosság hegyére haszontalan dekorációimmal szép soraimmal 
és gyémántfülbevalóimmal. Ó váltsatok meg a társadalmi relációktól mivelhogy azok már amúgyis 
megváltották magukat tőlem. Mert mondom nektek jobb ma egy csokor trágya amelyet még mindig fel lehet 
szépre dekorálni és szervírozni mint holnap egy szociális társadalom amelyben köteles lesz mindenki nevén 
szólítani a dolgokat (Ó brrr...) kétlábon járni (Ó kozmosz) és a napon fürödni (Ó hidraulikus spirális).

így szólt a költő, kinek eszében mint exotikus virág élt a trágya s a realitás teher volt a mellén, mint a 
tibeti fakírnak a teste, melyet kiakasztott a hold alá egy horogra, míg lelkét a mennybeli tehenek és lótuszok 
közt legeltette, s aki hitte, hogy esténként egyedül van a kozmosszal, s hitte legfőképpen, hogy önmagáért 
van, miközben rotációs ívekre pingált soraival megjelent a modern hexaméterek városában a 
templommagas hírlappaloták előtt, és egy szőrös kéz csak rácsurgatta őt is a betonoszlopok közt és 
kazánjavító csarnokokban vergődő bolyokra, mint papok a mennyországot.

De a pamutból és szárazságból való anyóka, aki ismerte a trágyát, s kinek fejében az új realitás vágya 
volt az exotikus virág, ekkor így szólott:

A gyötrődés centrumában ülök ó emberek, mert jobbról vannak tőlem a férfiak és balról vannak tőlem 
a nők, s hallom kiapadhatatlan nyögéseiket, miket egymás felé menesztenek deszkával elválasztott 
celláikból és érzem a szemeik parazsát, mit egymás kifelejtett combjai felé gyötörnek a hasadékokra.
A gyerkőcök betérnek hozzám filléreikkel, hogy selymes kezükbe facsarják idegeik nedvét és hörögjenek 
a küszöbökön a maguk alá vizionált Madonnák mellén. Anyák jönnek be lányaikkal s átmázolják magukat 
az esti használatra és urak jönnek, hogy kinyessék a mindennapos fehér hajszálakat szakállukból.
És jönnek diákok széles atlaszokkal és remegő orrcimpákkal, mivelhogy ma indulnak el először az asszony 
felé és térképen keresik meg az öröm centrumát. És jönnek leányzók, vörös harapásokkal mellükön 
és átcserélik műmelleiket, miket letapogattak a körutak áradatai.

Ó színültig teltem én az ő éhükkel, mert nincs egyensúly, amely alájuk heverhetne e zűrzavarban csak 
az ő örök és öntudatlan éhük a szabad kiválasztódás után.

[Megjelennek a Moszkva felé menetelő öntudatos embermilliók megszemélyesített képviselői: a fehérre me
szelt pék, a fej nélküli ember és a feketére aszott útkaparó. A felhőkből leszálló-alálibegő keménykalapos úr 
képében megkísérti őket a Gonosz, s el akarja tántorítani őket a továbbhaladástól. Ez a kísérlet csakúgy ku
darcot vall, akár a polgári társadalom látomásként felbukkanó csábképei, mint például a parlamentáris de
mokrácia. A három ember nem is vesz tudomást róla. Nincs már m essze a cél, mindhárman a közeli betelje
sülésre összpontosítanak. -  A szerk. m egjegyzése]
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Nem látták a parlamentek kupolacsarnokait elúszni alattuk 406 viaszfigurával s az elnökkel, akinek 
megfésült borjúfeje volt és a legszebben tudta énekelni a himnuszt. Nem látták a zenélő órákat a kapuk előtt, 
hol a mindenfajta együgyű népek álltak és krajcárokat dobáltak a zenélő órába, mire a 406 viaszfigura 
egymás felé fordult, meghajtotta magát és szótlanul visszameredt helyére.
Mert csodálatos reggel közeledett, 
a nap egyetlen lobogással letépte ablakait és szétáradt.
Ők pedig akkor elérték az egyenes utakat, mik beszőtték a földet.
És nem látták a párduchajúak gyülekezetét, s a holdevőket, akik áradtak 45°-ban az égbe, mert ekkor ők 
hárman és milliónyian tartóztathatatlan zuhogással nyomultak előre a földön 
s megrágtak minden atomnyi tért.
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BARTALIS JANOS

A z  új m ű v é s z e t  e lé
(részle tek)

A vemhes idők mindenütt előre reflektorozzák fényük s a mi lomha, ködülte mezőinken is felujjong az új 
dal: a szabad ember dala!

Erdély és Bánát költőinek csatariadója harsog!
A béklyók -  az emberi gondolat legnagyobb szégyene -  lerepültek, most új hitek, új tettek, új alkotások 

mámora zendül az ég felé.
A hosszú évek szűk medencéjébe silányított gondolat kibontakozván, boldog áradással siet a végtelen 

felé.
Nincs határ és nincs korlát, mely gátat szabna neki.
Primitív feleszméléssel a minden a cél, a végtelen.
A háború mérhetetlen áldozatai beteljesítették a csődöt, de a véres hekatombák a szellemi világ új diada

lát hozták meg: a nagy, tiszta emberszeretetet.
Nincs többé gyűlölet!
A vérrel áztatott humuszból új, zöld vetések sarja lobog a szelekbe: az ember eszmél,
s a meggyötört és mesterségesen szétválasztott milliók az egymásrataláltak ölelkezésének boldog him

nuszát éneklik a terhes időknek elébe:
Testvérek!
Testvérek, mindenütt a földeken!
A hang harsog, a föld zeng köröskörül s míg a süllyedő világ patkányai rémült sikongással szaladgálnak a 

fedélzeten, a habokból, a romok hátán feltör az újjászületés örökszép dala.
A vészes elnyeléssel fenyegető, sötét hullámok taraján virágos bárkák tutajoznak s a fekete kormos me

zők határvonalain, új boldog szigetek tavasza pezsdül: a szeretet bárkái jönnek, hogy boldog rajvonalban 
bevegyék az öreg földet.

Új ember jön: a szeretet embere. Új Isten száll le a földre: a mérhetetlen, eddig horizont alatt élő milliók 
Istene.

A keresztyén művészet lezáródása óta nincsen olyan művészet, mely a nagy tömegek érzésvilágában 
gyökerezne.

A keresztyén hit félvilágra kiterjedő és félvilágot összefogó szellemének egysége megbomlott s ezzel a 
gazdaságilag széttagolt ember-csoportok elvesztették az utolsó kapcsolatot is, mely a vad társadalmi harcok 
hiéna-harapásai között is még összetartotta, egy morális tanban kibékítette őket, ha nem is a földön, de az 
égben.

Azonban az ég kárpitja meghasadt: s az ember most sivárabban áll, mint valaha, alárendeltségének és 
kizsákmányoltatásának érzetével a lét véres csataterén.

A társadalom két fő osztályra tagolódott: egy dolgozó, mérhetetlen tömegű osztályra és egy dolgoztató és 
uralkodó kisebbségre.

Ez a két osztály ellentétes érdekkel, különböző igényekkel és harci eszközökkel felszerelten, mint két vé
res felkiáltójel áll az anyagi terrain két pólusán és nincs semmi közös szellemi nyugvópont, nincsen semmi 
közös hitbeli alap, mely élne erősen, mint a keresztyénség első rajongó századaiban.

A tudomány és a művészet elszakadt a dolgozó nagy tömegek érzésétől, mert ezek a folytonos munká
ban nem értek rá a művészet élvezésére. Ezzel elvesztette a tömeggel való minden érintkezést, megszakadt 
köztük minden kontaktus.

A nagy Individuumok társtalan, mély, kivert búgással állottak az Egyedüliségben, mert az uralkodó osz
tály (bár ezek is hozzá szólották), valamely igazabb hang hallatára merész tagadással válaszolt.
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A művészet tehát az emberek nagyon kis töredékének művészetévé vált, a nagy tömegek, a munka em
berei, a világ fenntartói, kiknek munkájából van a világon fény, pompa, jólét, öröm, boldogság, lent maradtak 
a sötétben, a munka megölő robotjában, énekszó, egy emberi tekintet nélkül, gyalázatosán.

Költők és művészek között ha akadt is néhány, aki próbált alsó, elhagyott rétegekhez „leereszkedni”, fias
kót vallott, mert a tömegnek már idegen volt minden művészet, nem kapcsolódott az ő érzésvilágába. Csak 
töredékművészet maradt, mentve minden nagy monumentális, egyetemes emberi érzéstől, s így intenciójá
ban is erkölcstelen.

Az új társadalom, az új világvajúdás felszabadítja majd és felszínre hozza a tömegeket, ezeket a bővérű, 
kiaknázhatatlan, őserejű robusztusokat, és rangjukhoz méltón odateszi a világ élére s egy soha nem látott, 
teljesen új, egy szédületesen-szép és monumentálisan-hatalmas, gyönyörű művészet perspektívájánál ál
lunk.

Ennek a művészetnek a méreteiről és milyenségéről csak az ógörög s a keresztyén középkori művészet 
vagy a keleti nagy kultúrnépek: hinduk, kínaiak művészete adhat, mély emberi tartalmánál fogva, némileg 
számot.

Emellett a művészet mellett el fog törpülni minden más művészet és ez a művészet felül fog múlni minden 
eddigi művészetet, amit csak valaha az emberi zsenialitás alkotott, mert minden eddiginél mélyebb, nagyobb 
tömegből táplálkozik: az egész emberiség egyeteméből, az ős végtelen Univerzumból.

De hogy ez a művészet kialakulhasson, szükségünk van, hogy az új világrend új hite fáklyázza az embe
reket.

Minden nagy általános emberi művészet kifejlődésének sine qua nonja az egységes erős hit,
a friss, hatalmas, alkotó századokban mindig nagy vallások hite tartotta fogva az emberi lelkeket.
De mi legyen itt ez a fogvatartó és eltöltő hit?
Az új társadalom új hite -  ellentétben az eddigi vallásokkal -  a földön ígéri a mennyországot, a földi élet

ben juttat el a paradicsomba, az örök szeretet, örök béke, örök testvériség honába: a tökéletes emberi élet
be. És pontos matematikai számításokkal áll bizonyságul ígérete mellett.

A keresztyén és más keleti vallások minden jót és szépet, minden igazat és boldogságot transzcendentá
lis világokba emelnek, ezek a túlvilágban, a metafizikában megígérnek minden vágy-teljesülést, minden só- 
várgó remény-betelést, csak hogy itt a földön annál nyugodtabbak legyünk és zúgolódás nélkül vigyük az 
igát.

De semmiféle reális bizonysággal nem állnak ígéretük mellett.
Látható, hogy ez az új hit szilárdabb és magasabb etikai alapon áll és igazabb minden más hitnél: legye

tek e hitnek viharos fáklyázói, testvéreim!
Mert e hitnek kovászából nő nagyra a világ, mert e hit vezérel el az ígéret földjére a nagy Béke, az örök 

Testvériség világába. És e hit nagy átfoglalásából, örök testvéri kapcsolatából szakad ki majd a jövendő 
nagy művészete, melynek ti előmunkásai vagytok!

Új művészet!
Oh, hogy szeretném, testvéreim, elétek lehelni, fájdalmas lelkem sötét, mélyölű csókjával elétek ragyog- 

tatni ezt a szót:

Új művészet!
[Az új művészet nem „izmusok” akarását jelenti, hanem olyan szolgálatot, amelyet vállalni kell az egész  

emberiség érdekében. Erkölcsös művész nem hagyja magukra küzdőtársait. -  A szerk. m egjegyzése]

A szenvedés, a megpróbáltatás, a bizonytalanság, milliók tántorgásának korában, mikor minden nap 
nemcsak az egyének, de a népek, nemzetek is a lét vagy nemlét problémája előtt állanak; a kultúrák, társa
dalmak, rendszerek összeomlásában, mikor a Halál és a Születés perce vajúdik, ezekben a nagy pillanatok
ban, tragikus borulásokban a legnagyobb erkölcstelenség lenne, ha a művész magára hagyná az Emberisé
get.

Eddig lehetett felelősség nélkül „művészkedni”, a l’art pour l’art elefántcsonttornyába zárkózva játszani a 
létfeletti semmivel, de most minden kiejtett szónak súlya van, mert haldoklók felett virrasztók csendjébe hull, 
vagy a születés nehéz gyötrelmét zavarja meg.
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De ma nem is lehet többé nagy tere az individualista-impresszionista művészetnek, hisz mindenünnen 
millió seb vérzése kiált lelkűnkbe, utcán jártunkban, elkeresztezik lépésünk a fájdalmak,

a levegőből nagy, egyetemes sóvárgások leheletét fogjuk fel fülünkkel, éjféli viaskodásunkba mély percek 
döbbeneté szól,

s a torzéletes elhúzódás magányában is még elgondolkozom, a szél megrázza ablakomat a túlsó szobá
ban feleségem felcsendíti a sötétben a munka mélyszenvedélyű, exaltált, ujjongó dallamát-

úgy érzem, világok nagy látomásai közelegnek s a fenséges éjszakában a felszabadult emberiség egye
temes zúgó öröme harsog.

Ma minden szó milliók áhítatába hull, kik úgy várják ezt, mint a szomjas föld az esőt,
ma minden ige millió elindult testvér lába alá dögönyözi a földet,
ma minden cselekvés ezer kilendült kar és ezer megfeszített izom boldog ölelkezésére talál.
A pepecselések, szóviaskodások, egyéni kis búk halvány virága elvész az idő félelmetes fergetegében és  

még jobban elsápad az Univerzum mérhetetlen, diadalmas ordításában.
Ma új vallások korát éljük és a próféták hangjaira van szükségünk.
Ez a nagy kor adatott meg a ma költőinek és művészeinek, melynél félelmesebb, válságosabb, az embe

rek testébe-lelkébe mélyebben belemaróbb, örvényekkel telibb még nem volt a történelemben: egy zseniális 
vad kor romboló és teremtő lázában élünk.

És micsoda nagyvonalú feladat az impresszionista röpkeségek helyett!:
Beleágyazni magunk milliók fájdalmába, vágyába, akarásába, megvilágítani a káosz sötétségét, kivezetni 

az emberiséget a mély éjszakából, Vezére, Mózese lenni a bukdácsoló tömegeknek, megépíteni az új sza
bad mezők elíziumi gyönyörűségeit: bizonyára ez olyan feladat, mely hatalmasan felette áll minden eddigi 
osztály-álművészet feladatainak.

A művészet nem lehet többé egy töredék osztály ebéd utáni csemegéje.
A művészet alkotó és teremtő aktus, egy az Istennel és eszményeiért szívesen viseli testén a nyomor és 

a nélkülözés condráit.
A kenyérért és a pozíciókért titánkodó művészet és irodalom posványából fel kell emelnünk a művészetet 

igazi, égi trónusára, ahol a helye.
A művészet nem lehet félmunka, megalkuvás, igények kiszolgálása, hanem a legbátrabb szó és a legvé

resebb cselekedet, mely túl minden időkön, jelenen és múlton, tegnapon és mán az örök nagy Embert min
tázza, ezt a legtöbbet, ezt a minden-maximumot, ezt a legnagyobb vergődőjét az örök világnak.

A művész lelkében hordja ennek az Embernek a képét, benne lélegzik, mint az anya testében a csecse
mő, ennek a gondolatától terhes, ennek az örömétől ittas, ennek a titkától mámoros és ezt kell magából ki
vetítenie.

Új költők és új művészek: a kornak gyermekei, új csatára indultok, s mielőtt nekifognátok munkátoknak, 
rázzátok le magatokról az epigon korok hulladékait, azokét az erőtlen és esszencia nélküli korokét, melyek
ben csendes kérődzéssel az ellanyhult szellem már nem forrong, nem tombol új megnyilatkozások felé, nem 
keres az anyagi lét örvényeiben, hanem csak csendesen böfög a polgári és politikai élet megérzékítésében, 
nyárspolgárok erkölcsét és szokását nem sértőn, tehát illedelmesen, jó fiúhoz illőn ír és rajzol, mely érzelgős 
vidéki lányoknak és asszonykáknak megríkató szentimentalizmussal rima módjára kínálja fel magát vasár
nap délutáni szórakozásul:

Rázzátok le magatokról ezt az álművészetet s ennek a lealacsonyító sáfárkodásnak minden konvencio- 
nalizmusát, mely egy beteg és rothadt kornak fullasztó piszkával akadályozza a szabad szó kirepülését!

Vessetek le minden eddigi szennyet magatokról, hogy mezítelenül, tisztán léphessetek az Úrnak, az új 
művészetnek elébe.

Csak teljesen új alapokon való elindulás biztosítja a győzelmet.
És most -  kibomolva sok száz vadcsókú táj felé, elszóródva ezer sikoltó mozzanatába a véres időknek, 

viharos, szép Energiái a jövendőnek, boldog együtt-találkozásunkban, holnap-akarásunkban -  köszöntelek 
benneteket!

Az esztendőnek ezen kései idejében meglett, őszi kiáltástokat torkozom a szabad reggelbe s a kikerics 
mezők vonagló fodraiba: előre fáradatlanul!

Emberbajnokai a jövendő koroknak: csüggedetlenül!
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Madártávlat mindig akad, a költő kell csak hozzá. A költőkről úgyis azt mondják: a fellegekben 
járnak, még hogyha derékig érő füvet kaszálnak is, mondjuk a kosályi mezőkön. Felleg ide, ma
dártávlat oda, kemény legénynek kellene lenni, hogy kibírhasd, elviselhesd a kort. A korokat. Az 
elmúlt évszázadot is, mely csak a mi erdélyi tájainkról több költőt kaszált le, mint előzőleg a válo
gatott törökvilágok és Bach-korszakok. De elvenni csak onnan lehet, ahol sűrűn teremni adatik. A 
kiválóbbak egyike Bartalis János volt, aki 1893-ban született, idejében, hogy még elérje az első vi
lágháborút, s ama égzengés közepette hirtelen megszólaljon egy addig eléggé szokatlan hangon: a 
magyar szabadvers egyik első regiszterén s emellett, mint egy hófehér orgona mellett valami vi
déki Bach, ki is tartson mindhalálig. [...] A közeg, a közösség, amelynek hasznára kívánt lenni ez
zel a haszontalansággal [...], honosított világirodalmi hangvétellel, felszabadított formákkal, 
könnyebbé tett poétikai praktikákkal -  hol értette, hol nem, hol hálás volt érte, hol hálátlan. 
(Lászlóffy Aladár: Bartalis madártávlatból Helikon [Kolozsvár], 1993. 17. 7.)



DÉRY TIBOR

B a rá to m  n á la m  a lu d t
Együtt jöttünk haza. Az út dombokon át kanyarodott és fák álltak itt-ott keményen,
fölöttünk hosszú ujjakkal horgolt az éjszaka és egyszer megloccsant a folyó:
egy szatír köpött bele s egy hal ugrott ki, mint ezüst gépezet,
gyors zenével pörgetve csöppjeit és nyugtalan forgott a hold,
míg mi lassan, mint braunsveigi lovak baktattunk a messzi lámpák felé
és megálltunk dünnyögve és köhögtünk és megint továbbindultunk, mialatt gyapjasán
juhok topogtak a néptelen országúton és a lebukott kánikula
vörös feje már csak a fák mögül izzott fel.
Kaján szemmel, barátom! mondtam, itt valami baj lesz, 
vadaskert fekszik mellettünk, melyből kitörhet az őrület 
és gyors lábbal agyontipor és kevély agancsára tűzi fel életünket.
A barna köd lehullt -  csend állt őrt, mint egy kampós óriás a föld szélén
és tenyerével hessegette el a légydongást és a szitakötőszárnyú zajokat, míg mérgesen elvesztek.
Csak a föld túlsó feléről kongott át az amerikai gép
és a felhőkarcolók villanyos élete a pázsit alá,
mely vadul a hold felé emelt egy meztelen lányt -
aludt békén a lomb alatt és álmában édesfagyökeret szopogatott.
Csak a hold, a hold! ... És hiába gyújtottuk meg szobánkban a lámpát, 
és dőltünk le fáradtan a díványra, a lepilledt szemhéjak mögé 
belopózkodott sárgán és habos gondolatokat 
eresztett, mint a pók. És úgy éreztem,
hogy az élet rendetlen és hogy mivégre küzdeni epileptikus istenekkel 
és érni kalászmódra, és füttyszóra halni minek?
De barátom feje kigyulladt, mint a rádium
és szétterjedt és zengett a szobában és bús ökörszemeivel
egy fénylő angyalt nézett a mosdó fölé -  kezében pacsulibokrétát tartott
és lábánál valami állatok vidámodtak és egy szedőgép dolgozott
biblikus szövegeken -  felnyíltam vasszirmokkal a fényben
és felcsendültem és rezegtem rokoni hangon
és bálványszemmel a csillagok mögé néztem.
A szobában meleg petróleumszag úszott,
az ablak előtt megeredt az eső, s a fák felnyitották zöld esernyőiket, 
a tyúkok alájabújtak,
s a rabicfalon át álombavisított egy gyerek, 
kinek anyja bájos...

69



A z  á m o k fu tó *

Férfikéz, valamilyen kistesfű rágcsálót tart Férfikéz, óriáscsótányt vág ketté egy ollóval

Másfél évig szolgáltam egy vasúti ezrednél -  mondotta és a háború alatt pontosan négyszáz embert vé
geztem ki. A legtöbbször önállóan dolgoztam, és mondhatom, hogy nagyszerű gyakorlatra tettem szert. Ré
gen vágytam már egy hóhéri állásra, de nem tudtam sehogysem hozzáférni. Három héttel ezelőtt, vasárnap, 
a soproni F r i s s  Ú j s á g b a n  olvastam, hogy hóhéri állásra pályázókat keresnek.

-  Egy neked való állást találtam -  mondottam hóhéri állást! Ez kell nekem! -  Azzal az újságot a zse
bembe tettem, és még azon délelőtt elmentem jelentkezni. Semmiféle pályázat, ajánlat nem volt nálam, csak 
azt mondtam, hogy igen nagyon szeretném elnyerni a hirdetett állást és azután elmondottam, hogy miféle 
praxissal rendelkezem. A hivatalban felírtak rólam mindent. Egy egész oldalt teleírtak, akkor már mindjárt 
láttam, hogy engem fognak választani.

-  Hány éves?
-  1898-ban születtem Kunhegyesen, Szolnok mellett. Otthon gépészkovács-segéd voltam, de fizeté

semből nem tudtam megélni, és ezért Pestre jöttem. A villamosvasútnál hamarosan állást kaptam, és tegnap 
mint kocsivezető levizsgáztam. Persze, a hóhéri állás csak mellékfoglalkozásom, és a villamosnál továbbra 
is megmaradok. Mint hóhérsegéd évente 400 koronát kapok, akasztásonkint külön 150 koronát. Ha pedig 
vidékre utazok; külön napi költséget. Mert az enyémből csak nem fizethetek rá!

-  Nem a pénz miatt vállaltam el a hóhéri állást, hanem azért, hogy ezt az iparágat folytathassam. A vé
remben van már az akasztás, nem is tudnék erről lemondani.

-  Érzem, hogy erre születtem -  folytatta - ,  egy évig hullaszállító is voltam. Amikor az ellenség Fegy- 
verneken több embert agyonlőtt, és egy közös sírba földelte el őket, három hónap után én ástam ki vala
mennyit, és amikor födél alá helyeztük őket, velük aludtam egy helyiségben. Mindenki csodálkozott rajtam, 
hogy közben nyugodtan ettem libasültet.

(ESTI ÜJSÄG)

'A z  ám okfutó törzsanyaga minden valószínűség szerint még 1921 folyamán elkészült Bécsben, Déry kézírásával e z  a dátum olvasható a 
kézirat végén. »Előszavát", a höhérsegéd pályázatát (amely némileg módosítja az eg ész  kompozíciót) viszont csak 1922-ben illeszthette hoz 
zá: 1922. március elsején jelent meg egy tudósítás a Bécsi Magyar Újság hasábjain, „Huszonketten pályáznak a hóhérlegényi állásra Buda
pesten" címmel, amely (vagy amelyek egy másik lapban, esetleg éppen a Déry által idézett soproni Friss Ú/ságban megjelent változata) min
den bizonnyal az »elóhang- nyersanyagául szolgált. 1922-ben maga Déry németre fordította Az ámokfutót, s  1923-ban Komlós Aladár már 
arról tudósít a Bécsi Magyar Újsácpan, hogy készül a mű német kiadása a berlini Sturm-Verlagnál. A terv végül nem valósult meg, nem tudni, 
miért -  talán a szövegbe szerelt képanyag tette túl költségessé a vállalkozást. A Szöveggyűjtem ény számára M. F. kommentálta a képanya
got. A bal oldali szürke mezőkben a magyar, a jobb oldaliakban a német változat képanyagának leírása található. Az oldal közepére helyezett 
szürke m ező azt jelenti, hogy a magyar é s  a német változatban található kép azonos. Az ámokfutó kétnyelvű hasonmás kiadása 1985-ben 
megjelent Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum é s  a Múzsák Kiadó gondozásában. Botka Ferenc rendezte sajtó alá. [D. P.)

Az ám okfutó 1985-ös facsimile-kiadása a német é s  a magyar szövegváltozatot egy kötetben hozta nyilvánosságra. A két változat ö s sz e 
hasonlításának legelső tanulsága, hogy bár a szerző nyomdának szóló utasításokkal látta el a szöveget -  „nagy vastag betűkkel”, „egész apró 
betű” stb. -  mégis valamiképpen kész műnek tekinthette már magát a kéziratot is, hiszen egyébként nem „kényszerült” volna rá, hogy más 
illusztrációkat keressen a tervezett német kiadás számára. Nehéz eldönteni, hogy ez a kiadás a mű vagy a kézirat facsimiléjének tekinthető-e 
inkább. Felvetődhet a kérdés, hogy Déry miért ragasztotta fel a nem különösebben jó minőségű nyomatokat a kéziratra, amikor a szövegben  
többnyire egyértelműen megadta helyüket, sót néhol a vonatkozó mondatokat aláhúzta -  arról nem is beszélve, hogy egyszerű szám ozással 
is közölhette volna szándékait. Talán nem felesleges röviden leírni a két változat képanyagát. [M. F.j
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A holdat elhagytad múlt éjjel, 
a legyek se  érnek utol; 
pálmák között cikázol, 
viola háromszögek között, 
és futásod mentén
a kutakból egyenesen száll a vízszag, 
és behinti az álló, 
termékeny csillagokat.

A képet ollóval kivágták

A csiga is rohan,
a régi vizek s a geometria
veszett figurái is követnek a dombokon át,
de téged nem lehet utolérni,
de őt nem lehet elérni,
de engem nem lehet elérni,
sebek és betegségek között legelöl rohan az ember.

Frank Roland, távgyalogló-rekorder 
(nyakában tábla: 12 000 Km [in] 8 Monaten)

Én rohansz-e vagy
Te rohanok? Nem tudni:
ezer lábbal kapaszkodunk a földbe,
homlokunkat verjük ezer ököllel,
és sok szemmel sírunk, míg a fák alatt,
szempilláját két ujjal felemelve,
egy japán isten néz sovány térdeinkre.

Felhőkarcoló makettje

Kövér teherhordó bennszülött, ágyékkötőben, 
egy fűkunyhó előtt, felmálházva

Te beteg vagy,

Hiányzik egy kép

s én elfutottam
a pálmák alól, hol kétágú villákkal 
üldöztek, de datolyát nem raktak sebeidre,

Fiatal fekete férfi arca



csak a gongot verték az égen, 
a forrásokat riasztották, 
s a méheket kergették el halk függőágyaikról.

Franciakért részlete

A vénasszonyok mért ugrottak fel előled a lapos tetőkre? 
Selizun miért merült a vízbe halálos sikollyal?
S a fiam mért fordult el, amikor meglátta 
tejfehér fogaimat?
Tenyeremen füge: 
kavicsnak nézték, 
bordáim közt a ragyogás 
nem volt piros méreg!

A Nap is vonított, az Ég cselédje, 
s az ökrök csordájával banánfák mögé menekült, 
vért eresztettek a bálnák a tengerben, 
a polipok tölgyfákra másztak krákogva 
és sós illatzacskóját riadtan lóbálta a szél, 
szemaforok lezuhantak, gyerekek meghaltak...
Mi történt?

Mi jelent meg a vizek fölött?
Én egyenes pályán szaladok.
Ki tehet róla, hogy a görbe ágak és állatok
nem térnek ki, hogy a majmok görbe karokkal nyúlnak felém,
ki tehet róla, hogy engem egyenes pályára lökött a kenyér
és a szomjúság,
s hogy úgy hiszik: gyilkolok?

Két fiatal nő egy parkban, az egyik 
egy kerti asztalnál ül, a másik az asztal 
mellett áll, és egy szarvast etet a tenyeréből

Nagyvárosi háztömb

A házakat 
kikerülöm,
mert a házak erősebbek nálam, 
de rákok, emberek és madarak között 
forogni fogok ezentúl, 
mint az inkvizíció.

Ornamentika, ismétlődő virágmotívumok, 
talán egy mozaikról Horgolt csipketerítő
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Szingapúr kelyhéból a tengerbe léptem 
(én forgok-e vagy te forogsz?), 
s átkacsáztam a Krimi félszigetre.
Moszkva aszfaltját vörös bársony fedi, fehér madártojásokat ápol rajta a termékenység, 
mint a felhők hulltak rá szörnyű talpaim.

(Hangomban fekete harangok hintáznak, 
gyászbokrétás lovak szaladnak ki belőlem 
holt nyerítéssel,
a temetői fű vastag illatát rágcsálják, 
s én is, mint a bús kocsisok, csak az élet hátát látom: 
megáll mindenki, megfordul és sebes combokkal menekül.)

Állj! Azt hiszed, üldözlek?
Engedd, hogy utolérjelek, 
engedd, hogy éljek,

Három részre vágott egészalakos női portré,
1. rész

engedd, hogy megöljelek,

Három részre vágott egészalakos női portré,
2 . rész

én már százszor meghaltam,

Három részre vágott egészalakos női portré,
3. rész

méregfa, most kivirágzóm!

Szaladok utcahosszat, városok közt, koldusok után,
kapuk közt szaladok, tornyokat fogok csokorba országút pántlikájával,
és mint a bacilus kúszom a térkép véredényeit,
melyekre sokféle színt hazudt az önkény,
p e d ig  a  k e n y é r  v é r e  m in d e n  e m b e r  s z ín e ,
s a higany, az alumínium és a villanyosság
csak koszorú a sápadt homlokon.

Állj m e g  rigó! Állj m e g  te  ló!
Állj meg Szentlélek! Állj meg vénasszonyok nyara!
Ne rejtsd el énekelő arcod!
Ne botolj utamba pudlikutya, rózsaszín hullák ne feküdjetek elém!
Ne tolongjatok görbe hátakkal emberek 
a szakadék mentén!
Én a  n e v e t é s t  a k a ro m  elfogni,
amint kikel az árokból és döngve repül a nap felé,
ezüstgolyó, sebek és hulló remények között!
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Cilinderes úr egy plakátokkal bontott fai előtt, Karmesternek öltöztetett csimpánz,
mosolyog, és sétapálcájával a kép határán „vezényel"
túlra mutat

Feltehetően a säntisi obszervatórium látképe Havas hegyi táj
■

A säntisi obszervatórium megfigyelőjét meggyilkolták, 
csodálkoztak az újságok, hogy akadt, aki 2504 métert megmászott, 
hogy meggyilkolhasson egy öregembert!
Hát az én gyilkosaim! Akik 12 000 éve üldöznek már,
hogy meggyilkolhassanak,
nem is hóviharban, de pirított kínok között.

Egy a sebesség és az isten, 
egy a hő, az anyag és az idő, 
a vas, a virág és a mezei poloska, 
csak az ember hullt ki belőlük, 
s ugyancsak kergeti életét 
hullákon és hóviharokon át; 
feltámad és mindig meggyilkolják.

Hányszor haltam már meg!
És sohasem hálószobában,

Fehér biedermeier bútorokkal berendezett hálószoba Szegényes ágyban fekvő nő(?) állig
betakarva, csak rémült szemei látszanak

soha jóllakottan, 
soha végelgyengülésben!
Kergettek hurokkal, sortűzzel, kergettek templomokkal, 
kórházakkal és éhes szántóföldekkel, 
mindig éhséggel kergettek, szájam mindig tátva volt, 
vörösbegyek ültek fejemen és hangosan sírtak.

Kafferbivaly Targoncás reklámember (100 000 Mk 
Belohnung zahle ich demjenigen...)

Blatetzben asszony voltam, Torna béres felesége;
megértettem a kutyákat, az igáslovakat, a jégverte vetést,
s a messzi pásztortüzeket is megértettem, s a hygroskopot a falon,
mely két héttel előre megérezte az esőt,
de nem bírtam ki a távolságot gyomrom és az isten között;
az útszéli kereszthez kötöttem magam, máglyát gyújtottam alája,
megszenesedett altesttel vittek át a piacon.

74



A kanyarban megdőlő oldalkocsis motorkerékpár, 
a kormánynál komor, bajszos úr, az oldalkocsiban 
két vidám hölgy

Versenyautó két utassal

Hó-rukk, hó-rukk!
Az autóverseny 
a berlini stadionban
van olyan gyors öröm, mint a teknősbékáké párzás idején,
amikor a hím napokig fekszik felesége hátán,
és napokig étlen-szomjan
halkan makog a tenger felé nézve,
mialatt körülötte kagylókat szednek a maláj gyerekek,
kagylókat aggatnak fülükbe,
kagylókat aggatnak orrukba,
kagylókkal rakják ki kis piros szivüket,
és lassan, hangtalanul nőnek,
évek múlva halnak csak meg,
csakúgy mint a versenygyőztes a limuzinban, ki m essze maga mögött hagyta 
éhes gépütemmel a szelíd állatot;
rámászik most csontfejére és szíve oly lassan ver, mintha gyászolna.

Befordultam a sarkon,
átugrottam a függőkerteken,
egy hosszú allén kutyákkal hajszoltak,
a villamos hágcsóján szorongtam
(aki már fent van, lelöki, ki mögötte jön),
mellettem viziautó csobogott fiatal hangokkal,
pontyokat utolértem, madarakat elhagytam,
előre, előre!
Idegen gépek állják az utat, szörnyű tagokkal csavarodnak, 
fiatal nők a futóversenyen,

Fiatal nők futóversenye

s a halott tigris szeme, 
a telefon hangja 
mind engem üldöz, 
mind téged ver, 
őt éri el, 
beesteledik,
az űr krákogó torka csillagokat hány, 
eltűnök a csillagesőben.
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Behavazott rendező-pályaudvar Tevekaraván

Itt látható a föld legkövérebb embere, kérem!

Kövér férfi portréja

Itt láthatók az Oroszországban éhenhalt gyerekek!

Három éhen halt kisgyermek Két külön kép, mindkettőn mezítelen,
mezítelen holtteste síró, sovány kisgyermek

A szárazság folytán felrepedezett a föld.

Felrepedezett főid

Mary princessz kelengyéjén 40 000 fiatal lány dolgozik 40 000 éve.

Divatrajz, fiatal nő kaftánszerű ruhában

Kelebilán májrákban meghalt az apám,
kit húsz éve ápoltam, s Rácz csendörőrmester megveretett,
mert a temetésen hangosan nevettem az örömtől.
Wienbe utaztam, Tausz Elza a nevem, 
a Hernalser Gürtel szállodájában lakom most, 
éjjelenkint a pályaudvarok szobámba költöznek, 
ívlámpák gyúlnak ki a füstben az éjjeliszekrény fölött, 
s az ágy kattogva repül a tiroli vízesések fölé.

Álljunk meg egy szóra: Tausz Elza a nevem, 
állj meg ágyam: úgysem éred utol 
a legsántább bankár leggyávább álmait sem; 
szerénykedjünk kis örömök elé, 
térdepeljünk le és alázatosan verjük mellünket 
a márványmosdó mellett,
hátha kivirágzik pirosán és csoda folyik ki kelyhéból?

Én nem várok több főnyereményre és Isten mazsolás szakállát többé nem cibálom, 
markomban mindig csak köd maradt, kinyitottam, zümmögve elszállt, mint a légy, 
tegyünk inkább egy sétát a külső körutakon;
Halper villanyszerelő bemutatkozik, 
szobára megyünk, 
ellopom 40 dollárját,
istenem, mi történhetik: magaviseletből 3-as, 
és egy hónapi szobafogság a Landesgerichten.
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Szoknyás női lábak Startoló futónő

A fény másodpercenkint 300 000 kilométer sebességgel száll; 
képzelj lila pillangót, mely valamivel lassúbb, 
másodpercenkint öt kilométerrel lassúbb: ez az életem, 
mindig előttem a fény, s én mindig sötétben maradok.

Előre!

L ó v ersen y  befutója V on at ha lad  e l e g y  fa előtt: 
három  kis képb ől álló  so ro za t

Előre!
Apagyilkosok!
Anyagyilkosok!
Testvérgyilkosok!
Magzatelhajtók!
Fogjatok össze!
Autózzatok, imádkozzatok, ússzatok és rohanjatok fehérre dagadt nyájak! 
Vonjátok fel a horgonyt isten tenyeréről!
Ajtókat lezárni! Fúj a szél!
Repülnek a sárga szalonok és a felhők, 
és lengessétek Jézus kenyérből sütött testét 
a telihold alatt!
Úgysem érem utol,
úgyis meghalok nemsokára,
kiszáll az utolsó lehelet,
és kalácsformában megfagy a fogak között.

Sínek mentén,

Fiatal nő (kislány?) ül egy széken, „Cirkuszi jelenet", elég valószínűtlen,
hat orgonasíp-formába rendezett gyerek egy sziklafal mellett, valahonnan behajtó
tartja a haját, olyan, mintha szél lobogtatná ágról fejjel lefelé lóg valaki, és a

kezénél fogva egy fiatal nőt tart 
a sejthetően szédítő mélység felettвяЯНННЯЯНННННт11яНн1ИИНШЯШННВВШ1 ШШИИШИЯМШЯЯИШяЯВВШШШЯШШШЯШт

a vonat kupéján becsap a füst.
Árva vagyok,
mint a reklámtáblák
az erdőszélen:
süt a nap és fekete füst
száll betűimre.
Saint-Tropezban kiszálltál: 
a tenger sósán úszott a levegőben, 
alulról sütött rá a nap.
Oly szép volt az idő, hogy még a nyulak sem féltek az emberektől, 
s az öregurak énekeltek,
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a dróttalan távírók piros szavakat küldtek a felhők alatt, 
virágok kinyíltak, becsukódtak, 
újra kinyíltak,
friss csecsemők ültek a forró homokban 
és gyorsan nőttek a fényben -

Fiatal férfiak és nők, fürdőruhában, 
kézen fogva körtáncot járnak, 
egy férfi a körben ül, és bendzsón 
játszik
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

álljatok meg! Csak egy percnyi pihenőt! Kegyelem!

Egy percet a nap alatt!

Molett, többnyire középkorú 
hölgyek tornáznak
ЯШ1Ш8® i l l

A világ legnagyobb hajója, éppen ég

Hol a Minnekahda csobog (világ legnagyobb hajója) 
és Caruso piros labdákkal teniszezik a fedélzeten, 
de alul meztelenül dolgoznak a fűtők, 
gyomruk égési seb, foguk kihullt a gőzben,

Félmeztelen fekete bokszoló, ütést mímel, 
talán a fénykép kedvéért шшшяяяяяшяшшш

üvöltenek és 
néger szavakat 
nyilaznak a nap felé:
Mi a különbség 
ember

Elegáns bajszos úr portréja

és állat

Tehénfejш ш Ш  M  1 л ч  ;з
között,

mi a különbség 
férfi és

Táncosnő (Josephine Baker?) gyöngyökből szőtt 
ruhában, deréktól lefelé látszik

nő között,
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Cilinderes, ősz szakállas öregúr 

mi a különbség isten és egy kő között?

W 'V  - . . i : ' . ; . . .  V , .

Apolló-szobor részlete Afrikai (?) istenszobor

Előre, előre!
Egy kéz nyúlt utánam a csillagok mögül 
bélyeges tenyérrel,
sípoltak, az áram megindult, mindenütt csatlakoznak és rohamlépésben előre!
A poros országúton!
Lábam vérzik a szélmalmok fölött
(nézd a vérnyomokat a háztetőkön és az emberek torkán),
a völgyek vashengereken forognak,
hol a nap felé,
hol sötétbe kerülnek.
Az ibolyaszag március hátán berepült az országba
(melyik országban vagyunk?)
és felgyújtotta az aggszűzek lepedőit,
én lihegek,
én néha megbotlom,
én alig állok ...
de áll a bál és forog a kenyér.

Három felvétel egy toronyugróról Táncosnő forgás közben
(fotósorozat hatását kelti)

Fiatal nő arcképe, hosszában félbevágva, Szakállas, középkorú férfi arcképe,
(közrefogja az egész következő bekezdést) ugyanígy elhelyezve

Ki látta már a város csontarcát éjjel?
Köhög, imbolyog és köddel takarózik, 
a ködből lámpafény csurog és magányos léptek 
szürke szalagja vezet a közvágóhídra, 
forró istállókban alszanak az állatok, 
taglók lógnak a tetőkről,
az éjjeliőr lámpával bevilágít az elektromos kamrákba 
és a Duna felé egy óriási káposztafej gurul, 
egész éjjel gurul,
és még mindig nem tudott meghalni, 
sáros szárnya beleakadt a kövezetbe.

Két lóval húzott halottaskocsi Rendőrök, éjjeli menedékhelyen
a ködös utcán, lovasok kísérik vagy börtön folyosóján
яЕНЯНННННННИЯИЯИНННННННННН1 ШЯШШШШШЯЯНЯЯшМШШВ&яШ
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Itt is köhög valaki: az aszfalt alól 
csatornatisztító bújik ki, fülében rovarok mozognak, 
a ködben egy holttestet visznek a perifériák felé. 
Állj! Ne siess! Ráérünk még!
Az ereszről sörszag csöpög, kövér piaci legyek
fészkelődnek a zsíros hulladékon,
a kávéházban a főúr
leveti frakkját és kétkoronás mosolyát,
s a hajnali kifőzdék előtt
megered a savanyú eső.

Mikor lesz már vége a befalazott éjszakáknak!
A gőzöknek, melyeket csak ívlámpák hűsítenek, 
rendőrkard csörgésének a külvárosi kocsmák előtt, 
a fekete csatornalének?
A spirituszszagú, lakkozott égre mikor gurul ki már 
egy erdei lehelet vagy tiszta bégetés?
Megállsz, arcodat pincébe meríted, s hátad mögött 
elsuhannak a mezei éjszakák.

Az ötödik emeleten ablak nyílik,
Tattershall Dodd asszony üdvözli a hajnalt,

Ж- " MM ||$ IШШШ
Elegáns nő, karján két év körüli 
kislánnyal

a sarkon feltűnik az első szemeteskocsi, 
újszülöttjét Dodd asszony gyorsan lehajítja az utcára, 
a szobába köd hatol be, 
az ablakot be kell csukni.

A nyomdák gépészei is ilyenkor mennek haza, 
zsebükben még meleg az újság, gyomruk hideg, 
kezük kék ütőerén 
sokezer kilométer lüktetett át a világ 
fekete, zöld és lila történeteiből, s az arcuk 
mégis, mégis színtelen mint a pénz.

Folklór-indiánok, talán sziúk, 
egy felvonuláson

Talán színházi jelenet, a Halál a rettenetes
kaszájával, a lábainál fiatal nő, áléivá..............■............ ...  :

Csak a vadásznak s a halásznak süt arany a homlokáról: 
William Jennings Kanada jéghegyei közt lakott,
1918-ban hallotta meg, hogy Európában háború van, 
elindult elsősegélynyújtásra, de mire a Behring-szorosba ért, 
az első emberlakta helyre, 1922-őt mutat a kalendárium, 
s a háborúnak már régen vége: megfordult, s hazaindult, 
inkább lakik ő bálnák és razorbillek között.
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Pingvinek Eszkimó, fókával
■ •

New Yorkban közben rádió-egyházat alapítanak, 
s drótnélküli istentiszteletet rendeznek 5 millió ember előtt egyszerre; 
a prédikáció, de még az ének is jól hallható, 
s mindenki könnyezik. Csak a Mindenható 
felvevőkészüléke el ne romoljon közben!
Elpazarlódna vagy 10 000 lóerő ...

Tömeg az utcán 

Férfilábak: lepnek

Előre!
Előre!
Ne durmolj kenyeres!
Villanyosszéken is kivégezhetnek 
vagy megházasodsz és feleséged 
megmérgez az ágyban vörös liliomokkal 
és sztrichninnel. Van asszony, 
ki hét férjét mérgezte meg, s mégis nevető 
arccal számtalan egészséges gyermeket szült:

Félmeztelen Félmeztelen Félmeztelen Félmeztelen Félmeztelen Bélyeg
bokszoló bokszoló bokszoló bokszoló bokszoló (Deutschösterreich,

2 Kronen)

pap, bankár, mészáros hittérítő, hóhér bélyeggyűjtő

Tornász Tornász Tornász

Ш ИщвЯж:
pap, bankár, mészáros

keveri tovább vérét a vaseres földön, 
és szállsz

Tornász (műugró?) a levegőben; ún. bicskát csinál

A hittérítő Tornász Bélyeg 
hiányzik (Deutsches Reich,
a német 20 Mark)
változatból

hóhér bélyeggyűjtő

Műugró, homorít a levegőben

fák fölött és csatornák alatt,
a járásbíróságok pincéiben micsoda piros sorsok ülnek!
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Micsoda fejek, melyekben már elhervadtak a kertek, 
s a szökőkutat elállították!
Valakit most vezetnek a kőfolyosón a tárgyalóterembe, 
kiabál és homlokát tenyérrel verdesi, 
a gáz homályosan pislog, a vascsövekben 
szortyog a fűtés gőze, s a cellasóhaj 
kipenészesedik a falra.

Használat előtt Használat után

Két képhely, ragasztócseppek nyomai Beállított felvétel, férfi kalapáccsal
hajol egy nő fölé, a nő a kamerába néz

Uruguayban és Liechtensteinben,
Walesben, a Hortobágyon, Firenzében és Stockholmban 
apák ítélnek és fiák halnak, 
anyák hajjal fojtogatják a lányokat, 
a kórházak nem állják már a betegek rohamát,
s az akasztófa bólint és nyög a teher alatt, mint a vénember, ki már sokat megért 
és semmin sem csodálkozik, 
csak a kövek hallgatnak, 
hallgatnak és nem ítélkeznek,
pedig atomenergiájuk hatalmasabb, mint Shakespeare zsenije.

Tűzhányó? holdbéli táj? -  egy kráterből Mintha robbanás füstje volna
gőz vagy füst tör elő

Megálltál? Halj meg!

Elegáns, öltönyös úr kikötözött rabszolgát Egy csoport, férfiak, korbácsnyomokkal
korbácsol a testükön

Nem állsz meg? Halj meg! 
ítélkezel? Halj meg!
Elítéltek? Halj meg!
Gyilkoltál? Meggyilkolnak.
Tűzz ki lobogót özvegyi házadra, s amíg a szél el nem tépi 
tabu vagy -  utána máglyára cipel Ta-nang-ve törzsfőnököd.

Éheztünk

Női kalapok, valószínűleg egy kirakatban Eperszemek fonott kosárkában

egy napig, 
éheztünk 
két napig, 
éheztünk 
négy napig,
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a szakszervezetek nem folyósították a segélyt és 
a szántóföldek nem folyósították a kenyeret, 
minden kör bezárult,
s a sürgönydrótokban megállt a gondolat. 
Ilyenkor borbélynak szegődik el az ember, 
künn esik a hó,
vágtatnak a zongorák a felső emeleten, 
udvariasan fenjük a kést

Kollázs, szakállas férfi felsőteste, a kép
alsó fele kivehetetlen (kalodába zárt ember képe?)

(a mester a sarokban ebédel), 
s kékkarikás tekintettel becézzük a gázfényben 
a vendég ütőereit... Miért kiabál a hold?
A vendég meghalt és én éhes vagyok, 
hiába visznek a fogházba!
A fogházban is 
éhes vagyok, 
éhes vagyok.

Elfogták az aradi bankcsalókat is, 
elfogták Jean Arpent katonaszökevényt, 
elfogták a neográdi javasasszonyt,

A neográdi javasasszony Táncosnő, tollas fejdísszel

elfogták az automobiltolvajt Stettinben, 
elfogták a méregkeverő Leibenfrost Emilt, 
és elfogták a North-Eastern alagút dinamitvetőjét; 
fák közt elfogták a madarat, 
elfogták a kettészakadt sziámi ikreket, 
elfogták a föld guruló zsírját,
a sós esőt, a menekülő erdőket, víz alatt az északi fényt, 
és elfogták a viola álmokat s a költők rendetlen lélegzetét
.......a kenyér szalad!
Előre! Előre!
A kenyér szalad!
A tavasz szalad!
Menetrend nélkül rohannak a földek, 
az ének, az arany, a pincék és a méhek 
a zöld jégmezők felé -  nincs megállás!
Ropog a só és a hó és nedves kristályok 
csurognak a szívre -  lassan megáll ...
A nap is leáldozott,
a temetők is elalszanak,
elpattan a jég közt az utolsó villanykörte,
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a szél leejti fejét,
s a princ-pingvinek széles kanyarodással 
elrepülnek vörösebb csillagokra.

Úszó jégtáblák Birkózók

A Fram hajó érte el elsőnek a déli sarkot, 
a repülés magassági rekordja Boussin pilótáé,
Siposs Márton a leggyorsabb mellúszó 50 méterre.
Ez a legkövérebb nő és a legsoványabb férfi a világon,

Képhely ragasztónyomokkal Kövér nő és sovány nő férfiruhában

és Capablanca a legelső sakkozó:
megtaláltátok már a legmagasabban repülő, leggyorsabb, legkövérebb, legsoványabb és legjobban sakkozó 
lovat?

Felkantározott ló feje
. . '....... . . . ................................

Elberfeldben már írni tanítják őket, 
beszélni és írni tanítják az istent. Láttam már 
szalmakalapos lovakat is, piros pántlikával álluk alatt, 
csak épphogy nem cigarettáztak!
Egy vörös csődöd addig vertek gumibotokkal,
m íg le  n e m  írta: h a z u g s á g ,
aztán a világháborúba vitték hősi halálra.

Tizenegy (a ném. szövegben: 10) kisméretű kép
kivágás, női és férfi lábak, a legkülönbözőbb moz
gások közben ábrázolva

Indulás! Beszállni!
Nagy a késés, az üvegtetőn 
a Hiross-vészjelzó már üvölt, 
és a sínek elszaladnak 
a kerekek alól -  ne féljetek!
Nem marad le senki erről a vonatról!

Tizenegy (a ném. szövegben: 10) kisméretű kép
kivágás, női és férfi lábak, a legkülönbözőbb moz
gások közben ábrázolva

Regensburgba érkeztünk, a St. Emmeran templomba, 
ott őrzik Szent Dénes egyik testét, a másikat, 
szintén teljes példányt St. Denisben.
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Prágában és Bambergben egy-egy fejét őrzik a szentnek, 
egy harmadikat Middlesboroughban, 
ezenkívül a statisztika szerint:
Szent Andrásnak 5 testét, 6 fejét, 17 karját, lábát, kezét,
Szent Annának két testét, 8 fejét, 6 karját,
Szent Antalnak 4 testét, 1 fejét,
Szent Balázsnak 1 testét, 5 fejét,
Szent Lukácsnak 8 testét, 9 fejét,
Szent Sebestyénnek 4 testét, 5 fejét és tizenhárom karját őrzik különböző helyeken, 
hogy Szent Pongrácról ne is beszéljünk, ki harminc bebalzsamozott testtel 
hűsíti a szegények bugyborékoló álmát.

De
még a
repülőgépek
télikertjében

Hídroplánok a  vízen Repülőgép a levegőben

(melyekbe 30 Upman-szivaros bankár fér telefonnal, írógépkisasszonyokkal,
meleg vízzel, hideg vízzel, szivacsokkal és telegrafonnal)
sem láthatsz oly dúsan felszerelt szenteket,
sem oly acélfürdőket s oly vad panorámákat,
mint az én ágyamban hajnal előtt:

Két kép, az elsőn erőművész áll egy 
fémállvány tetején, megpróbál felemelni egy autót 
két utassal egy heveder segítségével, 
a másodikon elefántszobrocska (vagy 
játékelefánt?)

százezer év repül el fölöttem sárga szárnyakkal, 
s a trinidadi aszfalttó nincs oly kemény és fekete 
mint az én álmaim,
s Londonban nincs annyi ember és annyi halál, 
mint az én vánkosaim közt.
Történelemelőtti pálmák nőnek az ágy fejénél.

Előre,
előre!
Minden csoportosulás tilos!
A házak összenőttek, 
a falak holttesteken állnak, 
s az elefántok is egérutat keresnek, 
de nincs menekülés!
Előre!
Előre!
Vessétek le a szavakat!
Vessétek le a szerelmet!

Két fiatal, kalapos nő, közös szoknyában
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Vessétek le a ruhákat!
Vessétek le az istent is!
Meztelenül szaladjon a kő, a hold és az ember!

Etruszk (?) szoborfej Fáraószobor feje

Te szaladok 
vagy én szaladsz?
Micsoda tülekedés van azon a másik csillagon? 
S kik rohanunk a hold körül?
Tél van,
éjfél és havazik,
temetőket cipelsz hátadon és az országút 
jég alá menekült,
a feszületek és a lombok ropognak, 
nincs madár és nincs lámpa sehol, 
szél és holdas árnyék versenyez 
előtted a mezőn.
Minden falu elsüllyedt és minden kutya, 
minden sürgönydrótot elvittek a felhők, 
minden sínt a hó, 
minden leheletet a hold, 
már egyedül vagy,

Halott nő a ravatalon

anyád meghalt, 
szél fúj.

Eszkimó férfifej

Nagy zenéket látsz mégis a mező végén?
Zajos fényeket, s egy roppant szálloda melegét, 
melynek ételszagoszlopa körül sárga tükörablakok forognak, 
liftek, gőzfűtés, lilaarcú emberek, 
és megvetett ágyak, 
és megvetett ágyak?

Szaladj, minden út végén,
szaladj, minden mező végén
a Sing Sing fegyház vár sárga tükörablakokkal,
roppant oszlopokkal, gőzfűtéssel és lilaarcú emberekkel,
és a liftek felmennek, lemennek,
felmennek, lemennek,
a levegő áll.
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Egy sátorlap előtt gorilla csimpaszkodik 
egy rúdon, mellette félmeztelen 
bennszülött áll, felemelt karjával a gorilla 
kinyújtott karját fogja

Szaladj, minden kenyér végén,
szaladj, minden korty végén,
szaladj, minden sugár végén
Sing Sing áll roppant tükörablakokkal,
ketrecekkel, forró vízzel és számozott lehelettel;
szaladj, minden ágy végén,
szaladj, minden mosoly szögletében,
emberek minden tenyerén Sing Sing vár
szürke medencékkel, villanyszékkel
és rendezett halállal;
szaladj, ki tudja meddig szaladhatsz!
Torkodon lóg a betegség, 
háború veri talpadat, 
hajad kihull és 
szíved elöregszik!
Szaladj, cvikkered megvakul,
órád eláll, és a napot
ki fűti majd meleg lélegzettel?
Szaladj, a hold ide-oda leng, 
páncélszekrényeket fúrnak, a szél fúj 
é s --------

Öltönyös artista trapézon egyensúlyozik Hegymászó két sziklafal között
(egy széken ül, újságot olvas, mintha csak kapaszkodik felfelé
kávéházban volna)

A két képanyag összehasonlításakor talán az a legszembetűnőbb, hogy bár Déry a német nyelvű válto
zatban az esetek többségében szolgai módon követi eredeti koncepcióját, és igyekszik az első változat 
illusztrációinak tökéletes hasonmást keresni, néha, egészen váratlanul szinte ellentétes hangulatú képet 
választ. Máskor a két kézirat képei semmilyen elemükben sem felelnek meg egymásnak. A legszebbek 
azok a képpárok, amelyekben a német változat megfelelői mintegy metaforikus viszonyban vannak a 
magyar változatéival, nyomon követhető Déry képi logikája, hol egy mozgásforma, hol egy fogalom, 
hol a kép hangulata az alapja az asszociációnak. A két változat, bár sok elemében megegyezik, s forrá
suk mindkét esetben a korabeli sajtó képanyaga, rendkívül érdekes stilisztikai különbségeket mutat. Míg 
a magyar képanyag inkább lírai-melankolikus és/vagy néhol ironikus, a német változat a groteszk felé 
hajlik el, az egyik esetben a fotográfia poétikai lehetőségei, a másikban inkább a sajtófotó „bomírtsá- 
gából” táplálkozó nyersebb, néhol a börleszkre emlékeztető stíluselemek dominálnak. Nehéz magyará
zatot találni rá, hogy Déry miért csak néhány helyen élt a szövegszerű utalás lehetőségével (aláhúzás), 
illetve, hogy miért élt vele egyáltalán.
Szöveg és kép viszonyának rendezettsége egyébként erős vizuális komponáltságról árulkodik. Mai 
szemmel nézve valamiféle irodalmi klip forgatókönyvének is tekinthető a kézirat, egészen könnyedén 
elképzelhető volna egy olyan, Déry szelleméhez igazodó híradóarchív-montázs, amelynek dinamiz
musára a szöveg tördelése szinte javaslatot tesz. (M. F.)
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D é lu tá n

három nap süt ma az égről! -  ilyen fényben nem lehet gyilkolni! 
forogj édes virág!
a meleg fű lefutott a dombokról és kelet felé virul, 
ahol rézbogarak zümmögnek a vastag levegőben, 
látod, milyen enyhe ívben hajlik 
ez a tehénbőgés? nyújtsuk ki homlokunkat 
a nyitott ablakon, ha talán valami szél 
megölel és tiszta kezébe veszi életünket! 
aztán elszaladsz, a folyó fölött
fekete korongok szállnak, valamennyien gyorsabban lélegzünk
(a fákon már pattog a gyümölcs),
befutunk a mezei énekek oszlopcsarnokába.

A z  ö k ö r é s  a  s z e n t
Kalitkába zárták, levágni az ökröt;
fiatal volt, mint a katonák, kiket harctérre visznek
és nagy fekete szemű (nekem is ilyen szemem van
és még sok más állatot ismerek ugyanilyen szemekkel)
és épp úgy ordított, mint ahogy én ordítanék, ha kalitkába zárnának
és nézte mint hull a hó,
tél friss magvetése.

Förgeteg söpört a tó jegén
és mint fehér kalodában reszketett a sziklák
meztelen húsa a hó alatt -  búgj, búgj, búgj csak rendetlen
áldott erő és fűtsd ki homlokára
a szabadság csillagát!

Kitört a kalitkából, torka bő öbléből 
kormos lánggal szállt ki a szenvedés; 
a vihar szügybe döfte, szemébe belenyilallt a hó 
és háta mögött hirtelen felcsattant 
a mészáros véres hangja.

Kiugrott a jeges utcákra, a házak 
köves pusztájában ablakok vicsorodtak 
és reves emberi szájak arcába és a vihar is 
ordítva felemelte fekete tenyerét és kővel és jéggel 
dobálták meg kétoldalt roskadozó hátát.

De kiért a tó partjára, állatok elbődült prófétája! 
habos szájjal és vérsörényes térddel 
és elnézett a kék jégtáblák fölött; 
mögötte csíkos taglójával
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és felgyűrt ingujjal már közeledett az őrült 
és asszonyok rikácsoltak, a suhancok 
fenték fogukat és a késeket.
Segítsd meg őt, vihar!

Ráfújta a tó jegére, sodorta előre lihegő, szép testét, 
patáján korcsolyázott, térdén és mellén csúszott előre; 
hátul fogát csattogtatta a mészáros 
és utánaugrott, keserű vércse!

Beszakadt a jég, 
a hegyek közül a tó fölé emelte 
sörényes fejét a Rémület, az emberek 
némán remegtek a parton, fekete szitkok 
gyúltak az ég felé, a part mentén vonat sípolt 
s a mészáros, fuldokolva a jégben, 
hátrafordította fejét és úgy érezte: 
jobb most egy II. osztályú fűtött kupéban.

És belekapaszkodott a marha hátába
és az lihegett véres orrlikokkal és úszott
a jég tőrei közt és úszott hátán átkokkal,
úszott a zajló végtelenbe, hol nincs hóhér, se  kínpad és kötél,
úszott elborult homlokkal.

Ember, ki cukrászsüteményeket eszel tavaszi ég alatt 
s te csirke, ki kéjt csipegetsz vagy öleled kakasod, 
nem tudtok ti a kínról: fuldokolni jég közt, 
ha kigyúl az égen a szabadság csillaga.

Viharral hátán és agyában napos rét 
partra úszott az állat, isteni ereje 
partra hozta ájult gyilkosát is: 
az emberi tetemet szelíd virágarccal

mely fehér volt, mint a jég. Ajka kék szirmából
a tó békéje lihegett, apostoli tűz
verte ki szakállát és ujjai gyengédek lettek és soványak
mint a galagonya levelei.

A vékony ujjakkal keresztet emelt ő, 
a parton, hol kikötöttek, fedelet épített 
és lábát a vízbe lógatva összekuporodott a sziklán 
és ült a rőt emberi test és gondolkodott mint egy újszülött, 
tenyerével simogatta a marha hűvös orrát.

Élete olyan néma lett, mint egy elhagyott vasúti állomás, 
melyben virág nő a sínek között és acélszirmokkal 
a Béke hajt ki és füstölög régi romok közül; 
nincs már harc, se  jég, se  gőzölgő vágóhíd 
se  ember, se  állat, csak a folydogáló élet,
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mely csobog, bőg vagy beszél vagy zöld koronával
nyílik vastag törzsön -  nincs már nagyüzemű
értelem se, laboratóriumokban vagy gyárak katlanában zajongva;
bő s szelíd szakállt eresztett bölcsessége, keze ránőtt a marha hátára, hol fogódzkodott
és ült mint egy hegy és gondolkodott, mintha vihar járna csúcsain.

Kalauzok jártak el csodájára, mészárosok és sofőrök
eveztek át partjára véres ladikaikkal,
szakállát megtépdesték, házára plakátokat ragasztottak
és élete alkonyán történt, hogy egy turista
piros luftballont kötött nyakára s az egész alkotmány rögtön
felevezett a mennyekbe -  a földről sokáig látszott a szent
vértől csepegő talpa a felhők között.

Az ökörnek, szól a vers, nagy fekete szeme volt. Aztán zárójelben megjegyzi a szerző, hogy nekem  
is ilyen szemem van /  és még sok más állatot ismerek ugyanilyen szemekkel. De ezt komolyan, 
mert komoly a vers. A mészáros üldözte az ökröt, mely ökör a tó jegére menekült. A mészáros utá
na veti magát, a tó jege meg ettől persze hogy beszakad. A mészáros úgy érezte: / jo b b  most egy II. 
osztályú fű tö tt kupéban. Ez reális felismerés. Aztán a marha kimenti a mészárost, akiből az esemé
nyek hatására szent lesz. Keze ránőtt a marha hátára, hol fogódzkodott, de lehet, hogy ezt átvitt 
értelemben kell gondolni, és élete alkonyán történt, hogy egy turista / piros luftballont kötött nya
kára s az egész alkotmány rö g tö n / fe levezett a mennyekbe.

Ember.

Ember, ki cukrászsüteményeket eszel tavaszi ég alatt. (Q.)

C s á rd á s
Szüléink a küszöbön ülnek és tejet isznak
gyerekeink a sötétedő szobában égnek mint az örökmécsesek
mi lassan forgunk fölöttük a dombon
nem ejtjük ki komoly szívünkből a búzaszemeket
homlokunkon három csók él földből és kőből
és tenyerünkön színes agyagszobrok, melyekbe a meséket zártuk el
hogy melegítsenek, mikor megfogjuk egymást
s mielőtt meghalunk.

Sose halunk meg! Fogd meg a kezét! Fogd meg a derekát! Gyújtsd fel a száját! Törd el a poharat és öntsd ki 
a búzát! Fogd meg a torkát, gyújtsd fel a házat! Öld meg! Sose halunk meg!
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A  n a g y  te h é n
mindig fölöttem repül a nagy tehén 
éjjel felhőben fénylik és énekel 
himbáló tőgye néha előtűnik a ködből

te drágakincs! pipacs! állatka! elérhetetlen szerelmem! 
soha nem érinthetem meg rejtélyes szemeidet 
csókolj meg
elmúlt a hold és holnap meghalunk

a vágy a nagy erő 
ez a rét végtelen
szarvaid közt viszed hallgatagon billenő sorsunkat 
hol a nap süt
a föld őslakói csukott szemekkel menetelnek alattad, 
hosszú ujjakkal tapogatják leheletüket, melyből vér folyik 
a gyerekek némák és hessegetik a legyeket 
mindenki elrepül
nagy tested felé, melyben szelíden viseled a boldogtalanságot mint egy kenyeret 
késő este
homlokomra hajolsz és azt mondod: bubu kis madaram! 

így vagyunk
így utazunk a sejtek között
hol a holtak halántékáról északi szél fúj
anyám megfulladt
s a felhők kinyitják csőrüket és holdszínű vizet öntenek a földre 
bubu
küszöbömre sohanemlátott lényeket sodort az ár 
élnek s némán ágyamba fekszenek 
ezek a hajnali pipacsevők

elmúlt már a négy évszak s még mindig élünk 
elhervadtak üvegfenyőid 
gyerekeink a föld alá szóródtak mint a szén 
itt nincs víz
az állatok szeme kialudt 
nagy homokcsillagok állnak a dombok fölött, 
hol éjjel-nappal szakadatlanul süt a nap 
a temetők ajkai megrepednek 
nem tudunk meghalni

nem tudunk megélni 
az erdő nagy 
a tenger fekete
álmatlanul és forrón mint a kövek heverünk a Rák jegye alatt, a sűrű éjfélben
az évek mozdulatlanok mint az egyenes vonal
csak te röpködsz fölöttem, nagy tehén, drága tejelő állat
holdtöltekor ki a farkasokat szüli, és a bárányokat, a macskákat és az egereket,
a kígyókat, gyíkokat, madarakat és halakat, homlokából zöld pálmák kinőnek
ez a te nehéz órád és én sírok
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a hold felemeli mutatóujját és azt mondja: csitt 
hol világos van, hol sötét
én anya vagyok és boldogtalan társakkal élek a levegő alatt, te ott fenn ne hagyj el engem 
a delejes mezők elúsznak tenyereinkből
ki nyitja meg mélyüket, melyben idegen tisztaságú lények várakoznak hunyorgó szemekkel: 
fiaink, kik felépítették a napot és az éjszakát

repülsz kis bogaram
fénylő kedves szentjános, édes tőgyöddel 
nagyobb vagy mint a hegyek 
illatosabb mint a széna

már a szél eláll 
a víz megalvad
talán boldogabbak lennénk, ha meghalnánk
homlokodból kihullt a föld, ő tenyértelenül áll a csillagesőben, lélegzetünk félúton elakad 
mint az üres kalászok lebegünk 
csillag és kenyér közt hintázik az út

vagy gyilkolni 
reggel földet enni 
délután vizet inni 
éjfélkor gyereket szülni

ki ott fenn a hold fölött, a nap fölött bőg és kölykeit szoptatja 
lassan és óvatosan jár az ismeretlen térben mint egy üstökös 
soha nem téved el:
patáid nyomában tej fénylik az égben: éjféli vágyunk
hegyek reménye
nagy szerelem
angyalok vére
isszuk és soha nem fogy el

nem fogy el: talán ezért élünk 
a nap is süt talán
a dombok bizonytalanul himbálódznak mint a bogarak röpte 
2 x 2  = 4
csak vándorolni alattad ezüst lábbal 
egyszer megnyalod homlokomat 
mindnyájan a te istállódban élünk

Aztán D. T. abbahagyta a versírást, és valami egészen másba, komolyabbakba kezdett.
*

Két vers (Az ÖKÖR ÉS A SZENT; A NAGY TEHÉN); ha csak ezeket vesszük, tehén, ökör, mintha ak
kor éppen szarvasmarhában utazott volna a D. T.
*
mindig fölöttem repül a nagy tehén, vő.: látta mert visszatette, hogy rosszul repülnek, a teheneket
a legelőre.
*
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a gyerekek némák és hessegetik a legyeket, ez nagyon erős. a fö ld  őslakói.
*

Az úgy ment volna akkor, állítólag, hogy előbb mindenkinél következik az avantgarde korszak, 
azon átesik, át kell esni, mindenki elrepül, aztán meg szépen lenyugszik, lásd még, Kassák: rímes
verset nem közlök.
*
Jó nagyokat mond, igyekszik, és a tsz. 1. személy, delejes mezők elúsznak tenyereinkből. Olyan, 
mint a Zalán, ki nyitja meg mélyüket. Olyan, mint Nagy L. 2 x 2 = 4. Ez pedig olyan, mint a szor
zótábla. (Q.)

A n y á m

fonja kis haját és nem lát benne fényt, 
nyugtalanul lélegzik,
kenőcsöt keresne talpaira, de nincs ideje,
oly sürgősen futkos homlokomon és szikrát és kenyeret dobál napjaim köré.

látott sok barlangot, melyekben platina ég és az asszonyok kiterítik hajukat, 
de kitért és homokba gázolt,
testemről leaggatta a sebeket, vánkosa alá gyömöszölte, 
hadd égessék keskeny arcát és élesszék tomporát.

Éjjel nincs csillag, csak egy hosszú angyal áll mereven és vért merít szívébe. Minden egyenes és a vonalak 
mögött ünnepély fénylik. Ül a legalsó lépcsőn, tejet iszik és egyszerű tenyeréből kiszórja a gyerekeket a 
küszöb elé. Meghal.

T á jk é p
A betonsík fölött nem repülnek legyek, sem madarak 
elszórt üveghengerekben áll a hőség 
messziről egy higanytorony árnyéka vetődik

csak mi rohanunk meztelenül 
a parafagömbök között, melyek hangtalan gurulnak 
a nyújtózkodó síkon
és körülkeringik az acélcsokrokat, ha fellobognak

néha minden kopár és egyedül vagyunk 
az égről fekete bőrzsák lóg, villannyal töltve 
himbálózik a huzatban 
hajunk és talpunk füstölög

este van 
és reggel van 
a síknak nincs vége!
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gumirudak közt szaladunk; hajlonganak, ingadoznak és kifeszítik az utat 
egy-egy korong repül el közöttük 
és lehull a krétaporba

a dombon
csövek állnak, a csövekből fekete selyemszálak bugyognak 
itt sötétedik 
a szálak elfolynak 
elcsúsznak talpunk alatt

hideg van és meleg van 
pamutgömbök az estébe 
gázfénnyel felrepülnek 
mi fáradtan menetelünk a forgalomban 
egyre meztelenebbül 
a hengerek tövében

Egy szupermaratoni Futapest hangulatát idézi a költemény, pontosabban ez az a metaforasík, ami 
mögött valami tágasabb jelentést sejthetünk. A futás, a távolság legyőzésének értelmetlen és fárasztó 
heroizmusa már sok írót megihletett (gondoljunk például Szijj Ferenc könyvére, A futás napjára). Az 
élet a költői képzeletben könnyen válik csörömpölő zongorává vagy maratoni futóversennyé, és 
valljuk be, nem minden ok nélkül. Vizsgáljuk meg közelebbről Déry Tibor „ámokfutását”. Már a cím 
figyelmeztet, hogy Déry nem is annyira a rohanásra koncentrál, mint inkább a rohanás során elébünk 
kerülő tájra. Valóban különös táj ez, rideg, lélektelen, egy külvárosi ipartelep vagy elhagyott katonai 
repülőtér benyomását kelti, és a szürrealista festészet korabeli alkotásaira emlékeztet.
A higanytorony látványa, valamint a guruló parafagömbök elgondolkodtatják az olvasót: itt már a fu
tók agyában lüktető forró vér kergeti a lázas látomásokat vagy technikai ismereteink hiányosak, és e 
motívumok valamely konkrét ipari tevékenységre utalnak? (Egyesült Lázmérő- és Uszodakötél gyár?) 
Ám amikor értesülünk róla, hogy a futók anyaszült meztelenül kerülgetik a parafagömböket, amelyek 
később gumirudakká majd selymet bugyogtató csövekké transzformálódnak, biztosak lehetünk ben
ne, hogy eredeti sejtésünk igaznak bizonyult, és egy metaforával állunk szemben.
A futás (és a vers) a második nap végén fejeződik be, a futás meneteléssé bágyad, a táj továbbra is 
reménytelenséget sugall, de sebaj, mert végre beértünk a városba, gázfények és forgalom, itt már 
minden otthonosabb és meztelenebb.
A városba érkezés kvázi megnyugtató-engesztelő hatása mellett végig jelen van a versben egy moz
zanat, ami a futás értelmetlenségét és a táj vigasztalanságát ellensúlyozza, mégpedig az, hogy a költő 
nem egyedül fut, hanem a társaival. Egy megnevezhetetlen közösség rohan itt valahová (konkrétan a 
városba), a költő mintegy a szószólójuk, aki hivatottnak érzi magát arra, hogy a többiek nevében be
számoljon a közös tapasztalatokról. E hosszútávfutó tehát semmiképp nem magányos élsportoló, aki 
csak önmagáért teker, hanem -  a hasonlatnál maradva -  „tömegsportosan” fut, mintegy „mozgalmi” 
alapon, ami megkönnyítheti a selymet bugyogtató csövek lankasztó látványának elviselését.
Hogy kikből áll ez a közösség, hogy mi ez a mozgalom, arra már nehezebb válaszolni. A környe
zet ipari jellege, a versírás időpontja, a költő életének körülményei arra mutatnak, hogy ez a bizo
nyos mozgalom a munkásmozgalom, és munkások szaladnak a krétaporban, ám a művet propa
gandaversnek semmiképp nem tarthatjuk a szürreális eszközök extremitása miatt. Különös, belső 
feszültséget érzünk a versvilág individualizáló szeszélyessége és a mozgalmi jelleg között. Mintha 
egy olyan Futapest-résztvevővel lenne dolgunk, aki titokban azért szeretne bekerülni a Telesport 
esti összefoglalójába. („Futakép.”) (F. K.)
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A  k é p fa ra g ó
Bernáth Aurélnak

az ember kinyitotta szemét és homlokát ég felé fordította 
földből tehénszobrot gyúrt felállította a fűbe 
a szobor felemelte fejét és énekelt mint a hold
hosszú sorokban aggastyánok meneteltek emlői alá: aranytej mondták, aranytej! 
a szobor szájából lehelet szállt a gyerekek csillagokat találtak benne 
nyelve alatt fű nőtt 
a hegyről egy felhő szállt föléje
felemelte lábait és gyorsabban szaladt mint az állatok, ezek hosszú sorokban csatlakoztak 
élsz, élsz: mondták a kis tehenek és roppant szügyéhez dörzsölődtek 
sokan ettek testéből 
sokan ittak testéből
sokan gyerekeket szültek homloka árnyékában és meghaltak 
egy vak ember farkába kapaszkodott és azt kiabálta: nem látlak 
a szobor megállt és szemeiből kihajolt az égre a nap 
egészen világos lett

Is te n
egy messzi csillagról költözött fölénk 
a nap és a hold között ül 
lábai kenyérből vannak 
nyaka gyémántból
a felhők eltakarják teste rejtélyes részeit

első éjjel megteremtette a véletlent s az ellentéteket, hogy elvezessenek a tévedések kegyetlen ösvényeire 
elválasztotta a jégmezőket a tűzmezőktől és elindította föléjük az órák költözködő csapatait 
megölte az első embert
láthatatlan talpán felragyogott a bűn Déli Keresztje

Isten, fölémhajtod nagy növényarcodat, vess véget az első éjszakának! Megtanultuk a számokat és a 
megbánást. Mindennél nehezebb vagy, minden edény fenekén megtaláltuk lábnyomaidat. Engedd meg, 
hogy három kezünk nőjjön vagy négy szívünk s hogy elhagyjuk a ködben a törvények fáradt vastekercseit.

A  fe lh ő á lla to k
A felhőkben láthatatlan állatok élnek. Nincs fejük, nincs lábuk, nincs eszük, nincs szemük. Függnek a le

vegő között, elváltoznak és gomolyognak. Szélhangon néha lepisszegnek a földre. Ők szívják ki a madarak 
vérét és megőrjítik az éretlen férfiakat.

Ha erős a szél, leereszkednek az alsó rétegekbe s gondolataink közé keverődnek. A rések előtt leskelőd
nek hangtalanul s befonják mozdulatainkat. Mint árnyék a falat, betakarják életünket. A nap megöli őket.
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Néha sürgőnydrótokra ülnek s ellepik az elhaladó vonatokat. Testükön m essze csillagok illata. Vándorolni 
vándorolni vándorolni! Lehunyt szemekkel menetelünk mögöttük. Árnyékukat végighúzzák a földeken, csil
lognak a viharban az eső szívünkbe mossa láthatatlan holttesteiket.

A villám megöli őket. A hold megöli őket. A tűz megöli őket. Rejtélyes óráikban szivárványalakban átkel
nek a hetedik földrészre, mely a levegő fölött úszik, arccal lefelé. A szél eláll. Ez a csend ünnepe.

Tiszteld a felhőket!
A felhők vérünkben lebegnek.
Gonoszságunkat cseréljük fel szelíd bűneikre.

1. Déry metafizika-képe. A jelen válogatásban három vallásos költeménye van: A nagy tehén, az 
Isten és A felhőállatok. Déry, lévén égöszemű, sovány, fekete fiatalember egy kávéházban a szá
zadelő után, nem lehetett vallásos. Szabálytalanság lett volna. És bár több hozzá hasonló lett ké
sőbb azzá, vallásos költővé, ő nem. Ezt a három verset azonban -  bár évek vannak köztük -  ugyanaz 
az elragadottság köti össze. Mintha ugyanannak a narkotikumnak ugyanaz a gerezdje küldte volna 
ki ezeket a verseket majdnem ugyanannak a Dérynék a fejéből. Mintha ugyanarra a fűre (nevezzük 
így) ugyanaz a nagy tehén szállt volna alá legelni mindhárom versben.
A kábítószer-élvezőknek van egy misztikus kulcsszava: megtalál. Mármint a szer. Vagyis a szer 
van, él, gondolkozik, sőt, egy és ugyanaz a lény. Démon. Tovább ennél nem szokás menni, Déry 
sem megy tovább, a démonnal könnyebb tiszteletlenkedni, ietehenezni, mint az Istent. De Déry 
démonvallásából mégiscsak az következik, hogy az Isten nem más, mint a bioszféra külső héja. 
Vajon volt-e kábítószer-élvező Déry? Az tény, hogy ez a világ még öregkorában is „megtalálta”: a 
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról megpróbál szólni a hippivilágról, ami jórészt ebből a 
mámorból született.
Ha már itt tartunk, nem lehet nem azonosítani -  e kicsi Déry-valláson belül -  a nagy tehenet Jé
zussal, Istent persze az Atyával, a felhőállatokat pedig a Szentlélekkel. Az Atya növényarcú, a te
hén növényevő, a teste pedig mint Krisztusé, táplál minket. És a felhőállatok keverednek a gondo
lataink közé.
2. Ami pedig az éretlen férfiakat megőrjíti, az mindannyiunkat megőrjít. (V. M.)

A z  ú s z ó  s z ig e te k
az úszó szigeteket pillantásukkal hosszan követik a halak 
a gyöngyhalász elaludt a fövényen 
az öböl fölött három nap áll 
a pálmák bólogatnak

délben a paliszádok mögül előjön a pókkereső 
szelíd teremtés: feje igazgyöngy
napközben színeket gyűjt s ha alkonyodik, olcsón eladja őket a szigetlakoknak

a kis dár-dár madár a fűszerágyak fölött röpköd 
ő a sziget fejedelme: dár-dár 
egyszerű mint a nap és hét bolygója 
az egyetlen lény a szigeten, aki táplálkozik 
éjfélkor felrepül s csőrét a vízkeresztbe mártja
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a délután hosszú mint egy kenyérfa 
a boldog sziget elszenderedik 
csend! csak a hullámok csobognak 
egy majom nyújtózkodik a nádban

ilyenkor indul el az atlanti lepke
himbálódzva röpköd a víz alatt és gyűjti a sót, amivel a halottak homlokát behintik 
a halottak átlátszóvá válnak és mindenki megfejtheti életük értelmét 
az atlanti lepke boldog

zümmög az öböl
a zenefa elindult s már megkezdte délutáni beszédét 
a madarak gyülekezőhelye felé tart 
a kőnek illata van
az illatszerárusok finom csőrökkel bolyonganak a homokban
mindenki találkozik egymással és egyedül van
tudod a szél...
tudod a kőnek illata van...
...és lehajtotta fejét

a főnök leszáll a dombról
szétosztja mindennapi ajándékait: a vánkosokat s a dalszalagokat 
már esteledik és a kalózhajó elégett 
a holdszínű szél!
mindenki helyére száll és elmondja kívánságát 
ez a baobab ünnepe

éjjel a sziget felemelkedik 
a széleken eldűl a nád 
az állatok sötét lélegzete viszi már 
fent csillogva alszanak
hosszú uszályban követik a szigetet a lehullt pálmaágak és a tenger déli szellemei

M it e s z ik  re g g e lire ?
Játék két felvonásban

Kulisszák nagy újságlapokat ábrázolnak, hírekkel, hirdetésekkel. Irreális tér. A színészek kissé gépszerűen 
szavalnak.

BALOLDALT üres tér, ide siklanak előre a kulisszákról leváló hírek szövegei. Színészek maszkkal ját
szanak, testüket nyaktól térdig fehér vagy színes kartonlap fedi, rajta plakátbetűkkel nevük.

JOBBOLDALT néhány székkel, asztallal, Pénztár felírású állvánnyal jelzett bankhelyiség. Színészek 
meztelen arccal játszanak civil ruhában. Az asztalon rádiókészülék.

A Közönséget négy óriásbábu játssza, a szín két elülső sarkában, magas bárszékeken ülnek.
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Jelenet az első felvonásból:

A hátsó kulissza egyik felső sarkából srégen leszáll a szín elejére: hír. Helyében fekete folt. Szöveg, 
melyet

Közönség 1 (fennhangon olvas): ÉJFÉLI NÁSZ NEW YORKBAN! A divat utolsó szava!
New Yorkból jelentik: James Gould, a baltimore-i úgynevezett sárga újságtröszt vezértitkárának lánya, 

Miss Grace Gould, tegnap este házasságra lépett gróf Ange Carrara de la Pommeray francia földbirtokos
sal. A Carrara család Franciaország legrégibb nemesi családjai közé tartozik. Az egyházi esküvőt éjjel 11 
órakor tartották. Szertartás után az ifjú pár az előkelő násznép kíséretében a Carpentier-Hufman éjféli 
bokszversenyt látogatta meg.

Közönség 2: Nincs szebb, mint a szép nász!
Közönség 3: Szép, de ezért jövök színházba?
Kisasszony (a pénztárból átkiabál): Ne türelmetlenkedjék! Nem tud várni?
Közönség 4: De hol itt az összefüggés?
(A hír eltűnik, mögötte a New York-i szín szereplői maszkkal és kartonnal: menyasszony, vőlegény, pap, 

Toto, Gould vezértitkár, Násznép 1, Násznép 2, Násznép 3, Leroy Tivadar szelleme. Pap: bíbor kartonban 
fehér felírással, Leroy T. szelleme: fekete kartonban fehér felírással, többiek fehér karton, fekete felírás, ci
linder. Menyasszony fátyolban.)

Gould vezértitkár (dobogón): Az ünnepi tósztok előtt kötelességemnek tartom a szónokokat arra 
figyelmeztetni, hogy e pillanattól kezdve összeköttetésben állunk a washingtoni rádióállomással. Hullám
hossz 410. Minden e teremben elhangzott szó változatlanul eljut az előfizetők felvevőkészülékeibe. Tizenkét 
millió előfizető. A vezetésem alatt álló tröszt összes lapjai teljes terjedelmükben közük a beszédeket (kezet 
fog vőlegénnyel, menyasszonnyal). Sok szerencsét!

Menyasszony: Thanks!
Vőlegény: Meilleurs remerciements, eher Monsieur!
(Mindenki tapsol. Násznép 1 (férfi) és Násznép 2 (nő) a szín elejére jönnek.)
Násznép 1 (férfi): Templomi szertartás, bankett és ünnep 80 000 dollár. Ünnepi beszédek hat hasábon 

120 000 dollár megtakarítás. Nettó 40 000 dollár nyereség.
Násznép 2 (nő): A menyasszony toalettje kissé avas. Szoknya abszintszínű volánokkal és strassz- 

bordürrel. A strassz már egy hét óta kiment a divatból. Sonkaujjak és római krepp. Firenzei fejék narancs- 
virággal. Panne-bársony és brokátcipő. Ki látott már pisztáciazöld lábakat?

Násznép 1 (férfi): Látta az új Rolls Royce-ot? Hatvan lóerő, hidegvíz, melegvíz, rádió, villanykályha, tele
fon és egy Tizian-freskó. Fess kis nő vagy! (Megcsípi Násznép 2 állát)

Násznép 2 (nő): Tavasszal Afrikába megyünk. Apa vesz nekem egy karavánt. Tevémet bíborszínűre 
fogom befestetni, s egy halványsárga krepdesin burnuszt borítok vállaimra. Olvasta már Déry Tibor új ver
seit? Tetszel nekem, nyúlánk tevehajcsár! (Megcsípi Násznép 1 állát, hátramennek)

Toto (előrejön): Gyengéd barátom, Leroy Tivadar agynáthában elhunyt a minap. Ki gondoskodik ezután 
habfehér anatómiámról?

Násznép 3 (férfi, előrejön): Derékbőség?
Toto: 70.
Násznép 3 (feljegyzi): Mellbőség?
Toto: 91.
Násznép 3: Cipő- és kesztyűszám?
Toto: 36 és 5 3/4.
Násznép 3: Comb hossza térdig?
Leroy T. szelleme (előrejön): Bal comb 43, jobb comb 44.
Násznép 3: Tehát sánta?
Leroy T. szelleme: Nem, de a jobb oldalit egy évvel később mértem.
Násznép 3: Tehát nő. Térdtől lefelé?
Leroy T. szelleme: 38. Melegen ajánlom e hölgyet. Földi életemben enyhe és derűs órákat töltöttünk az 

Elektrik-szállodában. Mióta meghaltam, sajnos már csak néger nőkkel tudok szeretkezni.
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Násznép 3: Éjfélkor inkubus formájában nem látogatja volt barátnőjét?
Leroy T. szelleme (sértődötten): Hova gondol! A londoni pszichikai kutatásokkal foglalkozó államilag 

támogatott tudományos társaságnak vagyok szerződtetett kopogó szelleme. Kérdezze meg Richet pro
fesszort! íme névjegyem. Ajánlom magamat. (Háttérbe)

Násznép 3 (Totóhoz): Havi 200 dollár, lakás, fűtés, toalett.
Toto: Et les petits cadeaux?
Násznép 3: Don’t understand. Megyek a tósztokat hallgatni.

a bankban:
Kisasszony (a pénztárból kikiabál): Cégvezető úr kér^m! Állítsa be a rádiót 410 hullámhosszra! Szen

zációs nász New Yorkban. Egy fül vagyok.
Szolga: Az éjjel 11 -kor volt!
Kisasszony: Amerikai idő, fiatal barátom!
(A rádió tölcsére megszólal az asztalon. Előbb berregés)
Rádió: Havi 200 dollár berrberr fűtés toalett berr et les petits cadeaux berr don’t understand berrberr...
Kisasszony: Úgy látszik, komornát szerződtetnek a fiatal grófnénak.

Násznép 1 New Yorkban (dobogón áll, tósztot mond, többiek a dobogó körül ülnek): Násznép 1 vagyok. 
Civilben a munka embere. Amerika a munka hazája. A menyasszony családja a munka arisztokráciája. A 
munka és a vér arisztokráciája egyesülnek. Ez az igazi demokrácia. A demokrácia a munka diadala. És 
fordítva. Üdvözöljük az ifjú európait, ki nemes hazájából átjött a demokrácia hazájába tűzhelyet alapítani. 
Hip hip hurrá! (taps)

Rádió a bankban (ismétli): Berrberr Násznép 1 vagyok. A munka embere. Amerika a munka hazája. A 
menyasszony családja Amerika legnagyobb uzsorása. Az uzsora és az arisztokrácia egybekelése. Ez az 
igazi demokrácia. A demokrácia a munka kiuzsorázásának diadala. Üdvözöljük az ifjú és nemes éhen
kórászt, ki hazájából átjött a hozományok hazájába tűzhelyet alapítani. Hip hip hurrá! (taps)

Gould vezértitkár New Yorkban: Brávó!
Rádió a bankban: Brávó!
Násznép 3 New Yorkban: Násznép 3 vagyok. Egy egyszerű afrikai oroszlánvadász. Bocsássák meg 

keresetlen szavaimat. Dúvadak és kafferok között töltöttem szerény életemet, innét terminológiám. A 
menyasszony dicsérete: A menyasszony oly karcsú, mint egy antilop. Szeme, mint a gazella szeme. A 
menyasszony oly fehér, mint a hattyú. Szelíd és kedves, mint a dámszarvas. Pont. A vőlegény dicsérete: A 
vőlegény erős, mint a tigris és bátor, mint a jaguár. Régi francia sörénye, mint a hímoroszlán sörénye. 
Hangja az őserdők szava. Pont. Hip hip hurrá! (taps)

Rádió a bankban (ismétel): Násznép 3 vagyok. Egyszerű afrikai oroszlánvadász. Bocsássák meg kere
setlen szavaimat. A menyasszony dicsérete: A menyasszony kecses és oly karcsú, mint egy elefánt. Szeme, 
mint a terhes kocáé. A menyasszony oly fehér, mint a hattyú. Kedves és szelíd, mint az antiloptehén meg
aludt teje. Pont. A vőlegény dicsérete: A vőlegény erős és bátor, mint a gazella. Sörénye, mint a tyúké. 
Eszes, mint a hiéna. Hangja a merinói juhé. Hip hip hurrá! (taps)

Gould vezértitkár New Yorkban: Brávó!
Rádió a bankban: Brávó!
Násznép 2 New Yorkban (nő) Násznép 1 (férfi) füléhez hajol és valamit súg.
Rádió a bankban (nagyon erősen): Engedje el a combomat!
(A bankban megszólal a telefon, az idősebb fiú kikapcsolja a rádiót és halkan telefonál)

New Yorkban:
Vőlegény: Boldog, kedves?
Menyasszony: Nagyon, kedves!
(Vőlegény, menyasszony, pap felmennek a dobogóra, a pap egymáséba teszi kezüket, megáldja őket, 

valamit mormog, menyasszony, vőlegény igent intenek fejükkel, a szertartásnak vége, taps, lejönnek a do
bogóról.)

99



Menyasszony: Ne lépjen velencei csipkékből szőtt fátyolomra! Istenem!
Vőlegény: Micsoda nevelés! Szándékosan léptem. Minden undorom a velencei csipkéé.
Menyasszony: Ez a grófi gyerekszoba? Bár születtem volna Árkádia síkjain!
Vőlegény: Ott született. Ne em elgesse a szoknyáját!
Menyasszony: Engedje el a karomat! Nem élünk az ököljog korában!
Gould vezértitkár (hátulról): Brávó! Indulás a bokszversenyre!

a bankban:
Rádió (bekapcsol, akadozva): Velencei csipke... Árkádia síkjai... berrberr...
Kisasszony: Szenzációs nász!
(Családapa berohan a bankba, több csomaggal kezében)

New Yorkban:
(ugyanabban a pillanatban a nász süllyesztőn eltűnik, a rádió elhallgat)
Leroy T. szelleme (miközben süllyed): Hívnak... Megyek kopogni.

a bankban:
Családapa: Őrület! Őrület! A líra felment! A font lement! A kulisszában nyomott hangulat. A devizák 

kedvetlenek. A cukorrépa ideges. Török szerencséje örök. A Ganz 56 000. Ki hitte volna? Egy öreg zsidó 
szívéhez kapott s azt mondta: jaj. A madridi tőzsdén a torreádorok két ponttal felmentek. Négyszázezret 
veszítettem...

Kisasszony: (lenézően int kezével)
Családapa (ránéz): ...volna, ha nem annullálom a 20 000 fontot. Cégvezető úr! Megvette a Metropolitan 

Railwayt?
Idősebb fiú: (vállat von, valamit morog)
Családapa (leül): Nehéz az élet! Ide jutottam. Ki gondolta volna ezt rólam, mikor a Pampákon nyargal

tam! Boldogult feleségem elégszer mondta: Raoul, Raoul, ennek rossz vége lesz! Ne menj te proletárnak! 
Arra születni kell. Sajna soha nem fogadtam meg tanácsát.

Idősebb fiú: Itt voltak a villannyal! 5 korona 60.

P á rizs ! N é h á n y  s tró fa  a z  ü v e g fe jű  b o rb é ly  é le té b ő l
BEMUTATKOZÁS
Az üvegfejű borbély arca 2 x 2  = 5. Ebbe nem tud belenyugodni. Rendszerető.
Humora pislákoló fényénél holdszeleteket vacsorázik. A paplan alatt sír. Reggel azt mondja: haj haj!
21 év gyűlt össze homloka mögött, mint 21 sötét rózsa. Az ember egy akváriumban képzeli magát.
Ha eszébe jutnak gyerekévei, sántít.
A borotvakés egy felhő.
Egy csillag idegen vize.
A bolt érc- és üveggépei között előkelőén táncol. Quelques Fleurs illata. A főnök megbecsüli bársonykezeit. 
Szappanozás közben énekel. Ez a föld szava. A földalatti vízerek kiapadhatatlanok.
Amikor gyereke született, ironikusan nevetett. Egy égő papírsipkát helyezett egy bankár fejére. A bankár 

kopasz volt, de panaszt emelt.
Állástalan. Éjszakánként láthatatlan vonalakon menetel, melyek csillaghálóként kötik össze a földöntúli 

humort az egyéni halál szerencsétlenségeivel.
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MUNKANAP
Hajnalban kilép a tükörből. Szárnyai harmatosak. Pillantása törékeny. Nehezen ébred realitásának tudatára. 
A metróban már felöltötte harmadik dimenzióját. Nevetséges, mint aki szabónál új kabátot próbál a gyűrött 

nadrághoz. Az állomások függőkertjei ragyogva hullanak kivilágított fejébe. Madársivítás.
DUBONET
DUBONET
DUBONET
A bolt az álom kulcsa. A szappan illata pálmalevél. A borotvakés egy felhő. A felhő végigszalad az orr 

hegysége alatt. A száj az igazság forrása. Az áll egy pad az igazság kataraktái fölött. Eltéved a tájban.
A kliens szót emel.
Kérem nincs három kezem!
Elég baj!
Három feje van. Az egyikkel eszik, a másikkal színészkedik, a harmadikat többsíkú kalandokra küldi.
Késik az este.
Este méhecskének képzeli magát. Zümmög. A főnök elalszik. Az illatszeres fiókokból felmerülnek a 

levelezőlapok havasai. Föléjük röpül. Megszúrja a főnök orrát.

TALÁLKOZÁS A GALAMBBAL
Az üv.f.b. St. Cloud felé sétál. A levegőben találkozik egy galambbal. A hideg égövre való tekintettel olajfaág 

helyett az egyszeregyet tartja csőrében. Magnéziumfény. A találkozás gyors és tragikus, mint egy 
pillanatfelvétel.

Az ár apad?
Nem!
Az olajfa 
elpusztul 
a sarkfényben.
Megöli a galambot. Egyedül marad Suresnes kéményei között. A bárka állatai elmerülnek a ködben. Egyedül 

marad. Az ár fölött mint egy mentőöv kering az egyszeregy színtelen szalagja. Talán lehet az ár 
FÖLÖTT 
élni?

TELEFON
Az üv.f.b. rejtélyes óráiban telefonhuzal. Az interpoláris állatok rajta keresztül érintkeznek lelkiismeretükkel. 

Ha elviselhetetlen szavak esnek, megrázkódik: az összeköttetés megszakad. Egy-egy töredék fennakad 
a vezetékben, óvatlan pillanatokban kihull, mint egy villanyfolt.

... isten meghalt

... tökéletesek vagyunk

... megfojt ez az átkozott köhögés

. . . az ember ártatlan

...fel fel ti rabjai

. . . 2 x 2  = 4
az üv.f.b. nem tudja magáról, hogy próféta.

MELANKÓLIA
A szoba kifordult sarkából. A falak ráncosak. A padló vízből van. A lámpafény elmerül. A mennyezet kormos.

Egy tükörgolyó forog a kémény alatt.
Az üv.f.b. hideg kávét iszik.
A hold besüt az ablakon.
A tükörben egy asztal van, egy szék és egy pohár víz. Az üv.f.b. elfordítja fejét. Az asztal és a szék eltűnik a 

tükörből. A pohár víz szétfolyt a mennyezeten.
Minden szétfolyik. Csak a számok tökéletesek. A hold üres.
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Az üv.f.b. meggyullad. Végigég, mint egy orosz cigaretta. A szoba kiürül. Jelenlétét csak a hűlő füst szaga 
árulja el.

Éjjel nincs.
Reggelre kötelességtudóan összeáll. Aggódó szívvel hajlik sértetlen szervezete fölé. A hangulat mint egy 

bőregér függve maradt a tapéták rajzában.

ÜVEGFEJ
Az üvegfej átlátszó, tehát láthatatlan. Elöl egy arc van. Belül havasok, de a déli szigeteknek is jut hely. A 

gyanútlan néző ámulva követi a táj metamorfózisait.
A fejnek külön fénye van. Nő és fogy, mint a nap. így nem lehet megkülönböztetni az évszakok fényétől.

Este elalszik.
Az üveg mögött semmit sem lehet elrejteni. Élesen látszik az ellentétes pólusok játéka. De ez is a külvilági 

síkokra vetődik.
Ami láthatatlan, az nincs. A fej tulajdonosa gyakran kételkedik létezésében. Ilyenkor nekimegy vele a falnak. 

A fal enged, a kétségek fennmaradnak.

VALLÁS
Az üv.f.b. egy késhegyen sétál. Szél fúj, a mikrokozmosz csodáin álmélkodik. A kés élén találkozik 

családjával. Az egyensúly felborul, valamennyien lezuhannak a négyszobás udvari lakásba.
-  Kik vagytok?
-  Az apa, fiú és a szentlélek.
Nem ismeri meg őket. Az elektródok hibátlan mozdulataira gondol.
A gáz elalszik.
A család várakozva lebeg a pamlag fölött. Az üv.f.b. nem hisz a rokonságban. Vérpróbát ajánl. A család 

eltűnik.
A hajnal szürke szakállal ellebben az ablak előtt. Az üv.f.b. a késhegyen sétál. Megbotlik egy sószemen, 

mely fehérebb a szentháromság galambjainál. Az új legenda lepereg a késhegyről, erős, mint az oxigén.

FEBRUÁR 30-ÁN
született. Február 30-án fog meghalni. Élete rövid, mint az örökkévalóság.
Öreg lázadó!
A fű helyébe fát tesz. A fa helyébe ködképeket. Varjúkat a ködkép helyébe. A tűz helyébe az ősz aromáját 

teszi. A legyek helyébe az anyag képleteit. A munkást a tőkés helyébe teszi. A tőkést a mezei lányok 
helyébe. A füst helyébe hagymakoszorúkat tesz. Az árnyék helyébe embert.

Újra kezdi.
A föld alól felhallani az építkezés zenei szólamait.
Az ember arca boldogtalan.
Újra kezdi.
Öreg lázadó!
Egy háromszögön áll. A két befogó támadja-e vagy támogatja egymást?

KALAND
Az üvegfejű borbély eltűnt a páfrányok alatt. Az ég ironikusan hullámzik. Az erdő előtt mozdulatlanul áll a 

tehén nyers faszobra. Egy felhő eltakarja bal szemét. Tőgye alatt színes utakon menetelnek a napszakok. 
Az egyik pipázik. A fű között kátrányszagú szellemek úszkálnak. Nyugat felől egy ólomlap zárja el a 
kilátást.

Amott a füstházak. Az üvegfejű borbély kilép az ablakból és eltűnik szerelmese tükrében. Igen szomorú. A 
lány sírva keresi a házak falán papucsai púderes nyomát. Egy bordélyba téved. Egy ló tintát nyal a 
kövezetről. Megfeketedik, mint egy rossz vers. Lemond az életről. A tereken áthúzódnak a tömegáruk 
árnyékai.
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Az üvegfejű borbély elért az égbe. Ez a harmadik stáció. Egy ezüstgalamb eszébe juttatja, hogy elvesztette 
papucsait. Sír és karjával lenyúl a föld felé. Az égben mindennek csak egy oldala van. Az ég a föld 
negyedik dimenziója. Az angyalok egy síkban mozognak, ők a földi emberek fényoldalai. A borbély, aki 
még él, kilóg az égből.

HAJÓTÖRÉS
Az üv.f.b. egy lakatlan szigetre kerül. Egyéb táplálék híján önmagát emészti. Negyvenedik este olyan friss 

még, mint egy forrás.
A hajótöröttek palackja a Magellán-szorosban úszik.
Kalózok üvöltenek a koraitok között.
Az üv.f.b. tenyeréből kirepül az első madár. A sziget flórája virágzásnak indul, mint egy iparvállalat. 

Emlősállatok teremnek. A baktériumok szaporodnak. A sziget megnő. A szerény kezdetből íme...
... Isten gyarmatja!
Az üv.f.b. tétlenül hever a fövényen. A teremtés hatodik napjára gondol. Szerencsére megérkezik a 

mentőexpedició, a sziget visszafejlődik.
A tengerészek álmélkodva nézik a hajótörött szenvedélyes búcsúját.
A tenger sós szaga!

KÜLVÁROSI LAKÁS
Az üvegfejű borbélynak új ruhája van.
A ruha egy kivilágított kastély. A ruha megtölti az utcát, mint a bor. Behatol a szobába. A pókok fénylő kerti 

gömbjei leereszkednek a melankólia falára. A fal elgörbül. A tintatartó egy torony és kalapot emel. Az ágy 
egy opálszínű szűz. A mosdó egy erdei forrás. A dolgok gyengéd egyensúlya megváltozott.

A borotvakés egy felhő.
A Colgate Ice Cream az Eiffeltorony tetején.
A ruha ezer kenyérbe került.
Tenyere tele van egzotikus madarakkal.
De mindez hiába volt. Reggel beleragad a külvárosi sárba. Zümmögve elvágódik és belefullad, mint egy 

meztelen légy.

A vers főhőse a becsületes, ám nem túl tehetséges borbélylegény, akit elsőként löknek az utcára, 
pedig életét a fejek szőrtelenítésére tette föl. Nemcsak mert a szőr: ellenség, hanem mert a bor
bélyszakma tárgyi kellékei delejező hatást gyakorolnak rá. Erre utal az első és utolsó strófa ismé
telt és hangsúlyos állítása arról, hogy a borotvakés (példának okáért) egy felhő. A tulajdonképpeni 
történet is leírható e két szakasz három tömör kijelentésével: „A főnök megbecsüli bársonykezeit”, 
„Állástalan”, „Reggel beleragad a külvárosi sárba”. Ami e historikus mozzanatok közé kerül, az az 
állását, reményeit és józan eszét vesztett lélek szürreális víziója a világról sok leleménnyel, ízzel 
és melankóliával. E víziók alapmotívuma, hogy őneki átlátszó üvegből van a feje. Az a borbély, 
aki szakmáját metafizikus beállítottsággal űzi, vagyis tisztában van vele, hogy a szőrtelenítés: le- 
csupaszítás, vagyis a káprázattól a lényeg felé való törekvés, könnyen képzeli magát üvegfejűnek, 
ha megfosztják munkájától, amelynek gyakorlása kordában tartotta képzeletét, szembesítette azzal 
az ismétlődő felismeréssel, hogy a megnyírt kliens sem átlátszóbb, sem nyitottabb nem lesz, mert 
a tobozmirigyig hatóságilag tilos beborotválni.
Miután megfosztják tőle, hogy fejeket forgathasson a kezei között, saját fejét sem találja (azt sem 
tudja, hol áll a feje). (F. K.)
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E lh a g y já k  e g y m á s t é s  m e g h a ln a k
Éjfélkor megeredt az eső. Irizáló sötétkék csillogással hangtalanul zuhant, vízszaggal töltötte meg a levegőt. 
A pókok ijedten elmenekültek. A köd mögül kirepült egy nagy madár. A magányos erdei nyaralóban a nász
utasok felkeltek az ágyból, az ablaküveghez nyomták orrukat, nevettek, ásítottak és visszafeküdtek. Az eső  
zuhogott. Reggelre már ellepte a víz a tornác első két lépcsőjét s a körülötte növő páfrányokat. Édes, puha a 
víz, mint a fény. A fű lágyan ingadozott benne, hullámosán kikerülve a megfulladt méhek és gyíkok apró 
úszó holttesteit. Esik az eső.

Délben, mikor a fiatal férj felkelt, hogy reggelit főzzön, a víz már a párkányig ért. Világoszöld volt, mint 
egy reflektor fénye. A nap nem sütött, a fiatal férj meggyújtotta a villanyt. A hullámok csobogtak. Egy megful
ladt gyöngytyúk toppanva ütődött a ház falának. Azt hiszem, esik az eső! -  mondta a fiatal feleség, meg
eresztette a fürdőkád csapját, megfürdött, és visszafeküdt az ágyba. A haja dús volt és szőke, mint egy égő 
város, a férj letérdepelt eléje, megcsókolta a köldökét, a két térdét és az orra hegyét. Elaludtak.

Esik az eső. A csillagok hunyt szempillái mögül zuhog. Hangja, mint a tavasz lihegése. Az órák megálltak. 
A víz ellepte a tetőt, csobog és illatozik, mint az idegen égitestek, ha a föld közelébe kerülnek. A ház melletti 
betongarázsban aludt a sofőr, felébredt és megfulladt. A benzin s az olaj kifolyt a tartályokból, s a víz felszí
nére lendült a nyaraló fölé, egy pillanatig árnyékot vetett a tetőre, majd tovaúszott. A ház csöveiből is kifolyt 
a gáz, bugyborékolva felszállt, majd hangos pukkanással tovarepült a rejtett hold felé. A sofőr holtteste sza
badult ki utolsónak a garázsból, dühösen úszik az ellebegett benzinfoltok után.

-  Azt hiszem, elállt az eső -  mondta a fiatalasszony félálmában, s átölelte férje nyakát. Hallgatóztak. 
Csend. Tengerfenéken mozdulatlan a víz. A kéményen át egy hal úszott be a konyhába, a konyhából a há
lószobába, széles uszonycsapásokkal suhant el az ágy fölött. -  Kis madár! -  mondta a férj. -  Milyen kedve
sen csicsereg! -  mondta az asszony. Könnyeztek a meghatottságtól, szájon csókolták egymást és felkeltek.

Az ég ma egészen zöld. A levegő puhább, mint augusztusban. Mi ez a halk zubogás, nem látod a méhe- 
ket? Nincs nap, a tölgyfák hajladoznak, mint a spongyák. Minden egyenes, a bokrok alatt rákok csattognak. 
Nem vagyok éhes. A levegő sűrű, mint a víz. A zöld suhogó fény alatt ugye ez a tavasz csobogása, édes?

Milyen egyszerű az élet, ha két ember szereti egymást! A fiatal férfi összecsomózta cipőzsinórját. Az asz- 
szony a lába elé úszott, s a fogával szétbogozta. American Shoe Comp., vízhatlan gumitalppal! A fiatal férj 
nem találja gallérját, a gallér a lámpa alatt úszik, dupla létrát hoznak be, kétoldalt felmásznak, a csúcson le
ülnek, a függönyrúddal halásszák a gallért. A fiatal feleség elveszti kis csipkés szoknyáját, lebegve merül 
alá, mint egy hófelhő. Lábát megcsípi a hal. Sír.

-  Hány óra van? -  kérdi a férj.
Az óra megállt.

B., 1927. május. Kiküldött tudósítónk jelenti: H.-en 40 nap és 40 éjszaka óta esik az eső. Az O. már a 
harmadik napon kiöntött. A völgykatlan színültig tele van vízzel. A telefon- s távíróösszeköttetés teljesen 
megszakadt. A vonatok csak R.-ig közlekednek. A környező falvak néptelenek, a parasztok állataikkal együtt 
elköltöztek a hegyekbe. A szomszéd hegycsúcsokról látni a völgyben az ár felszínén úszó emberi s állati 
hullákat. A hegyek tele vannak madarakkal.

-  Hány óra van? -  kérdezte a férj. Az asszony, mint egy szőke erdő, leomlott a létrán, kiúszott a tornác
ra. Cukorkát rágcsált. A férfi egyedül maradt, ült a létra tetején. Hány óra van? Hány óra van? Hány óra van? 
Már nem érti a szavakat. A nap huszonnégy órára van osztva. Nem érti, mi az a nap? Az óra 60 percre. Pe
rec. A perec 60 ... A férfi fázik. Az idő elmúlt. A férfi egyedül maradt. Harmincéves vagyok. Nem érti. Egy vö
rös hal úszik el arca előtt, homlokának támaszkodik. -  Hány óra van? -  kérdi a haltól. A hal férgek után kap
kod, elbiggyeszti állati száját. Vízi indák hajladoznak a létrafokokon, zöld csápjaikkal közelednek meztelen 
talpa felé. Csend van. A férfi egyedül maradt. Hány óra van. Az utolsó másodpercek bugyborékolva szállnak 
ki a duplafedelű aranyórából. Segítség! Egyedül maradtam! Segítség! Megfull...

A fiatal feleséget ájultan veti be egy hullám a hálószobába. Egymás karjaiba zuhannak, felélednek. Az 
asszony sír. -  Majdnem megf... -  mondja. De már nem érti, hogy mit akart mondani.
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-  Mi történt velünk, édes? -  A tornácon feküdtem, egy karosszékben, ringott mint a hajó. Egyedül vol
tam. -  Én is -  mondja a férfi. -  Hideg volt, egy vörös hal úszott felém, az ölemnek támaszkodott. Megláttam, 
hogy meztelen vagyok. -

-  Menjünk sétálni! -  mondta a férfi. -  Nem vagy meztelen! Együnk perecet! -
Esik az eső. A víz alatt nagy fény van. A nászutasok kinyitják az ajtót, karonfogva kilépnek a kertbe. Fo

lyékony zöld üveg között járnak. Az azáleák görbén ringatóznak. A rózsákból halványvörös páraként felfelé 
száll a lélegzet, mint hajlékony festékoszlopok a folyadékban. Apró gyöngyfényű csigák ülnek a faleveleken. 
A ház mögött kis deszkatelep van, a lécek s deszkák egyenként leválnak a rakásból, s lassan rezegve a 
magasba szállnak, mint egy szökőkút.

-  Szép idő van! A táj mintha megváltozott volna! -  mondja az asszony.
-  A szerelem sötét verem -  mondja a férfi, s megcsókolja mandarinillatú köldökét.
-  Miért bugyborékolsz? -  kérdi a nő.
Sétálni mentek. Csókolóztak. A keresztúton a fiatalasszony meglátta a szomszédék szürke kancáját. Meg 

akarta cirógatni, de az nem hagyta magát. Tüskéit meresztve, gyors uszonycsapásokkal elúszott. -  Hogy 
megváltozott az llus! -  mondta az asszony. A vízi szörnyeteg dühösen hátraröfögött. Csókolóztak. Az égről 
lassan egy fekete folt szállt alá. -  Beborul! -  mondta a férj. -  Milyen szép és erős vagy! -  mondta az asz- 
szony. A fekete folt megnövekedett. -  Olyan, mint egy úszónadrág! -  mondta a férj. Az úszónadrág libbenve 
alászállt, fennakadt egy tüskebokorban. -  Kiderült -  mondta az asszony. Csókolóztak.

Betértek a szomszéd házba. Egy özvegyasszony lakta, megduzzadva lebegett a karosszékben. -  Milyen 
jó színben van, Mariska néni! -  kiáltotta a fiatal feleség. -  Aludni tetszik? -  kérdezte a férj. Senki sem felelt. 
A falról levált egy Makart-csokor, s mint egy dicsfény rászállt a vízihulla homlokára. -  Ne zavarjuk! -  mondta 
a férj, kiúsztak az ajtón. Csókolóztak. A szomszéd házban egy özvegyember lakott. A dívány alatt feküdt, 
csak a lábai látszottak ki vörös flanellnadrágban. -  Mit tetszik ott keresni, János bácsi? -  kérdezte a fiatal 
férj. -  Leesett a szemüvege? -  kérdezte az asszony. -  A zsebkendője esett le? -  kérdezte a férj. -  A tubá- 
kos szelencéje? -  kérdezte az asszony. -  A pipája? -  A zsebkése? -  A zsebórája? -  A pipaszurkálója esett 
a dívány alá? -  A töltőtolla? -  A zseblámpája? -  A petróleumlámpája esett a dívány alá, bácsi? -  kérdezte 
az asszony, összeölelkeztek, s az ajtó elé libegtek. -  Az ebédlőcsillárja? -  A halott lába felemelkedett. Kirúg 
minket! -  mondta az asszony, és sírni kezdett. Az országúton csókolóztak. Egy feketepettyes cethal érkezett 
az erdőbe, kidöntötte az ezeréves tölgyfát. -  Milyen vad ez a Riska! -  mondta az asszony, s a zsebkendőjé
vel megfenyegette.

A magasból fekete kagylók hulltak a fövenyre. -  Megérett a meggy! -  mondta a férj, felszedtek egy ma
rékkai, s  megették. A krétafa fehéren csillogott a fehér iszapban. A templom körül sárga éretlen halottak 
guggoltak, a víz áramában ingadoztak, mint a napraforgók. -  Úgy látszik, vasárnap van -  mondta a férj - , 
hallod a prédikációt? -  Csókolóztak, felfutottak a dombra, a fűben lefeküdtek, énekeltek, mint két spongya. A 
buborékok spirális alakban szálltak a víz üvegesen csillogó felszíne felé, mely magasan fejük felett kemé
nyen feszült a hegyek között.

Esik az eső. Halványsárga áram húz el fejük fölött. A halak szaporodtak. Moszat burjánzik. Fehér korall- 
bokrok nőnek a házak között. Valamennyien egy óriási gyöngy hátán élünk. Ez a gyöngyélet.

Csókolóztak. Egy tengeri szörny suhan a mezőre, elnyeli őket. Egyszerre szippantja be a két ízes fiatal 
testet. Tüskés nyelve kissé felhorzsolja a férj könyökét. Vérzik. Az asszony sír. A férj csitítgatja. A torok 
szűk, nyelés közben a két falat bukfencet vet, zilált állapotban kerülnek a gyomorfalak közé. A gyomorfalak 
nyálkás szürke és rózsaszín rétegei otthonosak, mint a gobelinek. Hanyatt fekszenek, pihegnek a kiállott 
ijedségtől. A fiatal feleség nyaldossa férje vérző könyökét. Sötét van. A gyomorsav megtámadja őket, de 
sértetlenek maradnak, mint a napsütésben a barack. A bélgázok is hiába gomolyognak körülöttük. Csóko- 
lóznak. Emészthetetlenek. A tengeri szörny kihányja őket. Egy fa tetejére esnek.

-  Szép gesztenyefa! -  mondja a férj. -  Szép, de tölgyfa! -  mondja az asszony. -  Gesztenyefa! -  Tölgyfa! 
-  Gesztenyefa! -  Tölgyfa! -  De édes szívem, gesztenyefa! -  Ugyan, édes fiam, tölgyfa! -  De hát nem látja 
... -  Tölgyfa! -  De hát nézzen ... -  Tölgyfa! -  De hiszen ... -  Tölgyfa! Most már elég, csend legyen, nem vi
tatkozom olyasvalakivel, akinek annyi műveltsége sincs, hogy egy tölgyfát meg tudna különböztetni egy kö
zönséges gesztenyefától! -  Tölgyfa! -  Csend. -  Tölgyfa! -  Csend. -  Tölgyfa, a choripetalae osztályából, 
hasított levelű, cserjés tölgy, a Clayton-Shuttleworth-féle nemesítési eljárás diadala! -  Csend.
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Leszállnak a fáról, hazaindulnak. Beborult. Hallgatnak. Hűvösödik. A porfirállatok feketén véreznek az út 
két oldalán.

-  Nézze, édes fiam, lássa be, hogy tévedett...! -  Tölgyfa! A férj lehajlik, és beleharap a fiatal feleség bo
kájába. A feleség megmarkolja a férj arcát. Hörögnek. Az asszony futásnak indul. A férj vérző arccal utána. 
Nehezen lélegzenek. Az asszony a melléhez kap. Súlyos nyomás a fejükön s a tüdejükön, mintha víz alatt 
járnának. Nem értik, mi történik velük, ijedten az égre néznek. Nincsenek csillagok.

A kapu előtt a fiatal feleség lihegve megáll. -  Vallja be, hogy ... -  mondja a férj. Az asszony elindítja az 
autót. Elhagyják egymást. A következő pillanatban meghalnak. A fiatal férj leesik a földre, összelapította a 
víznyomás. A fiatal feleség megfulladt az autóban. Az autó tovaszalad, két nap múlva elér a száraz hegy
csúcsokra. Egy mélyvízi hal lóg hűtőkészüléke alatt. A hal egyedül van, tehát meghal. Esik az eső. Irizáló 
sötétkék zuhogással, hangtalanul zuhan, vízszaggal tölti meg a levegőt. A pókok ijedten menekülnek.

H a m u e s ő
A vihar ki fog törni. A fák ingadoznak az ablak előtt. A rohanó fehér ködben félreverték a harangokat. Zuhog 
az eső. És hosszan, mint a bűn árnyéka, amikor lebegve ereszkedett alá a mézszínű földre, a vihar kiröpítet
te a holttestet a fűre. És ráhulltak a barna falevelek, a rothadt gyümölcsök, egy meghasadt fekete ág mint 
Krisztus keresztje, és lefutott a homályos égből két eltört galambszárny sárga lobbanással a téboly felhői 
mögött, amelyek dörögve hét nap és hét éjjel zuhantak alá az angyalok égnek álló tüzes hajából. Csend. A 
lekiismeret súlyos hamuesője zizeg. Meg fogok halni.

U to ls ó  s z ó
Eltakarom arcomat. Gyenge a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog a vak sarokban. A tálban gyümölcseim 
leve szürkén forr és dörög, mint a tenger. Ki kavarta fel kanalával ezeket a dühöngő hullámokat házi edé
nyemben, melynek partjai oly törékenyek és gyengék? Hallgatom a vihart, a lecsapódó füst fölött elrohanó 
vihart. A meder fenekén az egyhangú kagylózúgás: mintha a bűn és a kétségbeesés almája főne. A tálból 
már szivárog a föld elviselhetetlen sötétsége. A tenger meg fog nyílni. Utamnak is idő előtt vége szakadhat.

Déry így írja le a költemény keletkezéstörténetét:

„ [...] Nem bírom tovább. Ezt írjam meg. (Micsoda szemérmetlenség!) Nem bírom tovább -  ez 
lesz az a néhány kopott, együgyü szó, melyekre a vers végén -  közömbös anyagnak az izgalom ki
robbantására -  szükség lesz. A vers vége: Nem bírom tovább.
Az eleje a legnehezebb, a helyes intonáció. Elég gyorsan adódik. Aludjunk! (Nyilván, mert az em
ber, ha fáradt, elalszik.) S rögtön utána a következő képzetek: tűz, amelyet kosárban vagy kosár 
alatt hordok (hordunk), keserű tűz. Nem mint az élet jelképe, hanem az ébrenlét anyaga, ellentéte 
az elalvásnak. Aludjunk, mert az ébrenlét keserű.
Aludjunk! Nagyon keserű ez a tűz, mely kosarunk alatt... »Kosarunk alatt« vagy akár »Kosa
runkban« a tűz nincs a helyén, kiégetné a fonott kosarat. Füstképzetem támad. Érzem, hogy az ele
jén, az »Aludjunk!« házias intonációja után egy alakilag s vizuálisan tiszta képnek kell következ
nie. A tűz nem kosár, hanem cserép, cseréptál, piros cseréptál vagy mázos tál alatt lobog. A tálban 
gyümölcsök hevernek, nagy rakásokban szürke és keserű gyümölcsök a keserű tű? fölött.
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Aludjunk! (Nagyon) keserű (volt) ez a tűz, mely a (piros) cseréptál (tál) (mázos tál) alatt (ég) lo
bog, a cserép alatt, amelyben keserű szürke... gyümölcsöknek kell heverniük. De ezt megírni most 
nincs nincs idő. Kényszerítő erővel támad fel egy újabb képzetsor. Élesszük a tüzet, ezt a keserű 
tüzet?... minek?... hogy a keserű gyümölcsökből lét főzzünk, amely keserű, mint a tenger, tengert 
ebben a vékony cserépedényben?
Éleszted?... főzöl házi edényedben, melynek partjai oly gyengék és törékenyek?
Házi edény, mert egyrészt már érzem a tűzhely meghitt hangulatát, másrészt partjai, mert a tenger 
keserűségéhez hasonló gyümölcs fői benne, gyümölcs, mely tengerré válik. Utólag beszúrom: Ten
gert főzöl... Még tovább akarom fejleszteni a gyümölcstémát: az edény partjai oly törékenyek és 
gyengék, mint maga a gyümölcshéj, mely benne föl. És most egy mozdulat kell a hasonlat túlsó 
partjáról, a tengerről, amelynek témája már párhuzamosan fejlődik a gyümölcsfőzés témájával. Ko
moly és nagy ívelésű mozdulat, amely előbbre viszi a verset: vihar. De a vihar mint mozdulat el
vont, érzékeltetni kell: a főzés füstje lecsapódik alatta. Egyre hatalmasabb a vihar: nem bírom to
vább. Kész a vers, csak a gyümölcsfőzést kell még egy mondatban megírni.
Aludjunk! (Nagyon) keserű (volt) ez a tűz, mely a (piros) cseréptál (tál) (mázos tál) alatt (ég) lo
bog, a cserép alatt, melyben keserű szürke...
Éleszted?... (Tengert) főzöl házi edényedben, melynek partjai (oly) gyengék és törékenyek, mint a 
gyümölcs héja. Nem (érzed) látod a vihart, a lecsapódó füst mögött a rohanó vihart! (az örök vi
hart)? (Én) Nem bírom tovább.
Visszatérek a gyümölcsfőzéshez. Keserű a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog -  itt befejezem a 
mondatot, melynek mint témájára, szerkezetileg s ritmusban is egyszerűnek kell lennie, a visszatérő a 
cserép alatt, melyben... egy árnyalattal túl szonor. Most a gyümölcsöket megláttatni, színre is kese
rűen: Tompa fehér fénnyel pattognak a tálban (a kormos sarokban) keserű (szürke) gyümölcseid. 
Nem jó. Nem jó a keserű tűz sem, nem tiszta kép. Keserű helyett füstös lesz a tűz, visszatért a meg
gyulladt kosár fustképzete. És a cseréptálat, a gyümölcsökkel megrakottat, az alatta lobogó tűzzel 
is el kell térbelileg helyezni, mert egyelőre még az űrben lebeg, holott egy biztosan nyugvó, nyu
galmas képre van szükségem az elindulásnál. Tűzhelyre gondolok. Azután sarokra. De a sarok 
nem lehet önmagáért, a tüzért van, kőből épült kulissza a tűz mögött, meztelen falak: vak sarok. 
Első pillanatra sugalmazó, eddig a legszerencsésebb szófűzés.
Aludjunk! Füstös a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog a vak sarokban. Gyümölcseid szürkék és 
keserűek mint...
nagyon egyszerű legyen a hasonlat
...mint az epe. Tüzedkeserű. Az őrület tüze. Egy görbe hátú gyilkos (őrült) szórta el szürke kezével 
tűzhelyedre...
Rossz. A téboly ízét éreztem, azt akartam elkeverni, de így nem lehet, ilyen egyenesen kimondani, 
csak a sorok között vihoghat. A keserű és a szürke visszatérő mozzanata talán nem is fontos, hisz 
már a tűz sem keserű. Gyümölcseid... milyen gyümölcsök?... hol vannak!... a tálban. Keserűek mint 
az epe... miért!... mikor adva van a tenger keserűsége? s hogy a hasonlat tárgya és alanya még 
közelebb kerüljön egymáshoz: a gyümölcsök leve lesz tengerré. A tálban gyümölcseid leve szürke 
és keserű, mint a tenger.
A következő már kész sor: Éleszted?... Tengert főzöl házi edényedben stb. lenne. Éleszted? kima
rad, már nincs szó tűzről. Tengert főzöl, mert a gyümölcsök leve már keserű, mint a tenger. Ha 
azonban nem nevezehetem nevén azt, ami a tálban fő, egy olyan tulajdonságáról kell beszélnem, 
melyről azonnal megismerni: tengert hullámairól. S mert meg kell neveznem -  de nem tudom -  azt 
az ismeretlen erőt, amelyet egy pillanatig egy görbe hátú őrült alakjában véltem meglátni, mert 
nem tudom színem elé idézni azt, aki vagy ami gyümölcseimet főzi, most be kell vallanom, hogy
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nem tudom: Ki csepegtette bele ezeket a hullámokat házi edényembe, melynek partjai oly gyengék 
és törékenyek? Nem túl patetikus, túl szónoki a kérdő forma? De hiszen igazán nem tudom. Vi
szont e pillanatban nem is fontos, hogy tudjam, nem arról van szó. A mondat nem őszinte. 
Aludjunk! Füstös a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog a vak sarokban. A tálban gyümölcseid 
leve szürke és keserű, mint a tenger. Ki (verte fel) csepegtette bele ezeket a hullámokat házi edé
nyedbe, melynek partjai oly gyengék és törékenyek? Nem érzed a vihart, a lecsapódó füst fö lö tt a 
rohanó vihart? Nem bírom tovább.
Még tele van résekkel, melyekben elbukik a látomás. A gyümölcslé tengerré válását még nem 
érezni. A vihar maga nem elég. Mi jellemző még a tengerre, milyen tulajdonsága vagy mozdulata, 
amely megkönnyítené a metamorfózist? Hossza gondolkodás után megtalálom: a zúgás, kagylózú
gás. (Ez az első tudatosan logikus megkeresése az analógiáknak.) A következő pillanatban már 
megszületik a mondat: És a (reménytelenség kagylózúgása) meder fenekén az egyhangú kagylózú
gás, mintha a bűn és a kétségbeesés almája főne. És utána teljesen váratlanul, mintha nem is dik
tálnék a kezemnek, hanem az magától szaladna a papíron, egy mondat, melynek első pillanatban 
csak fogalmi értékét érzem, még nem látom a képet mögötte: A tenger m egfog nyílni. Nincs időm 
gondolkodni rajta, mert kínoznak az előző hibák, amelyeket gyorsan ki kell javítanom. Egyelőre 
kielégít az a bizonyosság, hogy tökéletes.
Sietnem kell, kínoz a befejezetlenség. A második személyben tartott mondatokat első személyre 
javítom át; a tegezés verstani formula, hazugság, hiszen magamról van szó. A füstös fűzből újra 
keserű tűz lesz, talán már ötödszörre vagy hatodszorra. Megint visszajavítom az első személyt má
sodik személyre, mert a Nem hallod a vihart stb. nem lehet első személyben elmondani. A keserű 
tűzből újra füstös tűz lesz. Ki csepegtette bele ezeket a hullámokat stb. nem jó: Ki hányta be, verte 
fel, kavarta fe l  között ingadozom. Gyümölcseid leve szürke és keserű... nem lenne jobb: ráncos és 
keserű vagy keserű és vádi A második személyt újra átjavítom első személyre. A füstös tűzből új
ra keserű tűz lesz.
Végigolvasom a verset. A vége sem jó. (Izgatott vagyok, cigarettázom, megvárom, míg néhány 
pillanat múlva megnyugszom.) A tenger megnyílása, ez a végső drámai konklúzió nincs eléggé 
megokolva. Hiányérzetem van. Vizsgálom magamat: micsoda mondanivaló, micsoda ki nem bon
tott anyagok vannak még bennem? Felfedezek egy érzést, mely kezdettől fogva élt, de még nem 
jutott szóhoz: a sötétség érzése. A sötétségé, az elviselhetetlen sötétségé, a föld elviselhetetlen 
sötétségéé. A következő pillanatban egy önkényes helyettesítésen kapom magam rajta: cseréptál 
egyenlő föld. De azért elindulásnak jó lesz, majd át kell dolgozni. Megvakulsz a földi edények el
viselhetetlen sötétségétől. Előtte: A tenger megnyílik; utána: Nem bírom tovább.
Megint visszatérek a vers elejéhez. Aludjunk! Nem jó; bágyadt, szónokias, a felszólító mód iroda- 
lomszagú. S miért a többes szám, amikor csak a magam szenvedéséről van szó? Elmegyek. Vagy 
ha a vers végét tenném az elejére: Nem bírom tovább. S végnek: elég volt! Újra le kell írnom. 
(Aludjunk!) (Elmegyek) Nem bírom tovább (megfulladok). Füstös a tűz, mely a piros cseréptál 
alatt lobog a vak sarokban. A tálban gyümölcseim leve (ráncos) szürke és keserű (és vad), mint a 
tenger. Ki (hányta be) (csepegtette be) (verte fel) kavarta fe l ezeket a hullámokat házi edényem
ben, melynek partjai oly gyengék és törékenyek? Nem hallod a vihart, a lecsapódó füst fölött (a) 
rohanó vihart? És a tengerfenéken az egyhangú kagylózúgást, mintha a bűn és a kétségbeesés al
mája főne? A tenger m egfog nyílni. Megvakulsz a földi edények elviselhetetlen sötétségétől. (Nem 
bírom tovább.) Elég volt!
Tehát az utolsó előtti mondatot kell átdolgozni. Már megint a tegező forma és a banális, papírízű 
megalkuvás! Indulatosan törlőm a sort. Nem állandónak érzem a sötétséget, hanem egyre növek
vőnek, mintha egy ismerteién katlanból szivárogna (az őrület katlana?). Edényemből már egyre
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vastagabb sugárban szivárog... egyszerűbben: A tálból már szivárog a fö ld  elviselhetetlen sötét
sége. (Elég volt.) Feldöntöm.
Nem, nem döntöm fel! Érzem, hogy ez csak stilisztikai ötlet, irodalmi emlék, hazug. Vagy nem 
az? Öngyilkos akarok lenni? tudnék az lenni? Amióta elkezdtem írni, ez az első alkalom, hogy 
nem a verssel, hanem magammal vagyok kénytelen foglalkozni. Egyetlenegy hamis hangnak sem 
szabad elhangzania. Mégegyszer: öngyilkos akarok lenni? Néhány pillanatig lehunyt szemmel, 
minden idegemet megfeszítve befelé hallgatózom. Még nem tartok ott.
Halálos kimerültség. Reggeli négy óra. Lefekszem.

Másnap délelőtt kb. egy óráig tartó bíbelődés apró stilisztikai javításokkal, ritmus, zenei hatások, 
interpunkció. Délután fogom átdolgozni.
Délután. A fejem tiszta. Ilyenkor gyors megoldásokat találni a munka közben megoldhatatlannak 
tetsző kérdésekre. A füstös vagy keserű tűz bosszantó problémája gyorsan megoldódik: Kicsi a 
tűz... nem!... Gyenge a tűz... Véglegesen megállapodom a Ki kavarta fe l  igében, de érzékelhető
vé kell tenni a mozdulatot: Ki kavarta fe l kanalával vagy főzőkanalával ezeket a hullámokat... S a 
legnehezebb: kíméletlenül kiirtani valamennyi tegező, s ha lehet, kérdező formát is, mert nem 
puritánok. Hosszasabb kísérletezés után szerencsés megoldás: Nem hallod a vihart... helyett 
Hallgatom a vihart... A következő mondatot grammatikai lag függetlenítem emettől. Egy már kez
dettől fogva bántó hibára is találok korrektúrát: a piros cseréptál és gyümölcseim leve szürke szín
beli szembeállítása túlságosan hangsúlyozott: ha a szürke jelzőből határozószó lenne; kikerülne a 
figyelem központjából: gyümölcseim leve szürkén (»keserű«-t, az egykori vezérmotívumot teljesen 
elejtem) forr (zúg), mint a tenger. De nem elég indulatos, nem elég konkrét a tenger, tudom, hogy 
színre szürke, de a hangját is akarom hallani: ...szürkén forr és dörög, mint a tenger. S ezzel ennek 
a mondatnak egy Zásik alapvető hibája is eltűnik, leíró mondatból cselekvő mondattá válik. 
(Utólagos kétségek, dörög, nem túl brutális-e?)
Most már gyorsabban elfáradok, már nem érzem a szavak súlyát, a fül hozzászokott a ritmushoz s 
már nem hallja, mint a hosszan tartó monoton zongorázást a szomszéd szobában. Abba kell hagy
nom.
Éjjel. Első elolvasásra, ami legelőször szembeötlik: a vége rossz. A tálból már szivárog a fö ld  el
viselhetetlen sötétsége. Elég volt. A sötétség szivárgását nem tudom megakadályozni egy indula
tos felkiáltással. Erőtlen és naiv, mintha egy gyerek sírással akarná megállítani a lemenő napot. 
Hisz azt akartam megírni, hogy nem bírom tovább!
Az útnak idő előtt vége szakadhat.
(Nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen képzettársítás útján jutottam el ehhez a képhez, hosz- 
szabb, rövidebb ideig tartott-e, sok akadályt kellett-e leküzdenem? Csak halványan rémlik, hogy 
egy járásban elfáradt, botorkáló testről támadt képzetem.)
Még nem jó. Valami hiányzik még az utolsó mondat előtt. A tálból kiszivárgó sötétséget oly elvi
selhetetlennek érzem, hogy tudom, valami szerencsétlenséget fog okozni. Ettől a sötétségtől meg 
kell tébolyodni. Tehát: én meg fogok tébolyodni ettől a sötétségtől. Másrészt az a benyomásom, 
hogy a képek vezetésében folytonossági hiány támadt. Még egyszer vissza kellene térni a tenger
hez. Két mindennél erősebben kifejezésre törő érzés él bennem: a sötétségé és az őrületé. Tenger, 
sötétség, őrület: sirályok cikáznak el szemem előtt. A fekete sötétségtől megtántorodnak a fehér 
sirályok -  a sirályok: az őrület madarai. Igen, a sirály egy elmebajos állat. Morgenstemnek egy so
ra jut eszembe: Die Möwen schauen alle aus Als ob sie Emma Messen. A sirályok megtántorod
nak. Vajon más is tudja-e, hogy a sirályok a téboly madarai? A sirályok őrült kiáltással megtánto
rodnak. Jobb: alámerülnek (a sötétségbe). Szemben a sötétséggel érzékeltetni a sirályok fehérsé
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gét, érzelmi nyelvemre átfordítva: a józan sötétséggel szemben a téboly világosságát, (fel-alá ciká
zó fehér lángok.) Tehát: A fehér sirályok őrült kiáltással (vijjogással) alámerülnek. Túl brutális, 
talán jobb: a téboly sirályaid Nem, nem jó ez se, sorban feljegyzem a téboly szinonimáit: meghib
bant, elmebajos, őrült, eszeveszett; egyik se jó.
Közben negyedóránként, félóránként abba kell hagynom a munkát, annyira érzéketlenné és tom
pává válók a szavak iránt. -  Öt-tíz percet pihenek, közömbös könyvet olvasva -  Utána megint fris
sebben érzem a szavak értékét.
(Nem bírom tovább.) Elmegyek (Kicsi) Gyenge a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog a vak sa
rokban. A tálban gyümölcseim leve szürkén forr és dörög, mint a tenger. Ki kavarta fe l kanalával 
ezeket a hullámokat (tajtékzó habokat) házi edényemben, melynek partjai oly törékenyek és gyen
gék? A meder fenekén az egyhangú kagylózúgás, mintha a bűn és kétségbeesés almája főne. A 
tenger meg fog  nyílni. A tálból már szivárog a fö ld  elviselhetetlen sötétsége. A téboly sirályai vij
jognak. Az útnak idő előtt vége szakadhat.
Leteszem az olvasmányt, mohón elolvasom a kéziratot: a vége rossz. S hirtelen észreveszem, hogy 
teljesen hamis úton járok: a jelzőben, a stilsztikai megfogalmazásban kerestem a hibát, holott az a 
lényegben, a mondanivalóban van. Nem igaz az, hogy közel állok az őrülethez -  igaz csak annyi, 
hogy oly szerencsétlennek érzem magam, hogy szeretnék megőrülni, megszabadulni a felelősség
től. Igaz az, hogy a sötétség annyira elviselhetetlen, hogy meg kell tébolyodni, de nem igaz az ab
ból öntudatlanul s elhamarkodottan levont következtetés, hogy én már megtébolyodtam vagy meg 
fogok tébolyodni. A tébolynak, mint a sötétség konzekvenciájának csak jelzőértéke lehet (s mint 
ilyenről jobb róla nem beszélni) — de semmiképp sem helyezhető előtérbe, nincs közöm hozzá. 
Vagy...?
Kegyetlennek kell lennem magamhoz. Az őrület utáni vágyam nem csak póz-e, mert irigylem H.-t 
a tébolydában írt verseiért? S még egyszer: melyik az igaz, a téboly lehetősége vagy csak a fele
lősség alól való menekülés vágya? Vagy azzal, hogy megőrülök, nemcsak bosszút akarok-e állni 
környezetemen? Logikai úton megfejthetetlen kérdések. Megint a végső módszerhez kell folya
modnom, a lelkiismereti inkvizícióhoz: a minden idegszál megfeszítésével való befelé hallgató
záshoz. (Fiziológiai folyamat is: a dobhártya megfeszül, az arc elsápad.)
A tébolyhoz való jogról van szó. Határozottan érzem, hogy nem illet meg.
A sirályok sorsa ezzel el is dőlt. Még ragaszkodom hozzájuk; az érzés, a mondat tehetetlenségi 
erejénél fogva benn akar maradni a szövegben. Azt hitetem el magammal, hogy szükség van rájuk, 
mint drámai mozdulatra, de mert minden nyomát el akarom törölni a téboly lehetséges képzettársí
tásainak, egy jelzőt keresek melléjük, mely józan és általános érvényű legyen, szemben az őrület 
kivételes voltával. A halandó sirályok alámerülnek.
Hosszas, pihenőktől félbeszakított kísérletezések, hogy a vers végét robbanóbbá tegyem. Sorrendi 
változtatások; jelzők, mondatok helyét felcserélem egymás közt, de hiába. Újra a régi helyükre ke
rülnek. Néhány kisebb javítás után letisztázom a szöveget másnap reggelre, mosakodás utánra. 
Reggeli négy óra.

Reggel. »Elmegyek. Gyenge a tűz...« Hogyan, azért megyek el, mert gyenge a tűz? Rossz. Egy 
szelídebb bánatú mozdulat kell kezdetnek, mert az Elmegyek abrupt szenvedélye ugyan lehet jogo
sult, de csak a vers ismerete után. Kezdetben nincs a helyén. Eltakarom arcomat.
S már újra kísért az »őrület«! A tálból már szivárog az őrület sötét leve. Véget kell vetnem ennek 
a kísértetj árásnak. S mert észreveszem, hogy a sirályok miatt nem tudok tőlük megszabadulni, 
végérvényesen törlőm a sirálysort. A vers végének lendületbeli fogyatékosságai is egyszeribe el
tűnnek ezzel.

110



Utolsó szó

Eltakarom arcomat. Gyenge a tűz, mely a piros cseréptál alatt lobog a vak sarokban. A tálban 
gyümölcseim leve szürkén forr és dörög, mint a tenger. Ki kavarta fe l kanalával ezeket a dühöngő 
hullámokat házi edényemben, melynek partjai oly törékenyek és gyengék? Hallgatom a vihart, a 
lecsapódó füst fö lö tt elrohanó vihart. A meder fenekén az egyhangú kagylózúgás, mintha a bűn és 
a kétségbeesés almája főne. A tálból már szivárog a fö ld  elviselhetetlen sötétsége. A tenger meg 
fog  nyílni. Utómnak is idő előtt vége szakadhat.

Délben. Ú jra a sirályok! A vers elejére akarom őket beilleszteni. Idegen segítségre van szükségem, 
hogy végleg megszabaduljak tőlük. Dörög nem túl brutális-e?

Három nappal később. M ilyen hibák maradtak a versben? A Ki kavarta fe l  stb. m ondat ritm usa 
döcög, kérdő formája van. A vers befejezésének problémáját, ahogy kezdetben meg akartam ol
dani, nem  tudtam. Nem tudok ezeken a hibákon segíteni.” (Déry Tibor)

É b re d je te k  fel!
(részle tek)

Egy kanári énekel a fa tetején. Könnyű szárnyakkal röpdös a levelek között. Leereszkedik a legalsó ágra, az 
ág himbál.

Szél fúj.
A tenger nyugodt. A láthatáron hajófüst. A szárazföld felől magányos ház teteje piroslik a napfényben. 
Csönd van, a nap egyre melegebben süt. A száraz kagylók pattognak a homokban.
Ánis a parton fekszik és öregszik. Hullik a haja. A kihullt szálakból fakó korona szövődik feje körül a ho

mokon. Szája fölött vékony ránc képződik, a ránc egyre vastagszik, mélyül, már egészen fekete. Orra nyúlik. 
Fülei vékonyodnak, keresztülsüt rajtuk a hanyatló nap. Szemében két könnycsepp. Az egyik fehér, a másik 
fekete, mint a nap és az éjszaka.

A kanári fütyül a fa tetején. Sós szélroham jön a tenger felől. A kanári nő. Fekete árnyéka gyorsan hosz- 
szabbodik, eléri Ánis talpát. Az ág recseg a súlyos madár alatt. Akkora már, mint egy hattyú, sárga tollai fel- 
borzolódnak, mély hangon fütyül. Az ág megroppan alatta, lomhán ugrik, és rikácsolva leszáll a földre. A 
homokban hosszú léptekkel fel-alá járkál, vastag strucclábaival legázolja a parti bokrokat.

Az évek múlnak. Minden másodperc egy év. Apró gyöngyfényű csigák ide-oda rohannak a homokban. A 
zöld tengeri moszat kihajt a sziklán, elhervad és zörögve lehull. A gyíkok izgatottan kibújnak a tojásból, 
megnőnek a fényben, s mire este lett, meghalnak. A tenger lázas, habzik minden szájából.

-  Álmodom? -  kérdi Ánis ijedten; behunyja szemét és elalszik. Mikor felébred, körülnéz: a felkelő nap fé
nyében a kanári roppant árnyéka épp eltűnik egy szikla mögött, léptei nyomán a szél felkavarja a homokot. 
Egy szúnyog áll fütyülve Ánis orra fölött. El akarja hessegetni, de karja lassabban mozog, mint a csigák; mire 
arcáig ér, beesteledett. Ánis csodálkozva felemeli fejét. Feje iszonyatosan súlyos, súlyos és lassú. A telihold 
megfogyatkozik, lefut az égről és újra felkelt a nap. Ánis fáradtan ül. A homokban, fejének tojásdad nyoma 
körül fakón fénylik a kihullt haj sűrű koszorúja.

-  Az ifjúságom -  mondja Ánis és hosszú pillantást vet rá.
Lesoványodott. Ruhája lomposan és fakón lóg le csontjairól, a szövet szétmállik, kilyukad. Új ruhát húz. 

Meghízik. A könyöke és a nadrágja térde kikopik. A mellény gombjai lepattannak a feszülő has fölött.
Szél fúj. A tenger nyugodt. A szárazföld felől sárgán izzanak a ház kivilágított esti ablakai.
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Ánis nem tud lépést tartani az élet egyenetlen menetével. A nap korábban kel fel vagy későbben nyug
szik, mint ahogy Ánis felébred vagy elalszik. Nem tudja utolérni a lassan pergő csigákat. Ha a szúnyogok 
után veti magát, túlfut sűrű rajvonalukon. Jobb kéz felől gyorsabban rohannak, bal kéz felől lassabban kúsz
nak az események, gúnyosan meggörbült háttal. Nem tudja, hogy ruhái kopnak-e le róla, vagy ő kopik-e ki a 
ruha alól. Azt hitte, hogy a föld forog a nap körül. Azt hitte, hogy a kanárimadarak kicsinyek, mint a verebek. 
Azt hitte, hogy a föld is abban az ütemben öregszik, ahogy az ő haja hull száraz koppanással a homokba. 
Azt hitte, hogy az ember változhatatlan törvények szerint születik, él és hal.

[Ánis egyik éjjel kivilágított falut lát repülni a felhők alatt; határában tehenek legelésznek. A parasztok bé
késen pipázva könyökölnek ki az ablakon, és merengve nézik az alattuk háborgó mély tengert. Ánis dühöd- 
ten rázza öklét a „nem létező” délibáb felé. Válaszul a magasból egy tehénlepény esik a fejére. Éjfél van. -  A 
szerk. m egjegyzésé]

Odébb, a pálmák alatt pásztortűz ég. Két férfi hever a lángok hullámzó fényében, beszélgetnek. Ánis a 
parton a homokban fekszik, minden szavukat tisztán hallja.

-  Láttad a repülő falut? -  kérdi az egyik.
-  Felhő volt -  feleli a másik. Cipőjével megpiszkálja a parazsat.
-  Nem hallottad a báránybégetést az akiokban s a csősz hangos kiáltozását?
-  A tenger mormolását hallottam s egy meghajtó pálma recsegését. Fázom. Tegyünk a tűzre!
Száraz kecskeganéjt és pálmaleveleket dobálnak a tűzbe, azután visszafekszenek. A füst szürke csa

varmenetben száll fel a fák között.
-  Elkészültél? -  kérdi az egyik.
-  Igen.
-  Elhoztad a fegyvereket?
-  Hét tőr van az övemben.
-  És el vagy rá szánva, hogy használni fogod őket? -  kérdi a másik, gúnyosan mosolyogva.
-  El vagyok szánva -  feleli az összeesküvő. -  Kokoro nem éli túl a mai estét.
-  Mikorra jön ide?
-  Napkelte előtt.
-  Egyedül jön?
-  Azt mondta, hogy egyedül jön.
-  Nem fogsz elérzékenyülni, ha énekelve jön és arcon csókol?
-  Meg fogom ölni. És ha én nem ölném meg, akkor megölöd te.
-  Még ingadozol, szelíd birka!
-  Az éjszaka fénye ellágyít. Kokoro nagy ember, s mi vagyok én? Senki sem ismer, s még gyerekeim 

sincsenek. De torkába fogom szúrni a tőrt, ha elalszik a tűz, s nem látni arcát.
-  Kokorónak meg kell halnia. Világ szédelgője ő, aki megmérgezi a világot, elkábítja édes méreggel. 

Szája véres a hazugságtól, nyelve vékonyra kopott a hazugságtól, mint egy penge, homloka fehér, mint a 
hazug hold. Azt hazudja, hogy az emberek hazudnak. Azt hazudja, hogy nem ismerjük életünket. Azt hazud- 
ja, hogy vannak sötét nappalok, és vannak világos éjszakák, azt hazudja, hogy a madarak tudnak beszélni 
és az emberek tudnak énekelni. Azt hazudja, hogy semmi sem változhatatlan, s hogy össze kell törni az írott 
törvényeket. Belefúj sípjába, az erdő madarai összegyűlnek feje fölött és hosszúszárú csillagokkal csőrük
ben, elkísérik útjára.

-  Igaz, hogy Kokoro elcsábítja a fiatal lányokat és asszonyokat?
-  Igaz. Úgy szálldosnak körülötte, mint a legyek a méz körül. Az asszonyok szeretik a varázslatot. De mi 

férfiak nem akarunk játszani. A napot huszonnégy órára osztottuk, s egy másodpercet sem engedünk el
venni belőle vagy hozzátenni.

-  Kokoro elvesz belőle, vagy hozzátesz?
-  Néha elvesz, néha hozzátesz. Dögöljön meg a kutya! Megőrjíti a népeket. Az asszonyok mint a veszett 

szukák táncolnak körülötte, a férfiak otthagyják munkájukat s lába nyomát csókolgatják.
-  Igaz, hogy lába nyomán a föld kenyérré válik?
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-  Néha. De néha meg kezében kővé válik a kenyér.
-  Azt mondják, hogy ezer teste van és ezer helyen jelenik meg ugyanabban az órában. Kutató szemmel 

néz maga körül, néha letérdel és fülét a földhöz szorítva hosszan hallgatózik. Mi az, amit keres?
-  Nem tudom. Vastag vörös orra van, mint a hazugoknak és szőke, fonott szakálla, melyben nagyszemü 

gyöngyök csillognak.
-  Megosztozunk a gyöngyökön?
-  Hallgass, ott jön. Öld meg!
Kokoro kijön az erdőből s leül a tűz mellé.
-  Fáradt vagyok és éhes -  mondja - ,  adjanak egy darab kenyeret!
Türelmetlen szemekkel nézi a férfit, aki megoldja hátizsákját, s körülményesen kihúz belőle egy fehér ci

pót. Nem várja meg, míg megkapja a kést, beleharap a kenyérbe, keményen ropogtatja.
-  Fáradt vagyok -  mondja - ,  egész nap gyalogoltam. Reggel szép idő volt, gondoltam, az erdőben kipi

henem magam, de zivatar támadt, s estig talpon kellett maradnom. Mostanában elég gyorsan elfáradok. 
Maga mennyit bír gyalogolni egyhuzamban?

-  Egy napot.
-  Amikor még fiatalabb voltam, én ennél többet is jártam. Már nem vagyok fiatal. Amikor fiatal voltam, 

nem hittem el az apámnak, hogy az ember megöregszik. Kinevettem szegényt, és ha sóhajtozott, kiköptem. 
De amikor egyszer meg akart verni, és nem tudott, mert én voltam az erősebb, akkor megsajnáltam. Azóta 
engedtem, hogy megverjen. Úgysem fog már sokáig verni szegény, gondoltam.

Csend támadt. A tenger felől hajnalodik. A két összeesküvő nyugtalanul fészkelődik a hunyó parázs mel
lett. A hajnali szellőcske hideg.

-  Sok a szegény ember errefelé? -  kérdi Kokoro.
-  Istenem, mindenütt sok a szegény ember -  feleli az egyik férfi.
-  Igaz -  mondja Kokoro. -  De úgy látom, errefelé nagy a szegénység. A múlt héten a hegyek között jár

tam, ott olajban sült pogácsákkal és kecskehússal kínáltak meg a parasztok. Itt a tenger mellett pedig három 
nap óta csak halat adnak és datolyát. Bort sem kapok. Adjanak egy pohár bort!

Töltenek Kokorónak egy pohár bort. Egy hajtásra kiissza, kezefejével megtörli száját.
-  Rosszul alszom, amióta hűvösödnek az éjszakák -  mondja. -  A lábam...
-  Minek jött ide?
Kokoro csodálkozva néz a kérdezőre. Zsebkendőjével kitörli szeméből a csipát.
-  Még nem jártam ezen a vidéken -  feleli. -  Nem tudja, hogy esténkint énekelni szoktam a szegény nép

nek, ha munka után kiül a ház elé a küszöbre? De mostanában a lábam...
-  Minek énekel? -  kérdezi az egyik összeesküvő.
-  Nem tudom -  feleli Kokoro. -  Nem hallott róla, hogy csodatevő hangom van? Pedig mindenfelé beszélik. 

Sokan sírva fakadnak, ha énekelni hallanak. De nagy gondjaim vannak mostanában a lábam miatt, amely...
-  Miről énekel? -  kérdezik türelmetlenül s izgatottan a férfiak.
-  Adjanak egy tűt! -  mondja Kokoro. -  A talpam felhólyagosodott, fel kell szúrnom a hólyagokat, külön

ben holnap nem tudok továbbmenni. Maguknak nem szokott felhólyagosodni a talpuk, ha sokat gyalogol
nak?

-  Miről énekel? -  kérdezik fenyegetőn a férfiak.
-  Mindenről... Mennyi víz dől ebből a hólyagból! Aki az énekemet meghallgatja, az sír és káromkodik és 

megváltoztatja sorsát.
-  Ön bujtogató, ön lázitól -  kiáltja a két összeesküvő.
-  Az vagyok -  feleli Kokoro és felemeli fejét. -  Maguk pedig meg akarnak ölni hét tőrszúrással.
Alig ejtette ki ezeket a szavakat, teste iszonyatos sebességgel elkezd nőni. A felsőteste felfelé szökken, 

combjai és lábszárai, melyek a tűz mellett terülnek el a földön, megdagadnak, mint két tömlő, amelybe gyors 
sugarú vizet eresztenek. A két összeesküvő tátott szájjal bámul. A mögöttük álló pálma reccsenve félrehajlik 
Kokoro felfelé szálló válla elől. A dagadó combok elérik a tűzhelyt, elnyomják a parazsat, s ahogy egyre 
vastagodnak, a két összeesküvő kinyújtott lábai fölé nőnek. Ijedten kiabálnak. Fel akarnak ugrani, de már 
késő, a két óriási térdhajlás alá szorulnak, csak arcuk látszik már ki, az egyik a jobb térd, a másik a bal térd 
alól. Kokoro feje már túlnőtt a legmagasabb pálmán, mint egy sötétlő felhő, belevész a csillagos hajnali ég
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be. A két meztelen talpa, melyet az egyre hosszabbodó lábszárak hajtanak előre a füvön, mint két sárga vi
torla elérte az erdő szélét. Kokoro teljes hosszában feláll. Hangja mint távoli mennydörgés száll le az égből.

-  Viszontlátásra, gyilkosok! -  hangzik a felhők közül.
A hang nyomán keletkezett légnyomás agyonlapít egy kolibrit, a kis holttest lezuhan a fűre. Kokoro elindul 

a tenger felé. Két lépéssel a partra ér. Ánis a homokban fekszik és vár. Minden szót hallott. Lelke rángatózik 
a dühtől, mint a halászok hallal tömött, fekete bőrzsákjai.

A kanári hangosan énekel a pálma tetején.
A szárazföld felől hallani az erdő moraját. A letiport pálmák ropogva kiegyenesednek. A fövenyen a ho

mok felfénylik, a kagylók feketén csillognak. Indulatos hajnali szél lengeti a fák ágait.
-  Elég volt! -  kiáltja Ánis, felkönyököl és gyűlölködő pillantást vet Kokoróra, aki mozdulatlanul tűnődve, 

mint egy világítótorony áll a parton. A szél sivítva fütyül el válla fölött.
-  Elég volt! -  kiáltja Ánis és megfenyegeti öklével. -  Elég volt a hazugságból! Én mindent kiszámítottam, 

én mindent tudok. Amit nem tudok, az nincs. Ami néven nem nevezhető, az nincs. Ami nincs, az semmisül
jön meg. Omoljon szét véreres buboréka az álomnak, amely körül szédülő fejjel és behúzott vállakkal sza
ladgálunk, mint a lerészegedett pókok egy tányér bor körül. A malária lázával szemükben, zümmögve akik 
botladoznak, lábuk leszakad, nyelvük megbénul és a szél alatt, a nap alatt, a hold alatt, az ész tökéletes tör
vényei alatt belevesznek a bizonytalanság gyöngyházszínű mocsaraiba: kik vállalják vesztükért a felelőssé
get? Nincs, aki szembenézzen a gúnyos kísértetekkel, akik nincsenek? Aki az árnyék alatt megkeresse a 
testet, amely nincs? Aki merje vállalni a tagadás szavait, amelyek súlyosabbak, mint a remény és a hit? 
Nincs senki, aki végre keresztre feszítse a prófétákat?

Ánis feltápászkodik a homokból, és lassan megindul Kokoro óriási lába felé. Övéből kihúzza a kést, 
megvillogtatja a napban.

-  A nap huszonnégy órából áll -  mormolja a szélbe. -  A föld kerek. Az ember halandó. Az álom felduz
zadt kanárijai szétfoszlanak a szélben. El kell vágni az utolsó szálakat, amelyekkel még a téboly köldökén 
lógunk. Nyugodtan akarunk élni. Bizonyosak akarunk lenni abban, hogy az történik, amit elhatároztunk. A 
csodák terméketlen lázadását el fogjuk fojtani.

Megkerüli Kokoro lábát, amely mélyen belemerül a puha homokba. Megáll, fogai közé veszi a kést s a bőr 
ráncaiba kapaszkodva, felmászik a sarok fölé, oda, ahol az inak feszülnek. Két kézre fogja a kést és teljes 
erejével nekidöfi, hogy elvágja az izmokat. De a penge ezer szilánkra törik. Ánis kinyitja száját s vadul bele
harap a sárga bőrbe. De az izmokon remegés fut végig s Ánis mint egy lerázott légy, lezuhan a homokba. 
Fogai közt fennakadt a külső bőrréteg egy kis cafatja. Ánis dühös kétségbeesésében lenyeli.

A felhők közül felhangzik Kokoro hangjának mély dörmögése.
-  Nem ott vakartál meg, Ánis, ahol viszketett. De azért váljék egészségedre az étel, amit lenyeltél! Meg 

fogsz nőni tőle, Ánis. Utaink találkozni fognak, Ánis.
Kokoro belegázol a tengerbe. Két lépéssel eléri a mély vizet, ahol a hajók szoktak horgonyt vetni. De még 

csak a térdéig ér a víz. Nyugat felé tart, a felkelő nap bearanyozza mérhetetlen hátát. Ánis felül a homokban 
és csikorgó fogakkal utánanéz. Kokoro már elhagyta a messzi szigeteket, a tenger bömbölve hasad szét 
köldöke elől s óriási fehér hullámokkal összefut mögötte. Eltűnik a láthatáron mint egy aranyfelhő.

[Ánis találkozik Mohával, a fiatalok egymásba szeretnek. A levegő irigy szörnyetegei szétválasztják őket. 
Ánis Moha keresésére indul, lassan azonban elfelejti vándorlásának célját, majd maga is Kokoro-szerű alak
ká válik. -  A szerk. m egjegyzése]

Odébb, az erdő szélén pásztortűz ég. Két férfi hever a lángok hullámzó fényében, beszélgetnek.
-  Láttad a repülő falut? -  kérdi az egyik.
-  Felhő volt -  feleli a másik. Cipőjével megpiszkálja a parazsat.
-  Nem hallottad a repülő parasztok hangos kiáltozását és csizmáik súlyos lépteit a felhőkben?
-  A tenger csapkodását hallottam és egy meghajtó pálma recsegését. Fázom. Tegyünk a tűzre!
Száraz pálmaleveleket dobálnak a tűzbe, azután visszafekszenek. A füst imbolyogva száll fel a fák kö

zött.
-  Elkészültél? -  kérdi az egyik.
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-  Igen.
-  Elhoztad a fegyvereket?
-  Hét tőr van az övemben.
-  És el vagy rá szánva, hogy használni fogod őket? -  kérdi a másik, gúnyosan mosolyogva.
-  El vagyok szánva -  feleli az összeesküvő. -  Ánis nem éli túl a mai estét.
-  Mikorra jön meg?
-  Napkelte előtt.
-  Nem fogsz elérzékenyülni, ha énekelve jön és arcon csókol?
-  Meg fogom ölni. És ha én nem ölném meg, akkor megölöd te.
-  Ánisnak meg kell halni. Megszédíti a világot, elkábítja édes méreggel. Szája véres a hazugságtól, nyel

ve vékonyra kopott a hazugságtól, mint egy penge, homloka fehér, mint a hazug hold. Azt hazudja, hogy az 
emberek hazudnak. Azt hazudja, hogy nem ismerjük életünket. Azt hazudja, hogy vannak sötét órák, melyek 
hosszabbak, mint egy holttest s vannak világos éjszakák, rövidebbek, mint egy szempilla. Azt hazudja, hogy 
a madarak tudnak beszélni, s hogy az emberek tudnak énekelni. Azt hazudja, hogy semmi sem változhatat- 
lan, s hogy össze kell törni az írott törvényeket. Belefúj sípjába, az erdő madarai összegyülekeznek feje fö
lött és hosszúszárú csillagokkal csőrükben, elkísérik útjára.

-  Igaz, hogy Ánis elcsábítja a fiatal lányokat és asszonyokat?
-  Úgy szálldosnak körülötte, mint a legyek a méz körül. Az asszonyok szeretik a varázslatot. De mi férfi

ak nem akarunk játszani. A napot 24 órára osztottuk s egy másodpercet sem engedünk elvenni belőle vagy 
hozzátenni.

-  Ánis elvesz belőle vagy hozzátesz?
-  Néha elvesz, néha hozzátesz. Dögöljön meg a kutya! Megőrjíti a népeket. Az asszonyok mint a veszett 

szukák táncolnak körülötte, a férfiak otthagyják munkájukat s  a lába nyomát csókolgatják.
-  Igaz, hogy lába nyomán a föld kenyérré válik?
-  Néha. De néha meg kezében kővé válik a kenyér.
-  Azt mondják, hogy ezer teste van és ezer helyen jelenik meg ugyanabban az órában, kutató szemmel 

néz maga körül, letérdel és fülét a földhöz szorítva hosszan hallgatózik. Mi az, amit keres?
-  Nem tudom. Vastag vörös orra van, mint a hazugoknak és szőke, fonott szakálla, melyben nagyszemű 

gyöngyök csillognak.
-  Megosztozunk a gyöngyökön?
-  Hallgass, ott jön. Öld meg!
Ánis kijön az erdőből s leül a tűz mellé.
-  Fáradt vagyok és éhes -  mondja - ,  adjanak egy darab kenyeret! -  Beleharap a fehér cipóba, kemé

nyen ropogtatja.
-  Fáradt vagyok -  mondja - ,  egész nap gyalogoltam. Reggel szép idő volt, gondoltam, az erdőben kipi

henem magam, de zivatar támadt s estig talpon kellett maradnom. Adjanak egy pohár bort!
Csend támadt. Ánis kortyogva issza a bort. A tenger felől hajnalodik. A két összeesküvő nyugtalanul 

fészkelődik a hűlő parázs mellett. A hajnali szellőcske hideg.
-  Sok a szegény ember errefelé? -  kérdi Ánis.
-  Istenem, mindenütt sok a szegény ember -  feleli az egyik férfi.
-  Igaz -  mondja Ánis. -  Maguk is szegény emberek.
-  Mi nem vagyunk szegények -  mondják.
-  Maguk is szegény emberek -  ismétli Ánis. Felnéz az égre, ásít. -  Rosszul alszom, amióta hűvösödnek 

az éjszakák -  mondja.
-  Minek jött ide?
Ánis csodálkozva néz a kérdezőre. Zsebkendőjével kitörli szeméből a csipát.
-  Még nem jártam ezen a vidéken -  feleli. -  Nem tudja, hogy esténkint énekelni szoktam a szegény nép

nek, ha munka után kiül a ház elé a küszöbre? De mostanában a lábam egyre gyengül, nehezemre esik a 
járás. Talpaim felhólyagosodnak. Adjanak egy tűt, fel kell szúrnom a hólyagokat, különben holnap nem tudok 
továbbmenni.

-  Miről énekel? -  kérdezik a férfiak.
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-  Mindenről... Mennyi víz dől ki ebből a hólyagból! Aki az énekemet meghallgatja, az sír és káromkodik 
és megváltoztatja sorsát.

-  Ön bujtogató. Ön lázitól -  kiáltja a két összeesküvő.
-  Az vagyok -  feleli Ánis és felemeli fejét. -  Maguk pedig meg akarnak gyilkolni hét tőrszúrással.
Alig ejtette ki ezeket a szavakat, teste iszonyatos sebességgel nőni kezd. Felsőteste felfelé szökken, 

combjai és lábszárai, melyek a tűz mellett terülnek el a földön, megdagadnak, mint két tömlő, amelybe gyors 
sugarú vizet eresztenek. A két összeesküvő tátott szájjal bámul. A mögöttük álló pálma reccsenve félrehajlik 
Ánis felfelé szálló válla elől. A dagadó combok elérik a tűzhelyt, eloltják a parazsat, s ahogy egyre vastagod
nak, a két összeesküvő kinyújtott lábai fölé nőnek. Ijedten kiabálnak. Fel akarnak ugrani, de már késő, a két 
óriási térdhajlás alá szorulnak, csak arcuk látszik már ki, az egyik a jobb térd, a másik a bal térd alól. Ánis 
feje már túlnőtt a legmagasabb pálmán, mint egy sötét felhő belevész a csillagos hajnali égbe. A két mezte
len talpa, melyet az egyre hosszabbodó lábszárak hajtanak előre a füvön, mint két sárga vitorla elérte az er
dő szélét. Ánis teljes hosszában feláll. Hangja mint távoli mennydörgés száll le az égből.

-  Viszontlátásra, gyilkosok! -  hangzik a felhők közül.
Elindul a tenger felé. Két lépéssel a part szélén terem, belegázol a vízbe. A következő pillanatban eléri a 

mélyvizet, ahol a hajók szoktak horgonyt vetni. Megáll, egy utolsó pillantást vet a partra. A víz szélén, egy 
magas korallszikla tövében apró emberi alakot pillant meg a homokban, amint dühöngve rázogatja feléje 
ökleit. Ánis emlékezik. Mosolyog, majd újra elindul. Nyugat felé tart, a felkelő nap bearanyozza mérhetetlen 
hátát. A hullámok taréján ezüstösen csillogó halak táncolnak, vállára ugranak. A hajnali szél süvítve húz el a 
part fölött.

V ih a r
Lassan vonulnak a felhők az égen, a földön lassan vonulnak 
mélyen úszik árnyékuk és elborítja a süllyedő réteket
melyekről riadtan száll fel egy varjú és a futva közeledő emberek zavaros csoportjai is 
egyre sötétülnek és már őrjöngve motyognak a vetés között 
amit kitépett és magasba röpít a lecsapódó vihar 
eszelős kezekkel melyekből zuhog a jég a romlás a szitok 
a végső dörrenés. És a kalász holt szájjal elvágódik. Csend.

Megőszült a hajad a villám fényénél? Leengedted két kezedet 
és háborodott arccal nézed az elvonuló felhőket: miért élsz?
Újra vetsz? Miért? Megszáradsz a napsütésben? Miért? Miért nyúlik ki 
anyád fehér arccal a nedves fű között? Miért szól a kakas ha nem kel fel a nap?

Sötétek a napok. És a széna sűrű illatában ha dülöngélve jársz 
ittasan fénylő arccal, árnyékoddal játszva és egyre messzebb jutsz 
egyre messzebb, oda ahonnét elindultál, a sötétbe 
a sötétben ki tudja miért éltél, miért élek a sötétben

miért élek? -  derengő hajnalban
az izzó falak között megszületik az újszülött: miért születik 
a nedves föld nehéz szagában mászik lebukó fejjel 
és a megőszült tengerrel viaskodik: miért élek?

Csendesen hull az eső az elsötétült földre 
a villámok távoli fénnyel világítanak. Az erdő felegyenesedik
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a varjú visszaszáll. És a temetői légben
egy magvető kar lassú íve átizzik az éjen mint egy hullócsillag
és leszáll. Miért? Miért gyűlnek újra a szétszórt árnyak?
Miért szól a kakas? Miért hallgatnak a halottak 
és halottakat nevelve miért csuklanak össze az élők
az ég alatt amely könyörtelenül lobog és elnyúlik ahová a kérdező ökle el nem ér?

L á z a d ó
Én bizony gyenge vagyok s egyre gyengülök. Fehér hajával letakart engemet az őszi felhő, s távolabb, hol 
árnyékom kúszik, már szürke pelyhekben keményen hull a hó. Gyengék vagyunk mi férfiak, kik őrt állunk 
szívünk fölött s puszta kézzel várunk a téli éjszakában a fehér hollók károgása alatt, várunk az első ítéletre. 
Körülöttünk inog a nád és én éneklek. Szívem teli éjszakával és szerelemmel, súlyosan, mint az ért 
gyümölcs, hajlít a földek fölé. Ez a mi gyengeségünk, így hajladozunk a viharban, ahonnét az ördögök fogai 
hullanak, a szitok, a káromkodás, a testvérgyilkosság súlyos dorongjai, s a dögök egyre veszettebbül 
kopogó csontesője, mely elől nem szabad megfutamodnunk, mert gyengék vagyunk és úgy akarunk 
meghalni, mint a kutyák.

Nem könnyű meghatározni a beszélő pozícióját. A személyes vallomás unisonója többes szám el
ső személyű közösségi kórussá öblösödik. Tovább bonyolítja a képletet az a költészetben sajnála
tos módon bevett szokás, hogy a címet ismét egy új nézőpont hozza létre. Mintha a címet -  Láza
dó -  nem ugyanaz a személy mondaná, hanem egy kívülálló szerkesztőféle, akinek a közönség tá
jékoztatása végett mindenképpen valamilyen konszenzuális névvel kell ellátnia az árut, amit el
adásra kínál. A címben és a szövegben a költő személyisége kettéhasad. A cím elidegenedett de
finíciószerűsége olyasmit sejtet, hogy a költő a vers elkészülte után „eltartotta magától” a szöve
get, megszemlélte kívülről, hogy micsoda, és aztán ellátta a megfelelőnek tartott címkével.
Déry azonban mintha tisztában lenne a címadás álságosságával, és olyan címet választ, ami nem 
igazán passzol a szövegben megrajzolt élethelyzethez. A Lázadó címhez a gyengeség és az elve- 
szettség himnusza próbál kapcsolódni. Persze találhatunk magyarázatot, például azt, hogy a láza
dás ennek a kisemmizettségnek a feltétel nélküli, kihívó, sőt provokáló elfogadásában rejlik, csak 
ebben mintha már túlfeszülne az értelemadás intenciója vagyis belemagyarázás lenne. Akkor már 
inkább tekintsük a címadás-kényszer abszurditása elleni lázadásnak Déry választását.
Ami a konkrétumokat illeti: őszinte vadság és kétségbeesés sugárzik a sorokból.
Szép vers. (F. K.)

K iá ltó
A tenger forgolódik!
Megállsz partjain és figyeled a sirályok szálló csapatait 
s közöttük egy magasabb lény ellengő ködarcát, 
ki ím, egy percre, feléd fordult s szemedbe nézett.
Ki kavarja ezt a világot?
Ki görgeti a tengert bő medrében s ki hajítja a sirályok forgó koszorúit fejed fölé? Kiálts, kiálts ha tudsz!
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S ha kérdezni nem mersz, felelj! Egy másik tenger reng szívedben
s fekete fényével ha kiömlene!... Boldogtalanság, ereszd meg hullámaidat! Minden csepped nagyobb, mint a 

tenger
s mégis némán ringatod tetemeinket
ez elátkozott világban! Hogy bőg és gőzölög lábaidnál a szerénytelen mindenség, s te leejtett fejjel tűrsz, s 

nem lépsz a víz hátára, s nem fogod le a futó ködképet -  kiáltani sem tudsz?
-  Temetők, temessetek el!

H a jn a ltá jt

A határozott éj szétválik
és sűrűjéből -  hol a feketén ingó lomb közül gazdátlanul 
s zajtalan egyre hull a gyümölcs a tompa avarba 
s lassan forogva elmerül -  
az éj zord sűrűjéből a napfényre felsuhan 
egy névtelen lény
s hogy csöndes teste hangtalan átizzik 
a parton letérdel s vak arccal 
napestig bontogatja a víz fátylait.

Alkonyatkor megszólalnak a harangok 
s mire az emberek fáradtan nyugovóra térnek 
s csakhamar besötétedik, 
a fátyolszedő is sóhajtva eltűnik.
S marad a víz.
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GYÖRGY MÁTYÁS

É jn e k in d u lá s

Veterán banda privátszorgalommal, de 
szusztalanul prüszköli, tüszköli, pöfögi 
brúgja, mint selyempapiros fésűn 
erőlködő gyerekek, Rákóczi marsát feléjük;

Éljen a kapitány úr! riad fel 
itt-ott rendetlenül, összecsattogva és 
elmaradozva, mint kerengő sasok csapkodása, 
a vagonok ketrecébe bezöcskölt, 
majd onnan kikiváncsiskodó, felizgatott 
huszárok nyugtalansága;

Éljen; mehet; kegyetlen, hasító fütty;
Befelé! Befelé!

Fakad (mint a seb) zuhog (mint a kasza) 
harsan (mint a nép) zendül (mint a fohász) 
zajdul (mint az összecsapás) és búg 
(mint a parancs): az ezred kürtje.

Nyerít (mint a száguldó ló):

A vonat;

Sistergés; Éljen; Roppanás; Éljen;
Reccsenés; Éljen; Szuszogás; Éljen;

Forrázott bőr? Roppanó kar?
Reccsenő törzs? Fütyülő mell?

Nekilódul;

A banda recseg utánuk,

Utánuk; Éljen;

Bólogat (Éljen!) a kidugott (Befelé hő!) 
rúdon (Éljen!) a koszorús (Krrr!) 
buggyozott (Éljen!) lobogó (Éljen!)

Úszik az éj felzúdult habjain, míg 
a vonat, amint elszánt felfedezők
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szörnyeteg-masinája, belezakatol-löttyen 
a végtelen mélységbe

Riad a kürt, a banda recseg utána, 
a veterán banda;

Kürt, banda, vonat, huszárok, anyák, 
szeretők, nyugodtak, közönyösek, 
hadsereg-szállítók;

Ó milyen agyafúrt, pokoli, sintérin- 
zseniális szimfónia ez:

(S az égről rájuk zúdul mérhetetlen fekete kárpit)

H o tte n to tta  n ó ta
Fa vagy, kődarab vagy, 
Hottentotta tótem képe.
Kába vademberségeimet 
(Zs zs zs zs!)
Belevéstem a testébe.

Mindenféle ringgyel-ronggyal,
Ez idő alatt,
Mindenféle cafrangokkal 
(С с c c!)
Felcicomáztalak.

Szurkolva szemem meresztem,
Az ajkam halavány 
Hozzá nyúlni tilalmas, átok,
(Á á á á!)
Ó Bálvány! ...

De most -  akit úgy találtalak 
S fövénybe, hivalgó bábalak! 
Letépem a rongyokat: én az Urad, 
(Há há há há!)
Halld, elhajítal...

Szeretlek!

A lélek mélységeibe ad bepillantást ez a költemény, azokba a mélységekbe, ahol a vad, ősi ösztö
nök és a racionalitásra alapozott civilizáció vívja örök küzdelmét rövid, dalszerü formában (vö: 
rímes jelleg, „szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”, valamint Ady Endre). Nem teljesen vi
lágos ugyan, hogy miért keveredik a versben a „tótem képének” megszólítása és a róla való beszéd
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eléggé logikátlanul, hasonlóképpen a jelen és a múlt idővel is problémák vannak, ami az egyéb
ként időszembesítő versnek nem válik előnyére, továbbá a negyedik strófa elején mintha elbizony
talanodna a költő, amikor éppen arra térne rá, hogy: „De most —” -  most akkor mi van? mi történt? 
miért ez a hirtelen elhatározás?; mindezek a fogyatékosságok azonban feltehetőleg eltörpültek ak
koriban a téma (hottentották, totem és tabu) eredetisége és a fónikus elemek bátor alkalmazása 
mellett. (S. É.)

L e g é n y  g a jd o l
Bartók Bélának

Miért peckeskedik az én hetykeségem?
Majoránna nénő.
Magamba lődörgők az alvégen, a fölvégen,
Majoránna anyám.
Hiszen csak ezis-azis a lány botlik az utamba,
Hiszen csak ezis-azis a lány örül, ha alma 
dagadozik melléből kezem nyomogatására.
Haj, de hiába cók-mók! hej, de 
kedvet szontyolító dibdáb az élet vására!
Majoránna anyó.

Hiú alatt, lajtorja megett, + belül + diákolok,
Jázmin lelkem,
Ablakon keresztül tubákolom a virágokat,
Jázmin galambom.
Egyszer az erdőszélen megcsuklottam -  nem ő volt, 
Amerre a bozót haja a sodrásba fonnyad -  nem ő volt,
A kiöltözött fakisasszonyokból kikancsított -  nem ő volt, 
Csak ő bujkál, bujdokol fene szívű, durcás Seholba, 
Jázmin rózsám.

Nagy darabot kivágtak a levegőég húsából,
Majoránna nénő,
Hiába nyúlkál az ujjam ki összekulcsolásából,
Majoránna anyám.
A nagy tereferébe nincsen kihez szólni,
A nagy édességekbe nyálam kezd keserűbe szikkadni,
A nagy jószágoktól facsarót kell szippantni,
Ja j: nem  bírom  érinteni, k ihez nem  is akaróznék nyú ln i 
Majoránna anyó.

Minden rokolyának az anyja gyötrelmes gádora legyek én, 
Majoránna anyám?
Minden régi illegetésnek új maskarává gyötrője legyek én, 
Majoránna anyám?
Gyűlöletem, meg erőm felnedvezik szemembe,
Talán a tenyerem az arcomon széjjel is kenyte.
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Jázmin, Jázmin.
Csak egy levélkéje, csak egy cafatkája hullna az egyiknek vállára, 
Mikor a vízből kiszemérmetlenkedik a válla,
Hogy rágondolhatnék nem tudom én micsodásságára!
Jázmin.

A z  új m ito ló g iá b ó l: S z é lb o lo n d

Beethovennek

Szélbolond fűszálat cincogtat, 
fejem sarjúján is átturkál, 
kese fecskefarka utánalóbál

és ahogy tenyerével végigfarol a gáton, 
vibrálni kezd a csudasok kígyónyelv, 
tuggya-tuggyát lefetyel le a pocsolyának

a sok sok. -

Huj, mekkora kobakja kerekszik 
kifelé-süket fülének bokra alján,
(befelé, huj, micsoda fütty vihorászik 
a jó füllesztő bokra alatt) 
huj, mekkora gyömöszlője verekszik 
öles hadonázások poha mentén.

Füle kimered
(valami hányódó hegedűnek görcsbe szorult fejeként 
könyökli a rónát) 
s álmos himbálódzások 
hengerednek
át gégéje zajosra tárult küszöbén, 

amikor tempózza:

„Húj húúj,

boglyacskám, búnak feledkezett boglyacskám, árnyékba sülőcském, 
szénácskám, arcom-rejtegetőcském, veszejtőcském, 
vonva-húzócskám, elpattintócskám 
húúj, húj!”

122



F o g ly o k  t is z tá lk o d á s a
Végig oroszok ülik be a pallót:
a vízbe lógatás, a hajlatba görnyedés,
a térdkulcsolás, a karfeszülés
váltogatja a törzseket
tengelyen előre hátra csuklott forgattyúkká

a lábaknak a folyásba lágyuló hámlásai 
tudj’isten vizek vezetékein át 
tudj’isten partokat szólogatnak.

A dugdosott húsok veresrépa-édeskések: 
rájafurcsállón
szétháborítják a szín gúlyát* -  
érezni: a Buzgóság elébe kunyerálnak 
mely majd jön
és természetükre természet ellen 
a tervbe  mogorvázza őket -

tömegtelen elkülönülésben
három sültföldbül olasz szárítkozik,
koros pátoszokra ráemlékezve illeg beállításba,
utcáik kellős dalnyavalyáit aprózza hanggal
egyik a fénynek vállaz
középső elhasal
másik töpörög.

Az öblítettség bódulata
a folyó tágasságára és a lapuló mezőkre feszíti őket 
mindnyájuk meredtre nagyul

a mozgást közébük két kófic gyerek habarja: 
vihorássza a vizet, fejesez, lábpóznákba** sivalkodik, 
egyiknek -  harántugrást bolondmiskáz -  
fejébe a nemhagynám huszársipka.

Az ellesett életkép és a formabontó nyelvezet szövetsége. Ez esetben a költői élmény konkrét és 
leírható, ellentétben az avantgárd művek többségével. Az első világháború harmadik évében já
runk, és a folyóparton orosz és olasz foglyok tisztálkodnak. Két gyerek viháncol az elgyötört fe- 
gyenctestek között, a vízbe ugrálnak, és felpróbálják a huszárcsákót. Elképzelhető, hogy ez volt az 
a drámai ellentét, ami a mosakodó rabok amúgy is expresszív látványán túl megragadta a költőt. 
Ez a költő (vagy beszélő) nem nyilvánít véleményt olymódon, ahogy pl. Pilinszky teszi hasonló 
helyzetben a Francia fogolyban, szolidaritását vagy inkább megrendültségét grammatikai eszkö-

gúlya = régi m. gúla, piramis itt: egyensúly 
lábpózna = gólyaláb
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zökkel, illetve a grammatika és a szintaxis megfeszítésével fejezi ki. Természetesen ezt nem úgy 
kell elképzelnünk, hogy volt először a megrendülés, aztán az eszközkeresés, majd a megfelelőnek 
tartott stíluseszköz segítségével a kidolgozás. Ezek az aspektusok a mű létrehozása során (jó eset
ben) nem választhatók szét, a mű valószínűleg egyetlen felismerésből, egyetlen indulatból született. 
Mit értek azon, hogy a grammatika és a szintaxis megfeszítése? Az olyan nehezen értelmezhető, 
mégis érzékletes fordulatokat, mint a „tudj’isten partokat szólogatnak” vagy „a tervbe mogorvázza 
őket”. Vagy azt a különös összetételt, hogy „a fénynek vállaz”. E különös nyelvezetben azt az erő
feszítést érezzük, hogy a hagyományos módon kifejezhetetlennek vélt élmény és indulat valami
képp mégis megformálódjon. Pilinszky hasonló tematikájú, de hagyományos hangütésű verse 
mégis mintha jobban sikerülne. (Más háború, más tehetség.) (F. K.)



ILLYÉS GYULA

S z á m ű z e té s e m  e ls ő  k e s e rű  é n e k e

Vándor kit útszélre terített egy fáradt nehéz illatú dal 
és a tőr
mely az estből hullt szívedbe
erősen tartsd melleden a mentőöv koszorúját
sós hab mossa a fedélzetünk zokogás
köd

süllyedő ajtók áldozata 
süllyedt hajnaloké
e rohanó alkony jégzajlása alatt jól fogd a korlátot 
vak vihar tépi arcod naptárának leveleit 
álmaid horgonya micsoda tetemeket szed föl 
kapitány!
álmosan lengenek, mint az akasztottak s halkan 
lassú dalba fognak gyermekkorod hangján: -

a kor hajában a füst hajában 
cerebrális ködök gyors bokrai között 
mily vidékre veri vitorlád még a szél 
boulevard Aragon?

szaharai éjfél!
mikor a tigris gyémánt foggal lép a homokon 
s a pálmafa erében megpattan a síró hegedűhúr -  
mid hiányzott még, hogy akkor továbbmentéi 
sivatag ez tenger vagy emlékezet?

szelek selymeiből mezők hullámáról
selymes hajnalokból útszélre terített
egy csillag fénye -  egy szín -  egy hördülés -  egy dal
a dzsungel nádjai közt fekszem öledbe fojtott arccal
fülemben a kígyó hideg mellem izzad
félkézzel takarja homlokát a hold és rohan rohan
a sóvá fagyott völgyből
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S z á m ű z e té s e m  m á s o d ik  k e s e rű  é n e k e  éj
szíven folyondár ami léghuzat 
vagy távozó hajó hegyeink fölött 
nehéz dala száll
nehéz dal hajlik a füstölgő lámpa 
szívéből szívedre a nehéz ág

a kapu előtt már valaki vár 
a síkos egekbe foszló út elején 
míg melled szomorú térképein én 
a siető lépteket hallgatom

az éj bokrai közt menekülő léptek 
a menekülőt az éj forrásához viszik 
magányosság síkos örvényeihez hol 
perceket számláló véred hullámain 
út foszlik el felhő távozó hajófüst

Minden ami veszendő! Gyorsan veszítsük el.
A vér nehéz, a szív, a kéz, a száj -
De könnyű fej
Vár a csönd kikötőiben

Tél hozza csengő késeit 
Minden lehull -  
Magunk vagyunk -

Mindent szabad
mint a szerelmeseknek az éhezőknek 
bebörtönzötteknek a menekülőknek a szélben 
a meztelen füstnek

S z á m ű z e té s e m  h a rm a d ik  é n e k e

Gesztusaim sokkal gyorsabbak és súlyosabbak voltak, semhogy testem sokáig egyensúlyban tudott volna 
maradni. A távozó után kilökött kar leránt lábaimról. A büszkeségtől fölkapott fej élesen koppan a falba, ami
nek támaszkodtam. A legnagyobb fájdalomban sem lehettem egy pillanatnál tovább igazán szerencsétlen, a 
legnagyobb örömben sem boldog egy pillanatnál tovább. Azonban...

... Szeptember 8-án, vasárnap délelőtt, a durazzói Szent Szófia templom előtt Annára várakozván, meg
szólított egy harminc-harmincöt év körüli, egyik lábára erősen sántító úr és rövid mentegetődzés után meg
kérdezte, hogy az akkor már elég rossz állapotban lévő cipőimet nem Párizsban vásároltam-e, a Belleville 
egyik átjáró házában egy lengyel származású órásnál, aki mellékesen használt ruhák eladásával is foglal
kozik.

-  Ismételten bocsánatát kell kérnem, uram -  szavalta kimérten - ,  de attól eltekintve, hogy e cipőkhöz 
életem nagy szerelmének emlékei fűződnek, szeretném tudni, mennyit keresett rajtuk a lengyel, aki akkori-
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ban anarkistának vallotta magát, sőt az André Colomer szellemi vezetése alatt s szombatonként a Grenier 
du Grengoir emeleti helyiségében működő Szabadosok Körében pár előadást is tartott. Sőt... Szóval szere
tek tisztában lenni az embereimmel! E cipők különben a perpignani herceg ruhatárából valók. Én a hercegnő 
jóindulatából jutottam hozzájuk.

Magam Bordeaux-ban szereztem őket, a második katalán puccs idején. A baloldaliba később a határon 
elásott fegyverek rejtekhelyének térképét szerelték be a kettős talp közé. Egyrészt ez a körülmény, másrészt 
az ismeretlen idegen akcentusú franciasága akaratlanul is óvatosságra intett. Álnéven éltem. Gondolatban 
elsoroltam útlevelem adatait.

-  Tévedésről lehet szó, uram -  kezdem a hazudozást - ,  e cipőket én vadonatúj állapotban vásároltam.
-  Hol?
Anna megjelent a templomajtóban. Botló, bizonytalan léptekkel, ami annyira jellemezte egész lelkületét, s 

amely engem mindig első találkozásunkra emlékeztetett, felénk indult. Simára leszorított fekete hajában, a 
választék felső végén egy ősz hajszál hajladozott és csillogott vakítóan a napban, mint valami titokzatos fi
gyelmeztetés. Gyenge kezében a csontfedelű imakönyv, szegény sápadt szíve. A ragyogó gyöngyrózsafü- 
zér, az éjjel sírt, megfagyott könnyei. Hozzánk érve átadta őket, s én mintha szívét, összes emlékeit s ü l 
lyesztettem volna a nadrágzsebembe. -  A feleségem -  mondtam. Anna elpirult. Az idegen meghajtotta ma
gát és bemondta az én nevemet, az eredetit, amit az apámtól örököltem, s amire kereszteltek.

Vártam, hogy most vállamra tegye a kezét, vártam a szokásos, annyira ismert szavakat, amelyekben már 
a törvényszékek termeinek visszhangja cseng. Évek óta különféle hamis útlevelekkel utaztam. Előbb csak 
megokolt elővigyázatosságból, később egyre növekvő nyugtalanságból mind gyakrabban változtattam ne
vemet. Későn vettem észre, hogy nevemmel együtt minden egyes alkalommal egész lényemet is. íme itt ál
lok teljesen eltévedve! Idegesen hunyorgattam. Micsoda vidék is ez! Ez az ősz hajszál és Annának ez a mo
solya, oly távoli és érthetetlen, mint ahogy telefonba mosolyog az ember. Mi közöm mindehhez! Gyerünk to
vább.

-  Ha megengednék, meginvitálnám önöket... -  folytatta az idegen. Közbevágtam. Köszönjük, máris men
nünk kell. Gyere, Annácska. Az idegen szinte légneművé vált nyájasságában. Délután okvetlen elvár a 
„Hellász Koszorújához” nevű kávéházban.

Minél előbb továbbállni innen! Hogy a lehető leggyorsabban érjünk szállásunkra, a hegyen át indultunk 
haza. Csak a lépcsőkön lefelé mertem Annába karolni. Érezhette testem remegését, időről időre rám pillan
tott.

Ebéd után rögtön csomagoláshoz fogtunk. Izgatottságom egyre nőtt. Szerettem volna egyszer már tökéle
tesen megszabadulni ettől az ostoba szereptől, amit nem tudom milyen múlt századbeli naturalista isten 
mért rám. Nem ígértem senkinek semmit! S ha ígértem is... Tehetetlenül forogtam a szétdobált holmik kö
zött, széthányt életem tárgyai között. Anna fehérneműinek nem jutott hely. Az irrigátor, mint rendesen, most 
is kimaradt. Már azon a ponton voltam, hogy az egészet kivágom az utcára, amikor beállított egyetlen bará
tunk, a szálas, lengőszakállú szíriai pátriárka, gyulladásos szemeit nagy színes zsebkendővel törölgetve. 
Épp ez a lobogó hiányzott! Leküldtük valami dobozt keresni, ő ismerős itten. Visszatértét be sem várva elin
dultam hazulról. Majd 6 segít a további csomagolásnál. -  Érdeklődd meg, mikor indul pontosan a hajó -  
mondta Anna, s aztán szelíd mosollyal: -  jót fog tenni, ha egy kicsit kiszellőzteted a fejed.

Esett az eső. A tengerparton egy spanyol árbocos matrózai harmonikáztak és táncoltak a víztől ragyogó 
köveken. A habokról meleg szellő kanyargóit a házak közé, ízében kicsit nyugtalanító, ám eléggé kompro
mittált sejtelemmel. Miért tűnt ekkor mégis varázslatnak az egész tenger, álomnak a város és életem, bo
szorkánytáncnak ez az egész érthetetlen mulatozás a zuhogó esőben? Sokáig csavarogtam a petróleumos 
hordók között. Előre vagy hátra? Szívesen feldobtam volna egy pénzdarabot, de fejre tegyem sorsomat vagy 
írásra? A hajóállomással pont szemben megpillantottam a „Hellász Koszorújához” címzett kávéházat. Nem 
tétováztam.

-  Michalokopulosz és Papanasztázion, akik... -  ordít egy rekedt hang a terem füstfellegei közt ingó fejek 
felé.

-  Árulók!
-  Éljen Görögország!
-  Úgy van, éljen Görögország!
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-  Krisztóforosz Papanasztázion, Görögország hajnalcsillaga -  folytatta még dühösebben a hang -  és a 
krétai oroszlán...

Őrült dörrenés szakította félbe. Valaki meggyújtott egy rakétát. De úgy látszik, csak én ijedtem meg, mert 
közvetlen ezután vad röhögés vert hullámokat az imbolygó, vastag füstben. Az idegen hirtelen mellettem te
rem. -Jöjjön át a másik szobába, itt szót sem lehet érteni.

A másik szobában öt fiatal lány ül, egyik citerát tart, a másik egy mókust, a harmadik fénylő konyhakést, 
negyedik gyufával füleit piszkálja, az ötödik, mihelyt meglát, elém jön, átölel és arcon csókol.

-  Nem álom ez -  mondja nyájas ostobasággal -  csak a távolság délibábja.
Itt állok megzavarodva, bal talpam alatt -  emlékezem még -  Katalónia sorsával. Az idegenhez fordulok. 

Nem tudom, mit akar tőlem, uram. Hagyjuk el a bevezetést. Nem először van szerencsém hivatalos köze
gekhez.

-  Dehogy hagyjuk, dehogy hagyjuk -  kiáltják a lányok - , énekeljen valamit!
A citera peng.
Keresgélek az emlékezetemben. Ez Rácegres. Az apám kalapácsütéseit lehet hallani, amint a lovakat 

patkolja. Az egész pusztában egyedül álló házunk alatt négyökrös szekeresek vonulnak citeraszóval:
B éres vagyok, béres, ha t fo rin t a bérem,
Hej, jö n  a z  ú j esztendő, jö n  a szeké r é rtem ...
Csak ezekről tudnék beszélni. De látom, mindenki mosolyog. Azt hiszik, csak a beszédért beszélek. Szí

vemre teszem a kezem. Általános röhögés.
-  Nyomorult csaló! -  üvölt az idegen. -  Azt hiszed, úgy lehet cserélgetni, mint az inget?... És a szegény 

ártatlan leány? És a cipők? Kinek a bőribe bújtál megint? Le kéne ütni ezt a kutyát...
Nyilván itt hiába magyarázkodnék. Hirtelen elhatározással visszanyitok az előbbi terembe. Senkit se talá

lok ott. Távolról puskaropogás szüremlik, egy lovas vágtat a tengerpart felé. Kihajolok az ablakon, látom, 
amint ráugrat a vízre és vad galoppban nyargal a rojtosodó habokon.

Visszatérek a szobába, ahol a lányokat hagytam. Senki. A falon egy hajómenetrend figyelmeztet, hogy 
kötelességeim vannak.

Átsietek a kikötőbe. Az egész ég egyetlen hold. Néha könnyű felhők úsznak át rajta, hallom halk menüett
muzsikájukat.

-  A hófúvások miatt elakadt a közlekedés -  mondja a hivatalnok. Sapkájáról leveszi az albán királyi ko
ronát és egy ollót illeszt a helyébe. -  Ez egy szimbólum -  mondja.

-  És mikor indul meg ismét a forgalom?
-  Titok, uram. Egyelőre még diszkrét titok -  mosolyog ravaszul, s egy pénzdarabot nyom a markomba. 

Rám hunyorít, majd, hogy megmutassa, mit tud, kancsalítani kezd. Szemei már majdnem egymásba néznek. 
Hirtelen felnevet, teátrális mozdulattal megragadja fejem, felágaskodik, s égretárt karokkal megáld.

Nyugtalanul sietek haza. A kapu zárva. Hosszas csengetés után végre hiányos öltözetben kijön egy úr, 
fején pénzügyőr-sapkával -  pénzügyőr.

-  Ez csak volt szálloda -  magyarázkodik - ,  aztán megvásárolta az állam és pénzügyőr-laktanyát rende
zett be itt.

Talán eltévedtem.
-  Nem -  világosít fel - ,  nem tetszik tévedni. Városunkban, sajna, nincs már szálloda. Ez az egy volt, s 

ebből is pénzügyőr-laktanya lett. Biz így változnak a dolgok. Ki tudja sorsukat? Elindulnak és szétfoszlanak. 
Miként az indulat. Ám bocsánat, vissza kell vonulnom, meg találok hűlni. Jó éjszakát.

újra föl
magánosságodban lombtalan
szél kapta el hulló gesztusaid levelek buknak mögötted intések búcsúzások 
a síkos járdán hol véletlen s percek szigorú árama sodor micsoda szél ez micsoda víz 
mi fojtotta beléd a szót évek óta mi fojtotta beléd a kiáltást felébreszthetetlen
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feledés enyhe hullámain fel-felriadt ujjaid hány ág után kaptak hányszor a nap köteleibe 
a síkos járdán hol annyi vér ömölt kiköpött düh undor kiköpött keserűség füst 
hányszor elszakadt itt kezeim horgonya szívem horgonya hányszor felszakadt 
szállodai szobákban hol délután a halál hervasztja az inget 
délutáni szobákban hol a gyűrt ing emlékeztet e halálra s hervasztja a szerelmet 
hervadó szobákban hol a vánkosok közt haldokló szerelmed illata árad életed 
ebben az áramban minek ízét éreztem csak irányát soha

bölcsőnkre keringő lágy liliompihék anyánk meleg dalából
forró csírájára alig emlékszik már a lombhullató szív az öntözetlen szem
simogatások legyezték egykor arcunk nővéreink kezei tejnedvű levelek
üzenetek illata ó tavasz ideérnek némán kimúlni az elsüllyedt harangok
nyelvük alatt a kifejthetetlen gyöngy a panasz
vidámság puha madaram torkában undorodva némítottalak el
gyermekkoromból ajtók dörrenését hallom az elítélt lehanyatlik

a tükröt a tányért a kilincs szárnyait
a könnyező ablakot kéményem búcsúzó zsebkendőjét a dalt 
egykedvűen hagytam el 
mögöttem egy állat sírja ömlő vérét 
sarkokon levágott kéz mutatja sorsom 

tovább
tovább csak tovább születés és halál léghuzatában lebegő fürtökkel ha ingadozva ha tájékozatlan is
emlékezet könnyű felhői alatt kicsit elfogódva kicsit óvatosan
óvatosan s belül már gyászoló eleganciával esti szellők finom ízlése szerint
tűnődés s hasztalan cigaretták ízével a fejben
jobbfelől a süket balfelől a vak közönyös kezeid

légüres ez a táj állnak a felhők dermed a csend hallani amint
hűvös ködökben sisteregve forog a kíméletlen nap a kíméletlen hold
a nedves lomb az ablakhoz verődik a halott házmester szívére fordul
hasztalan zajongnak hasztalan dong a kapu fáradt ő fáradt a folyosó puha
szőnyegén tompuljon el az élet ússzon el benne amiként
az ő élete is már mély patakban úszik s felelget a vízsusogásnak
légüres tájban hol csak a gyárkémények s a bebörtönzöttek gondolatai
füstölnek fel az elnéptelenedett magasságokba egy múlt századbeli isten
ködhullája felé s csak a külvárosok el- s felbukkanó zátonyai között
csavarog még egy ittfeledett dal átcsap szívemen ám róla ezúttal nem kívánok szólni
valamint az akasztottról sem ki e dal fodraiban leng és figyelmeztet
sorsomra sorsodra mely várakozások s ábrándok csendjében foszlik észrevétlen
korommá s lecsapódik hajnali folyókra valamint
a várakozás-mélyítette szemekről sem gyalázatukban érő szeretőkről
egy szegény de szép munkásleány történetéről az elveszett kőmíveslegényről
kiről levedlettek már az enyhe költészet s megváltás jelzői s  már egyedül
riad csak reggelente a didergő jövendő s a gyárkürt jajaira
nyíló fejeket ingat ez a szél lassan súlyosodnak s fonnyadtan hullnak le a keserű ágakról
s a megnémult paraszt száradó élete egyenletesen száll pipája füstjében a csillagtalan estbe
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le
fekete fogú kísértetek fogják karon délután a munkakeresőt a lágy pompa és hatalom tornyai alatt
az éhségről általában bármennyire költóietlen s divatjamúlt is már az éhségről az ú.n. proletariátus
szenvedéseiről
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az öngyilkosság hirtelen csöndjéről
s a hördülésről mi annyiszor elállítja szívem kronometrikus dobogását 
annyiszor elállítja
ebben az áramban minek ízét éreztem csak eddig irányát soha 

távolodva egyre attól mi lehettél volna kicsit közönyösen kicsit elfogódva
ügyesen siklottam a nap kései között s akadályokon át mikről magam sem tudtam mitől választanak el
feldobva párszor a színtváltó szívet egy mosoly ellenében vagy csak a játékért
fej vagy írás veres vagy fekete mosoly vagy harag mi a véletlen égből az érkező arcába zuhan
a simulékony ujjakkal megejtett ajtó széljárta üres balkonra nyílott alatta a tenger
a szelíd gesztusokkal félrehúzott éj mögött a napba ásító hajnal várt
unalom s a kaland lépcsőin a rohanástól lélegzetet vesztve a rémülettől
megálltam hallgatóztam a nyitvahagyott ablakon gyermekzokogás
hajolt mint finom füst micsoda üzenet ez volt az ifjúságom
rügyek emléke ó tavasz mikor Ikarusz kibontotta szárnyát
s egy keleti ország szívéből a remény csattogva felszaladt mint a lift
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki s nem nyelhetek le

a bezárt elfeledt penész hűvös virágaival koszorúzott agyban 
áporodott álmok s nyirkos tükrök között kései visszhang 
dobban visszaverődik hullám lesz s e hullám bosszús morajlásaiban 
felzúdulnak az elárult tervek lekésett indulások
a nehéz fejet támasztó tenyér kagylóiban micsoda szélvész megveszett orkán tengeri zaj
elfeledt kézfogások eskük simogatások zokognak mialatt
a láthatár mögött üvöltve merülnek fel a fiatal hónapok
röhögve kapnak a nap szekerére dörög a patkó keserű kormot habzik az ég

csend! fel a függönyt! az éj ráncai közt halálraűzött bekerített állat
emlékek kúszált szavak bozótjaiban a földet harapva véres szemekkel rázza a húsbavágó erek 
indáit finom lasszók s csörgő szerpentinek fején de szélköszörülte nád s gyöngyházfogú 
csapdákban kínozott teste utolsóra feszül forog vért köpköd ugrásra lapul bordái közt a nyíl 
föl föl az arccal égő poreső verje szemünket vagy a hatalmas gúnykacagása 
gyávák szitkai vér -  az éj ráncai közt halálraűzött utolsó odvábán bekerített állat 
torpan véribe kóstol s a holdra hörögve felveti testét 
s ebben az ugrásban pattan a húr s a túlfeszített szív
siket zakatolással pergeti vissza a gyengéd ujjakkal s estéról-estére oly óvatosan 
fel-felhúzott életet s aztán dermed a csend megállnak a felhők s hallani 
amint az első hajnali óra felcsapja szárnyait 
ebben az áramban aminek eddig ízét éreztem csak 
s aminek irányáról -
zokogó gépfegyverek gyors ütemére fogom a bosszú sűrű dalát dalolni tinektek

130



S z o m o rú  b é re s
Porhanyó kenyerem kiszítta a nap, 
italom langyos langyosuló vérem 
lassítja a nap,
ülvén gondjaim s verejtékem gőzei alatt 
köröttem némán fordul a mező -  
dél van,
erdő fenekén alszik a szél és a jövendő.

Kasznár hintája gördül, nehéz 
kezem fáradtan emeli kalapom, 
por temet engem, hamu és pernye, 
ökreim tekintete érleli szívem.

A por mögött, a fák mögött
felhők terebélye, por lombjai mögött,
amelyre egykedvűen tántorog a nap
távol városok élnek, fényes terek forognak a csillagok alatt,
vannak tengerek, úszó szigetek, égő arany hegyek -
mindenről tudok én:
telve van a föld, telve van az ég,
de én
tanácstalan ülök idegen mezőben, 
kéretlen jövevény, ki munkám végeztével 
kicsépelt kazal árnyékában ősszel, 
hangtalan fordulok a közönyös földbe.

C s a v a rg ó
Léptem alatt kérdést kondul a föld 
megjöttem újra 
szép por-uszályomon
nap kedve csillog, bacilusok vidám tekintete
szegénységem enyhe
ékszerei
megállók -  ó
szülőanyám!
ne kérdezz

sokat jártam már fáradt is vagyok 
utak zöld partja várja a vándort 
feküdj le közénk -  bókolnak a kórók 
mireánk számíthatsz -  hajlongnak az ágak 
lefekszem hát, fülem az édes föld szűzi 
hasára hajtom... Polgártársak! gyermek 
mozdulását hallom 
megesett hát mégis a féltett beteg 
kocsizörgés őrli bús gondolatimat
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lábam nagyujján likas kalapom 
mint egy mesében
a por habjain aranyos batár úszik el -  ó 
ó fejedelmünk nemes püspök bölcs ura e tájnak 
tiszteletedre emelődik így is e föveg 
sokáig élj -  
amíg a honnak élsz

így múlik a nap kezemre levél hull 
tudok olvasni elolvasom ím: 
újra e g v  évszak s mily hiábavaló!

csavargó vagyok sok mindent elsajátítottam
poros gégémet dallal itatva kelek át hónapok meredekein
láncolt dűlők felett ingó falvak felett az est brokátjában pihenek el a dombon
talpam kőtábláit mutatva a tájnak: íme a törvény!
se házam se  nyájam
se nyájas szeretőm -  este borúsan
csukódik össze felettem az ég
megcsikorog
holdjában a kulcs
szomorúan virrasztók
néma országaim gondján.

Illyés Gyula olyan Jókai-figura volt mint Ady: vagyis valóságos. De nehéz elhinni, hogy hazajött, 
miután ott lehetett Párizsban, akkor, amikor a szürrealizmus, az avantgárd csúcsa, az egyetlen olyan 
avantgárd irányzat született, ami még egyszer sem vált azóta kínossá. Illyés pedig ott volt a Breton
partokon a fiúkkal, franciául írt, és úgy hagyta ott az egészet 1926-ban, hogy még öreg korában is 
idegesítette minden hír a szürrealistákról, mert annyira nem derült még akkor ki, hogy mi lett volna 
belőle ott. De hazajött, mert felelős ember voltjózan és magyar, paraszt és kommunista.
De fiatal is volt, és itthon még néhány évig sikeresen bujkálhatott az igazi felelősség elől. A Csavar
gó utolsó sorából az derül ki, hogy ennek az állítólagos csavargónak országai vannak. Vagyis király
ról van szó, mégpedig álruhás királyról. Ez persze Magyarországon nem lehet más mint Mátyás, és 
akkor a vers püspöke is csak Janus Pannonius lehet, a pécsi püspök és reneszánsz költő, nyilván szö
késben, mert a sokáig élj királyi parancsát -  tüdőbajára való tekintettel -  leginkább az itáliai éghajla
ton tudná teljesíteni, a honnak élés gyönyörét pedig a legmélyebb hódolattal felajánlja őfelségének. 
Hogy kettejük közül melyik az igazi lírai én, kérdés. Illyés, aki később a magyar irodalom koroná
zatlanja lett, ezt a verset még abban a lelkiállapotban írhatta, ami az inkognito érzéki és az illegali
tás kommunista élménye közt tátong.
Ennyit a skizoid Illyésről. A magyar irodalomtörténet egyik legegészségesebb költője. Ilyen unal
mas jó verset, mint a Csavargó, csak az tud írni, aki nagyon otthon van a világban. Mi mindent 
ununk a versben? Először is, hogy szinte első átfutásra is világos, érthető, pontos. Aztán azt, hogy 
a megfelelő helyeken megtaláljuk a megfelelő szürreális fordulatokat, amik annyira bele vannak 
dolgozva a magyar romantikus költészet honmentő közhelyei közé, hogy az már-már szürreális... 
Unjuk továbbá, hogy a vers újraolvasva is élvezetes, de ötödször olvasva sem lesz se jobb, se 
rosszabb. Ennyit meg a skizoid olvasóról.
Talpam kőtáblái. .. Illyés ezzel a pimasz sorával megalkotta az igazi nagy szürrealizmus igazi nagy 
emblémáját -  az alvó ember talpai mint kőtáblák a világnak de nem tudom, így akarta-e. (V. M.)
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JÓZSEF ATTILA

L á z a d ó  s z e n te k *

Ülök én újfent dögrovást a porban.
De gonoszok csontjából őrölt porban.

Uram, én is keresztelek újra.
De fejemet oda nem adom újra.

Én nem áldozom föl többé Izsákot.
Inkább magam, de soha Izsákot.

Szólok, hiába, Szodoma rám se hallgat. 
Szólok, de annak, aki majd meghallgat.

Menyország kulcsát én a földre ejtem.
Vén szivemet is a földre ejtem.

Csak bennem legyen gonoszság helyettük. 
Engem büntess meg tűzön őhelyettük.

Csak a szegények jutnak a pokolra.
Én nem vigyázok többet a pokolra.

Gyógyíthatót én meggyógyítok most is.
De halottakat nem keltek föl most is.

S z e re tő k

Furcsák és betegek,
Kik sebeket vetnek egymásba, hogy 
Beboronálhassák.
Télen tüzek -  nyáron 
Források fakadnak ujjaikból.

Fáradatlanul csak
Az örök gyönyört szigonyozgatják,
Jégtömböket olvaszt
És szöllőhegyeket
Szárit ki sivatag lehelletük.

A költemények forrása: J ó zse f Attila ö s s z e s  versei N I. k. Kritikai kiadás, közzéteszi Stoll Béla. Budapest: Akadémiai, 1984
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Kalászos szemükből
Kiszédült az arcok meleg magva,
Kihull az értelem
Rossz vihederéből
Bomlottpántu, meghasadt agyuknak.

Összemart szájukra
Még tétova mosolyt tetoválnak
S csókjuk, ölelésük
Zengő kerteken át
E gy  bibére lopja a szerelem.

Mig a bolygó-bimbók 
Meg a virágok milliárdjai 
A fényt és virágport 
Frissen, egészséggel 
M inden  társuknak széthajigálják.

A korai J. A.-ák pocsékok, így emlékszem, majd utána kell nézni. Tehetséges és pocsék. De ez 
azért mégis elég tűrhető, és lehet, hogy külön-külön nézve mind eléggé az.
SZERETŐK, ezt a szót nem szeretem, hogy milyenek általában véve a szeretők, úgy nagy általános
ságban, azt verseli meg. Az örök gyönyört szigonyozgatják. 
viheder, (olyan, mint) valami cseh szó.
tétova mosolyt tetoválnak, ő is örült, úgy látszik, mint mindenki huszonvalahány évesen, az ilyen 
kis szójátékoknak.
milliárdjai, méghozzá virágok milliárdjai. Hát egy nagyon fiatal költő. (Q.)

M ű v é s z e t  a z  e m b e re k  k ö zö tt
Kerekek lehettek a talpán,
A táncosnő begurult szemeinkbe,
Egyszerű volt, de ragyogott, mint a kolibrik.

Képzeld el a lápon libegő 
És nyújtózkodó, nyurga lidércet.
Szebben ugrált a fiatal kecskénél,
Vagy mint a hamarkedvű komondorkölyök, 
Ha futkároz és hempereg a fűben!

Még az esztendőalvók is 
Szívesen vele-riszálódtak volna!

Azt se  tudom, ki volt mellettem,
Az ujjongás együtt sejhajozott bennünk -  
Aztán hirtelen kihűlt a terem 
S mi, emberek, szegények, ismét 
Idegenül néztük végig egymást.
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A táncosnő, ha igaz, Niddy Impekoven volt, a korszak ismert avantgárd művésznője. József Attila 
tudósítást ír egy szubkulturális eseményről. Ami igazán különös, hogy lírájának érzelmes-nép- 
dalszerű elemeit „használja”, és fittyet hány a hasonlatokban megidézett képek erős különbségei
re. Lidérc, kecske, kolibri és komondorkölyök -  valamit tudhatott az a nő! Veleriszálódás és sej- 
hajozás. Egészen megható az utolsó két sor szomorú közhelyessége. „A képzelet egy táncosnő” -  
írja egyébként hetven évvel később Kukorelly. (M  F.)

J ó n á l jo b b
Páris, Berlin, Moszkva és Szeged -  
Kevesen vannak jó emberek.

Akik meg vannak, jajgatni vannak. 
Narancshéjnak is útjában vannak.

Gyönge harmat, ösztövér: fölszíjja a nap.
S folyómedret mosni? Ki hallott olyat?

Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra -  
Minek jóság-festék a jót-akaróra?

Van hű komondora, van bő karikása -  
Melyik juhász bőg, ha megszalad a nyája?

A vasnál több az olvasztó kohó,
Jónál több, jobb a jót-akaró.

Washington, Wien, London és Czegléd, 
Rossz ember ugyiscsak mutatóba lesz még.

1. Az avantgárd abból lett, hogy senki nem hitte el igazán, hogy a Régi, az addigi Isteni Rend, vagyis 
Minden Egész, azaz Ami Van -  szóval, hogy ez a valami tényleg „széthull darabokra”. Emberi kéz 
érintése nélkül. Az avantgárd egy kicsit bele akart segíteni ebbe a pusztulásba, és így lett kicsit na
gyobb a háború, a forradalom, egyáltalán a modernizmus, és József Attila is rombolni akart ezzel a 
verssel például, csakhogy az ő buzgólkodása kamaszos hősködés: megmutatom a fiúknak, hogy én 
sem tudok magyaros felező tizenketteseket írni! De a hetedik sorig bírja csak, és máris ott van az 
alexandrin, az a levakarhatatlan. így lett József Attila klasszikus költő. (Vö. Németh Andor!)
2. Értelmezésem szerint a versben bolsevizmus uralkodik. Néhány szóvirágba burkolózva ott talál
juk benne magát, a meztelen agitátort. A tanítás lényege: kevés a jó ember, de ez nem is baj, mert 
úgyis a jót-akaró a fontos. A jó ember úgyis csak jajgat. A jónál jobb  tehát a jót-akaró. E tételt mély
séges antihuman izmussal átitatott példák igazolják a versben. Egy példa az értelmiségnek: a fo
lyómeder fontosabb mint a víz (tehát sokszor beleléphetsz). Na jó. Égy példa a népnek: a nyájnál 
lényegesen előbbre való a juhász, a kutya és az ostor. A nagyipari munkásság számára is érzékel
hető példa szerint pedig a kohó fontosabb a vasnál. És a vers végén még a hit is ott van, hogy ezek 
után még a jó fog diadalmaskodni a végén. Az illegális kommunista a vers olvastán körülnéz, és
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okos fejével bólint: remél. (A vers értelmezése szinte teljes, kivéve a narancshéjat a negyedik sor
ban, ami nem tudom, mit keres itt. Talán a jelszó...?)
3. A folk és az avantgárd. József Attilának ez a verse egy ártalmatlan, gyerekkori kísérlet, ami ugyan
úgy nem sikerült, mint általában a többi hasonló próbálkozás György Mátyástól Nagy Lászlóig (ki
vétel pl. Déry Tibor: Variáció népdalra). Talán azért, mert mindig a „népi” formát (nem csak vers
formára gondolok) akarták megtölteni avantgárd-modem tartalommal, ami aztán úgy hatott, mint 
cselédlányra a lúgkőivás. Egy ideológia kísért a háttérben, ami egyaránt érzéketlen a népköltészet 
és az avantgárd iránt is, de akar velük valamit: jót. (A jót-akaró!) Ez a pokolba vezető út. Szőcs 
Géza volt az első, aki 1977 táján úgy írt át egy népmondát (Ballada és környéke), mint akit vá
rosban balladát mondani kértek... (V. M.)

Ki v e rn é  fö l le lk ű n k b e n  a  le lke t?
A meddő dombok homlokából 
Kiemeltük a csillagvizsgáló gondolatokat,
Föl, föl a magasságig 
Repülőgépeket hajigálunk 
És roppant, visszahulló pályájukkal 
Kipányváztuk a madarak birodalmát, 
Mozdonyokkal korcsolyázunk m essze földre 
És kantárt holnap elektromos hajókból dobunk 
A sörényes, üvöltő tengerekre,
De emberek, emberek!
Ki venné újból észre,
Hogy le kell sikálni asztalainkat,
Ki mondaná meg az asszonyoknak,
Hogy kisöpörhetik a szomorúságot,
Ki ültetne kerteket szemünkbe,
Ki verné föl lelkűnkben a lelket?!

H é t  n a p ja

Tintába mártom toliamat 
És tiszta kék égbe magamat.

Félrerángatom a harangkötelet, 
Falbaverdesem szegény fejemet.

Ki látja meg, hogy már látszanak 
Kilógó nyelvünkön az igéd utak,
Hogy nincsen hiába semmi és a minden 
Nem siklott ki föltépett ereinken,
Hogy kristály szeretne lenni a patkány is 
S a darabkább utálja már a darabkát is, 
Hogy magadat tisztán találod meg másban
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És nyugalom van a szükséges rohanásban, 
Hogy leheletünktől kigyúlnak a házak,
És engesztelő vízzel már locsolgatnának,
Hogy hidak robbannak a szegényemberekben?!

Ó, barátaim, hét napja nem ettem.

Ig a z  e m b e r
Szemeim, ti fényfejő parasztnők,
Fordítsátok ki a sajtárokat,
Nyelvem, szép szál kurjantós legény,
Hadd abba hát a kubikolást,
Állat, szaladj belőlem Ázsiába 
Izzadó erdők gyökereihez,
Gerincem, szédülj az Eiffel-torony alá, 
Szigonyod a szagot elkerülje,
Orrom, vitorlázó grönlandi halász,
Kezeim, Rómába zarándokoljatok,
Lábaim, árokba rugdossátok egymást, 
Szolgáltassátok be a cintányérokat,
Füleim, a cintányérokat!
Combom, ugorj Ausztráliába,
Te harmatos-rózsaszínű fiahordó,
Gyomrom, te könnyű léggömb,
Repülj a Szaturnuszig, a Szaturnuszra!
Mert úgyis kilépek számszélire 
S íves kiáltással füleikbe ugróm,
Mert fölhúzták már a megállt órákat,
Mert ívlámpákként ragyognak majd a falvak, 
Mert fehérre meszelik a városokat 
És csigolyáim szétgurulhatnak a világba 
Én már akkor is egyenesen állok 
A görbén heverő halottak között.

O ly  friss
Oly friss-ízű az ég, én tudom, én tizenkilenc esztendős vagyok
A szebbik biplánon mindenki hallja a toronyóra ütéseit, az éhesnek körte a csillag is, ott már ebédelnek, de 

Magyarországon még nincsen rádió 
Minden emberben ketrecek élnek, ezek esznek vagy énekelnek 
És egyik emberben acélból vannak, a másikban pedig furulyákból 
Ha alszom, hozzám képest mi lesz a harmat
Egészen ostoba csak egy van s az az elégett itatóspapír, szegényke vizet se  látott
Ne haragudj, jóíze van az égnek
És a szúnyogok amúgyis meghalnak éhségükben.
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R iá n a k  h ív o m
Riának hívom őt
De éppúgy mondhatnám sónak, vagy villámnak is
Sok értelmetlen dolgot csinálunk, azt mondjuk rá, hogy szép s azután kiejtjük kezünkből 
Röntgenfényből faragták, átsugárzik a falakon és szavaimon 
Haj, de igen m essze van
Ha egyedül vagyok, odaül homlokom elé, nagyon fájhatok neki 
Sóhajt s testemre hullajtja fájdalmait

Csodálatos, hogy más nem vette észre feje fölött a virágokat
Pedig én láttam, hallottam is, színes harangokat dobálnak jobbra-balra
Belőlük mosolyognak föl jövőbeli gyerekei
Közöttük jár, nagy gonddal ügyel rájuk, de erről sem tud
Azt hiszi ilyenkor, hogy takarít, vagy, hogy engem kínál meg vacsorával

Egy hangvilla két ága vagyunk 
S mégis, ha egymásra nézünk 
Néha rekedten száll föl a szomorúság.

A  fe rg e te g  o rm á n

Szólnom kell akármit is és ha már együtt vagyunk, hát nektek beszélek. 
Mindegy, ha azt is hiszem, hogy magamnak szólok.
Néha meghalljuk nevünket, de akkor ott vagyunk, ahol a madár se  jár 
A fergeteg ormán sugárzunk fölfelé messze a sugarak portengerétől 
Csak a szívünkből zuhanó szelek lengetnek fölfoghatatlan villamosságot 
Följebb tolom fejemről a fellegeket, de azért érzem a levegővel 
Cirógatnak a tavalyi bimbók, s a lehullott levelek nyomdokai

Szólnom kell akármit is és ha már együtt vagyunk, hát nektek beszélek 
A madarak meghalnak fölötte, szívére hull kicsi, hideg testük.

Nagyon szegény az ember,
Ha egyedül van és kedvesét szeretné harapdálni,
De úgy, hogy az őneki mégse fájjon.

R o s s z  vo lt, e ls z é le d t  s z ív e m b ő l

Az asztal alól fölnyúlnak emlékeim
A halottak is eszembe jutnak, pedig sohase gondolok rájuk
Kedvesemben a lányok, asszonyok összebúnak és dideregnek
Fuldokló kapkod valahol utánam
Tenyerembe dobom a fejem
Az a muzsika, a füveké, láttátok-e? szép volt
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A föld meleg arcával simogatott, behunyt szemmel fekszem a szemében, vele látok, egy kisgyerek lehelete 
ringat

S akkor valaki elszéled szivemből, rossz ő nagyon 
Tegnap délután könnyezett a föld 
Mi lesz fölösleges virágaimmal?

E k ra z ittö m e g
Ki lesz a madár, ha meghalunk és a világok ékköveit csiszolgatjuk 
Az utak lassanként fölemelkednek s észre se  vesszük, hogy levegőben járunk 
Eltévedt sugaraink visszaszállnak a vadmadarak tojásaiba 
Kiégett kiáltásokból épül a porszem
Az óceánok színén gondolat lebeg és gyógyítgatja holdkóros testvéreit 
Holttetemek, nosza ugorjatok ki barátaimból 
Lelkünket kivisszük a napra melegedni
Lángok csúcsain zuhanunk és emelkedünk fürkészhetetlen titkainkkal 
Oly mértékben sírunk, amint a vizek párolognak 
Füvek láthatatlan fényszálaiból
Együgyű szavakat szövögetünk, melyek szomorúan mosolyognak a tükör előtt
De kegyetlenül bízom az erőmben
Elbocsátom távozó éheimet
Nagyszerűen
Konok ekrazittömeg
Arcotok mögött a hangtalan mélység és szívetek
Lassan végkép lesüllyednek benne a befalazott, lobogó aranyajtók.

E sti fe lh ő k ö n
Esti felhőkön fekete fű nő lassan fölszíjja a fényességet és gyémántlevegőt locsol izzadt arcainkra 
nyugodt lehelet a világ ellebeg a jéghegyek fölött 
ezek ilyenkor egész elolvadnak
ha követ dobunk föl nem esik vissza hanem csókká válva nagy meleg szárnyakon röpül föl-föl egészen  

mihozzánk
csontjainkban a velő foszforeszkál akár a sarkcsillag
kettejük fényénél meglátjuk a vizet és kenyeret melyek elbújtak tenyereinkben 
mi az igazság kérdem a falaktól
erre eltűnnek és a csillagok alatt valamennyien itt ültök körülöttem

a szemhéj selyemüvegből van simogat ha lecsukjuk de azért tovább látunk 
az áloé másodpercenként virágzik álmainkban
ismeretlen kedvesünkkel hálunk ő az aki cirógatván figyelmeztet ha takarónk lassacskán lecsúszik.
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É rik  a  fé n y
Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim.

Ivlámpák vagyunk egymás szivei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon?
Mi vagyunk azok és szelíd arcunk is egymáshoz ér -
Nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe.

A Napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre
Gyémánthidak szökkennek mindenfelé s az elaludt aknák
Pacsirtákként emelkednek szivünkbe és szelíden fölrobbannak csókjainkban.

Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk 
Szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit 
Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre 
Aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.

József Attila 1924-ben, Erg Ágoston közvetítésével elküldött 26 verset Kassáknak. A szövegek 
nagyon nem tetszettek. Ezután, valószínűleg már ezév őszén, megpróbál jobban alkalmazkodni 
Kassák elvárásaihoz. Sikerrel. A szentenciózus-pikturális szövegépítésre nagyon jellemző filoló
giai adat, hogy a vers jól idézhető darabkái a költő több saját kezű ajánlásában is feltűnnek (Keszt- 
ner Zoltánhoz, Galamb Ödönhöz, Kemény Sándorhoz).
Avantgárd krisztianizmus? Megváltás-hit? A közös kiválasztottság hitének végre elért bizonyossá
ga? Vagy csupán profi, szenvtelen, s némiképp pimasz, mondhatni pofátlan Kassák utánzat?
A magányban érlelődés kora mindenképpen véget ért. A fa gyümölcsöt terem. Mellékes, melyik az 
az eszme, amely most termőre fordul. Eljő a világosság mindenképp. A titkos testvériség a jelek (ív
lámpák, madarak) felismerésével egymásra talál, nyíltan színre lép. Megváltozik a világ: bor, bú
za, békesség. Szeretet. Miért nem fél a beteljesedéstől? Félnie kellene.
Végtelen a gazdagság: ki kell nyílni, lehet pazarolni. Az Új Jeruzsálem belátható. Eljött a meny- 
nyeknek országa. Itt, ezen a földön. Ég és Föld egyben vannak. Földi menny.
De a vége mintha mégis visszavenne ebből. Még nem jött el. A készenlét teljes. Bármikor eljöhet. De 
lehet, hogy örök körforgás van az Eljövetel előtt. Megterem a fénygyümölcs, sugarak a Napra 
akasztva, eljő a fényesség, „aki hajnalonta gyönge virágokat okoz”, amik újra termőre fordulhat
nak. Idővel.
Folyamatos felkészülés az Új otthonra. Állandó magányos küzdelem a tárgytalan készenlétért. 
Cselekedj úgy, mint ha hinnél. A hit lesz a te jutalmad.
Vagy csupán profi, szenvtelen, s némiképp pimasz, mondhatni pofátlan Kassák-utánzat. (S. K.)

É n  d o b ta m
Én dobtam ide magamat, szívünkben vakok topognak, de szándékunk egyet jelent a rádiummal 
Maholnap Jehovák leszünk, hogy emberré teremtsük magunkat újra
Ez a szerelem s a patakhúrú ének, mely most kinyújtozkodik, hogy fölérjen valahogy kedvesem bokájáig 
A lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért van az, hogy csóknak mondjuk a szédítő 

naprendszereket
Forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden mosolyognak az imádságok.
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Nehéz álomban hervadnak az órák
De violakert úszik belőlünk arasznyira a város fölé
Odaindul a vonat s a könnyek árnyékában odasikoltanak a karcsú tornyok
Hát gondoljatok a hárfaszemű fiatalokra, szegények
Nincs, aki friss, tiszta vízzel borulna ártatlan életükre.

Rádium, rádió, hullámhossz, szédítő naprendszerek, vonat. A viszonylag friss természettudományos 
eredmények technikai vetületeiről gyakorta gondolják, hogy azok az Istenség kitűnő metaforái le
hetnek. (Lásd még a KESERŰ című szöveget. Ó, rádióaktivitás!) Mégiscsak lehetséges a faragott 
kép, hiszen a természettudomány tárgya centrális fontosságú isteni attributum maga is. Legitim a 
bálványimádás.
En dobtam ide magamat. Senki sem a maga akaratából született. Csak a Megváltó. A szövegben 
sok ilyen megváltó van. Majd Jehovák lesznek, hogy újra emberré teremtsék magukat. Körforgás 
van: megváltók járnak tömegével, fel és alá. Legalábbis ez a szándék. Intencionális Krisztusok. 
Senki sem vált meg senkit, csak önmagát. Ez a szerelem, ez az ének: ez az egész ügy, a nagy kör
forgás a Kedvesre fut ki, meg az ő híres bokájára. Fölémi valahogy oda. Szerelmes Jézusok. A 
Szerelmes Testvériség. A szerelem a megváltás. Még az imádságnak is olyan nőformája van, feles
leges lenne titkolni. A szerelem azért megváltás, mert ez az univerzum egyetlen emberileg is fel
fogható formája. Otthon lehet lenni a világban általa. Pontosabban: fel lehet ismerni, hogy otthon 
vagyunk, hogy mindig is otthon voltunk. A lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért van az, 
hogy csóknak mondjuk a szédítő naprendszereket. Azért ez mégiscsak egy hibátlanul tökéletes mon
dat. Egyébként: mikrokozmosz-makrokozmosz, régi ügy.
Amúgy a világ nem éppen egy vidám hely. Sötét van, hideg. Csak a kiválasztottak violakertje vi
lágít. Egy arasszal a város felett. Oda vágyik minden, amiben még van egy szikra Égi. Ennyit még 
meg lehet tenni a halálraítélt világért. De semmi többet. Semmi kevesebbet.
Sajnálatos, de a teljesen-nem-kiválasztottak, a ki-nem-választottak, a nem-szerelmesek tényleg nyom
talanul el fognak pusztulni. Kicsit kínos, de mellékes ügy. Még csak nem is anomália. Ez egy meg
dönthetetlen, szerelmes paradigma. A végleges paradigma. Ilyen a világ.
Sorry. Én dobtam. (S. K.)

N é h a  s z ig e te k
Néha szigetek buknak föl fejünkben, madarak szállnak el fölöttük, új, csodálatos növényzet magvait 

hullajtják rájuk
A gép arcából is csurog verejték, anyák szeméből könny, rólunk a munka olajcsöppjei
Lassan így fordul tovább a világ
Tegnap azt hittem, körtefa vagyok s még ma is jönnek hozzám kisgyerekek
Csókolnak és megrázzák bennem a roskadó körtefákat
Első szerelmem spirituszba raktam s most néha elnézem, milyen furcsa kis állat
Szervusz, szervusz, hogy vagy, köszönöm megvagyok és te, hát csak lassan, ilyenkor mintha vágyunk se  

volna
De vacogva mászkálunk Mont Blancok tetején s imádkozunk, te Isten, te Isten
Mért nem teremtesz hegyeket is
Nektek úgy adom oda magam, mint az anya meleg teli mellét az ő éhes kicsikéjének
A bokrok már alszanak, én is lefekszem tibennetek, hogy reggel kéznél legyenek majd kedvelt, acélhomlokú 

szerszámaim.
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K e s e rű
Ó rádióaktivitás! most olvasom és görögdinnyét eszem és erősen tudom 
Hogy a világ csak bennünk változik
Színes kereplő vagyok csupán, halljátok? arcom átlátszó, mögötte virágok röpködnek, amint fölbuktak az 

elektromos hullámokból
Szeretőmtől is elszakít a humanista század, ó lepipált szomorúság, gyújtsd föl ma éjjel a menhelyeket 
A bárányok birkák, én szamár vagyok s csak hosszú elnyúlt árnyékom a pásztor 
Ha szemem behunyom, az eroplánok lezuhannak és azok is 
Melyek belőlem szállnak föl naponta
Te csillogó porszem, állítsd el aranyos motoraidat, reggel úgyis kisöpör az asszony 
Ó az asszony, a szeretőm csak sír, csak sír és könnyei tovább hajtják a régi turbinákat 
Kár, kár miértünk is
De éljenek a köszörűs inasok, akik fütyörésznek
És nem is tudják, hogy az égbolt fejünk fölül elvitorlázott a pénztárcákba.

J ó z s e f  A ttila
Jó z s e f A ttila, hidd el, hogy nagyon szeretlek, ezt még anyámtól örököltem, áldott jó asszony volt, látod, a 

világra hozott
Az életet hiába hasonlítjuk cipőhöz vagy vegytisztító intézethez, mégiscsak másért örülünk neki
Naponta háromszor megváltják a világot, de nem tudnak gyufát se gyújtani, ha igy megy tovább nem 

törődöm vélük
Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz, hogy bennetek lakik, az bizonyos
Minden reggel hideg vízben fürdetem gondolataimat, igy lesznek frissek és épek
A gyémántból jó, meleg dalok nőnek, ha elültetjük a szívünk alá
Akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gyalog vannak, én a pacsirták hajnali énekében 

heverészek, mégis túljutottam a szakadékon
Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.

S z é lk iá ltó  m a d á r
Szegényember, hát már megint lázadsz?

Jaj, dehogy lázadok, a gúnyám szakadt el. 
Másikat szeretnék, olyat, amelyiknek 
Kevesebb a foltja.

Hát tán már elittad mind a fizetséged?

Nem volt nekem, uram, soha fizetségem, 
Nem is volt, nincsen is semmi fizetségem. 
Ha szóltak, dolgoztam piros napestéig, 
Piros napkelettől dolgoztam, dolgoztam, 
Mondta öregapám, nem lesz fizetségem.
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Hallod-e, te koldus, hord el magad innen!

El is megyek innen a tengeren túlra,
A tengeren túlra: társaim szivibe,
Ott pedig elmegyek szélvész közepibe, 
Danoljon, ha az kell, hej, de danol is már, 
Fennen danol már a szélkiáltó madár.

E g y ü g y ü  é n e k
Fiatalember, húszesztendős, velem egyidős 
Szép szeretőjét nagyon szereti
ügy szereti, épp mint medrét a folyó, amelyikben a halak is lebúnak az iszapba, ha elfáradtak 
Csak simogatja és nagyon szereti
Ha virágot kap, mind odaadja, a kenyeret is odaadja, nem szegi meg maga 
Fölolvassa neki az újságot, megvárja, amig elalszik, aztán elalszik ő is 
Tüzet rakni is segit és fütyörészve vágja föl a fát 
Ha volna szeretőm, én is nagyon szeretném 
Éppen mint a medrét a folyó.

If jú m u n k á s
Gyere, menjünk édesapádhoz, ott ül a lámpa előtt
Fekete kenyeret eszik, friss vizet önt a poharába, csobog, mint a fiatal állatok lelke 
Mindjárt meghallják szomszédai, keresztet vetnek, lehajolnak, fölemelik a roppant lakatot 
S csitt csatt -  bezárják ajtóikat.

No gyere már, a kémény füstje kékebben száll most otthonába -
Bizony, hogy nagyon szeret téged az édesapád és nagyon vár -
Kimegy este a városszélre, aztán fáradtan hazaballag -
Anyáddal még ébren van soká -
Kinyílik nehéz tenyerük, no gyere már -
Ideje, hogy a pávák széttárják gyönyörű farkaikat.

Lehetett volna egy ilyen cigaretta az ötvenes években. A vers azonban még a szemérmes proletár
versek sorába tartozik, amelyek familiárisán szakralizálják a munkás-édesapa figuráját. Nehéz nem 
gondolni József Áron amerikai állampolgárra. Az idillt a gyanakvó szomszédok képe téríti el az 
üdvözüléstől. Még nem jött el az „ahol nincsen hús a babban, burzsujgyerek főjön abban”-féle rig
musok, a „Szép proletár, hová mégy” kezdetű burzsoá-proletár párbeszéd ideje. A zárósorban el
repül a vers, megmagyarázhatatlanul szép és nevetséges egyszerre: a pávák, ahogy széttárják gyö
nyörű farkaikat valahol Rákosrendezőnél. (M. F.)
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Látod?
A nap kigyulladt vonata elrobogott 
Egykedvű küszöböm előtt.

Eredj csak.
A te lábaid nyoma 
Nem fáj már néki többé.

Csönd van
Csak egy csobbanás:
Kövér halamat visszaadom a folyónak 
Egy surranás:
Gyönge madaram visszaadom a mezőnek 
Eredj csak
Elfedezi megcsorbult levelét 
A virág.

Látod?
Már esteledik.

F é lid ő : 0 - 0 .
Vörös dresszünkön elmaradt nyarak 
Vérlóditó, nagy forrósága izzik. Gyerekek, 
Félidő: 0 : 0. A vizek 
Okos erővel elöntenek mindent.
Érzitek-e, hogy árad az idő? S a vér,
Szép, ifjú vérünk lüktető lovak 
Módjára harmatos mezőn nyerit. Ma nincs, 
Ki áhítattal meg ne irigyelné 
Baráti jobbunkat, melyet 
Odanyujtunk a roskadó világnak.
Félidő: 0 : 0; karcsú tagjainkból 
Hajbókoljatok ki cédrusok,
Kövek, tüzek és elektromos álmok! 
Őrizzétek, mint kövér kisdedet 
Jövő nagy országlásunkat, ahol 
Szépek, tiszták és becsületesek 
Maradhatnak jó, gyönge társaink.
Idegen autók taposnak el. Erős 
Kovácsok markában a vas 
Kipirul, mint a fiatal leány,
Ha futva ér virágai közé. Mi már 
Meg sem tudnánk maradni, üldögélni,
A távcsöves, kényelmes páholyokban.
Egy pohár friss vizet s aztán tovább -  
Kedvünkre győzünk:
Félidő: 0 : 0, gyerekek -
Hátunk mögött a Szél, a Nap s az Isten!
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Vérlódító rossz vers, viszont futball mint metafora, azzal egyetértek. Érzitek-e, hogy árad az idő?, 
érdeklődik a focista. Jövő nagy országiásunk is be van jelentve előre, ami így, vörös dresszünkké 
kombinálva kicsit vészjósló. S a vér: a vér, /  Szép ifjú vérünk lüktető lovak /  Módjára harmatos 
mezőn nyerit. Módjára. Vér és víz, jelentős mennyiségben. Megjelentéktelen mennyiségben: Egy 
pohár friss vizet s aztán tovább — /Kedvünkre győzünk: /  Félidő: 0 : 0, gyerekek —
Tisztára egy edző, nem? Szünetben fejmosás. (Q.)

K o v á c s
Kovács, kovács, fölgyürted jól az inget,
aztán megemelted két szép gyereked és bemártottad a tüzbe.
Most ott pirosodnak, ahol a fiatal madár!
Meg ahol a sokkal nagyobb virágok, melyeket oda kéne tenni a házad elé. 
A nap is ott kél ha meglóbálod fejed fölött a kalapácsot 
s az üllő
megcsendül belé, akár a dalolok szive.
Ez a legkékebb tavon él, ahol a halak vert ezüst lelke nyugszik, 
este eljön tisztán, kéken, bekocog minden ablakon:
Kalapálj csak, hiszen szépeket kalapálsz te!
A juharfa is úgy nő, ahogy nagyot lépsz, fütyülsz és a homlokod megbököd! 
Te vagy a kovács és kikalapálod 
a virágokat.

A  c s a p a t
A dombon két gyerek tornyot rakott magosra a szép, puha sárból,
Összedugták a homlokukat, nézték, fejük között elnyúlva jött föl a nap,
Lassan gurult föl a fatörzsön, vonta a csapatot arrafelé -
Legelöl a jóhúsú ifjak, kacagnak és két teli marokkal füvet nyújtanak föl az égnek,
Meg a lányok, lányok -  bő harmat gördül domború melleteken.
Cseresnye van a hajatokban, szaladtok és kezetekben lobog a szallag!
Odadőltök a magos fának, vártok lihegve társaitokra,
Akik komolyan lépdelnek mögöttetek, lenéznek és úgy mosolyognak -  
Erősek is a férfiak, vállukon jólcsinált csákány,
Hegye úgy mozog, mint az inga, lépésre mozdul, figyelik jól az aggastyánok 
S közben-közben leülnek a nagy, fehér kövekre, azok meg csöndben fölemelkednek, 
Szállnak lassan előre, mig ezüst fejük is rájahajtják,
Aztán jönnek a friss halottak, átlátszók ők még, mint az ablak,
Alvó fehér hal lebeg a törzsük közepén -
Utánuk már a régebbiek, szép testükből nagy darabokat vetnek a bokrok alá 
S a csontvázasok kitárt karjukkal, piros madarak röpültek arra,
Énekelnek a karcsú széllel, mely a port magosba dobja,
Rajta átcsillognak zuhogó 
És frissen fakadt nagy, tömör vizek.
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A r á k
Nagy, ezüst halak árnyéka suhan a korállok fölött,
Elhozzák nékem bámuló szined, gyönge fövényen lebeg tova, 
Megérinti a fáradt csigákat s azok csöndesen elalusznak.
Én még sokáig figyelem a medúzák átlátszó világosságát 
S erős ollómmal utat vágok a moszatok közt, csengő karikák 
Röpülnek föl a tiszta vízben -  
Amerre a legszebben csillog,
Arra gyere.
Sok akart dolgaimban néha
Kis beteg csillagot nyújtok föl én a sugaraknak:
Jól gondolj rám te is és ügyelj,
Kertedben, hol a kagylók már nyitott szárnyakkal virágzanak. 
Páncélom erős áramok sodrában keményedik,
Pirosságát legjobban te érted -  
Kék virágállat fénylik hátamon:
A legfehérebb kavicsnál várlak...

-  Hullámok, szaladjatok gyorsan a dombról!
A virágállat bő, lobogó szirmai közé 
Kövér falatokat hadd adogasson magosra 
A rák.

Nem tudom, felfigyelt-e már valaki J. A. megalomániájára. De kétségtelen, hogy nagyrészt azért 
lett nagy költő, mert megalomán + tragikus + fegyelmezett. Itt van például egy avantgárd allegó
ria. Mert hogy van allegorikus értelme, az nem kétséges. Szerelmes vers, erotikus célzásokkal. Vá
logassuk csak ki a kulcsszavakat: erős ollómmal... utat vágok... a kagylók már nyitott szárnyak
kal... keményedik... pirosságát... lobogó szirmai közé kövér falatokat hadd adogasson magosra. 
De hagyjuk a rák és a virágállat viszonyának valós és metaforikus síkját. Nézzünk néhány jelzőt és 
határozót. Nézzük meg a színteret. Először is vannak a legek: legszebben csillogó víz, legfehérebb 
kavics. Azután van az akarás, amely mindjárt csillagot nyújt a sugaraknak. Ne tévesszen meg sen
kit, hogy a csillag kis beteg. És az akarás csak néha nyújtja. A szerénység az égieknek szól, de 
mindjárt fenyegető felszólítás követi: jól gondolj rám és ügyelj. Fölfelé török, bár gyengeségem 
tudatában, s lefelé parancsolok, mert erős vagyok: Hullámok, szaladjatok gyorsan a dombról! Ez a 
rejtett szál: föl! Még a víz alatti szerelmi liaisonban is ott vannak a fenti sugarak. Mi ez, ha nem a 
megalománia egy fajátja? Mint a Mórickás viccben: J. A. mindig arra gondol. De ez az az nem az, 
hanem ez. (A. D.)

H ív o g a tó
Röpül a rigó, röpül, megáll, lebukik a tó közepe fölött éppen,
Növény várja tárt szirmokkal, levelei elsimulnak a viz színében -  
Itt fáj, itt fáj -  beszéli a hullám, azután elcsendesül szépen.
Most már sírna a felület, nyughatnak rajta a pártalan szeretők remegései,
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De azért csak mondják: Gyere már, gyér ide ki,
Ne mosolyogj, mert szél ered, aztán ha föléhajolsz és belenézel, a tó is megtréfál majd téged. 
Gyere, gyere, majd meglátod, szép erős fiatalember áll ki a parton teelébed 
Teleszívja magát kékkel, a bokrot frissiben átugorja,
Tenyerét a vizbe meríti, domború mellét is meglocsolja,
Aztán szerszámját fölemeli, jóhangú csengőket kalapácsol.
A halak a partra jönnek, ott csillognak az ő dalára -
Sok csengőt csinál s egy marékkai belekötöz majd a hajába.

C s a k  a  te n g e r  jö tt el
Melled két pólusa közt a kék sugár-  
A kötéltáncos álma áll azon

A felhő elfoszlott, hogy föllebeghess
És én már túlsókat kerestelek -
Nyugodt, mély vizek leheletével száll már az enyém
S magányos, nagy fenyőmről hullong a jóhúsú toboz.

S a legmagosabb füvek is kinőttek már a dombon, 
Szivükben szép, zöld tüzek égnek,
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik 
S az Úr
Nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban 
Ott áll az útjuk végén...

De én nem vagyok fáradt, kedvesem -  
Csak a tenger jött el a küszöbömig.

[A  s z e re tő k  h a llg a tv a  á l l ta k . . . ]
A szeretők hallgatva álltak,
A tóban elrejtették szivüket 
S megbeszélvén a hullámokat,
Széjjelváltak.

Most már kimehetsz a partra,
Kínálhatsz nevetve egy almát föl a fának, 
Nagyot szaladhatsz -  
A tóból minden kanyarodónál 
Hűvös szemmel egy arc fordul utánad.
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A c é lg ö m b  fö l, föl! E m e lk e d j!
Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
Lassan, csillogva, kéményem ormáról -  emelkedj!

A magos virág szirmaiból véled száll föl Isten elvesztett koponyája 
Fönnsíkok fagyott zuhatagja zokogva indul néked -  
Ki gurul most végig rajta roppant húrjait zengetően?

Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
Körben térdeplő elefántok irányozott ormányai fölött: emelkedj!

Minden szépen füttyentő vonat beleragadt az alagutakba,
Vén gőzök buggyannak a kátrányfolyam buktató medrén -  
Dühödt ebek terelik ott a bús hullák keserű nyáját.

Ki az esőt sötét barlang odvából vigyázza,
Kedves annak az árva ég vakságot dobó dördülése -  
Minden villám feléd cikáz és benned hal meg -  
Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
Emelkedj!

[A lu d j. . .]
Aludj
egy fáradt vén fa fölrepült és elpihent a legkönnyebb felhőn 
a vízcsepp lábujjhegyen gurul reszkető szived fölött 
szeretném ha kócsag lebegne mosolyodban 
hó hull
komoly fekete medvék vonulnak
én nem tudom hogy férnek el kicsi tavaszi szobánkban
nem is rád gondoltam tavaly mikor hirtelen fölgyógyultam
amerre jársz jószagú friss fehérnemű lebeg a fejed fölött
könyvek hallgatnak köröttünk
nagyon örülni nem szabad vigyázz
a halott virággal legyezlek melyet hajadból nekem adtál.

P á n c é lv o n a t

Kigyulladt a repülőgép a világ alatt. 
A zengő sziget 
Érthetetlen módon elúszott.
És két fiatal szerető 
Még mindig keresi 
A boldogságot.
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Minden gyűlöletem a feneszép jövőnek 
Miért késik a vas-szagú,
Mikor annyira várom!
Az összecsődített házak letérdeltek, 
Csak a legkarcsúbb torony követelőzik, 
Nem ejti le fáradtan harangját,
De nem büszke a városra többé.
Egy elfeledett bús alagútból 
Kiront még zúgva a páncélvonat, 
Ütegeiben tömített fények -  
Az én pazarolt, sok szép erőm.
Mint a legnagyobb,
Legmegkivántabb szerelem,
Vagyok számító; kíméletlen;
És erős.

A z  o ro s z lá n  id é z é s e
Volt fogam közt már szivar, 
csuklómban megállt a kés, 
mosdatott habos vihar, 
alvó számba szállt a légy, 
néni szunnyadt ágyamon, 
szépet álmodott szegény. 
Tiszteltek, ha vért köhögtem, 
mégse köptem hóba én.
Voltam vonító kaján: 
halljunk hát nevetni holtat, 
vagy a holt is él talán?
Erre ittam jó borocskát, 
rágtam főtt malaclapockát, 
kezet fogtam balkezemmel, 
megpöngettem szemfogam, 
isteneim mind eladtam, 
ez a ruha másé rajtam, 
kereshet pipogya ember, 
az én megnyurgult szivemmel, 
tükröm mögött szerelemmel, 
oroszlánra várok én —

Első Ízben cipőm fényét 
kényesitse bus sörénye, 
másodízben cirógasson, 
körme torkomat kitépje, 
behunyt szemmel végignyaljon 
harmadizben az ágyamon, 
pártalanul és üvöltve 
őrizze a ravatalom.
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A kommentátor nehézségét az okozza, hogy az igazán jó müvek ellenállnak az egyértelmű értel
mezési kísérletnek, sokat bíznak arra az ösztönös megvilágosodásra, ami a „műélvezet” borzonga
tó és irracionális része, és amiről nehéz épeszűén beszélni. Természetesen lehet hagyományos stra
tégiákkal is elemezni a verset, de félő, hogy a felszínen maradunk. Lehetne beszélni a dalforma- 
variánsról, a költői képek érzékletességéről, az életmű ismerős motívumairól, arról, hogy „mit je
lent az oroszlán”?, de nem biztos, hogy közelebb kerülnénk a megfejtéséhez. Mitől gyakorol olyan 
elemi hatást ez a vers az olvasóra? Attól, hogy nyilvánvalóan érezzük, hogy ez az ember, aki itt 
beszél, nem viccel. Minden sor vérre megy. Ez az ember közel érzi a halált, és dühödten, rettegve 
és röhögve számvetést készít. Nem azért ír verset, mert valami meghatotta vagy mert inspirációt 
érez, vagy mert költő, hanem mert nem tehet mást: ez itt a leszámolás perce. Annál megdöbben
tőbb, hogy mégis „működnek” a forma szabályai, a rímek egybecsengenek. Élet és mű: egy. (F. K.)

A  b ő r a la tt  h a lo v á n y  á rn y é k
Egy átlátszó oroszlán él fekete falak között, 
szívemben kivasalt ruhát hordok amikor megszólítlak 
nem szabad hogy rád gondoljak munkám kell elvégeznem, 
te táncolsz,
nincsen betevő kenyerem és még sokáig fogok élni,
5 hete, hogy nem tudom mi van veled
az idő elrohant vérvörös falábakon
az utak összebújnak a hó alatt,
nem tudom, hogy szerethet-e téged az ember?
néma négerek sakkoznak régen elcsendült szavaidért.

Azt hiszem, a legszebb expresszionista vers, amit olvastam. Egy óriási nagy tehetség írta. 5 hete, ez 
tökéletes, és még sokáig fogok élni, / 5  hete, hogy nem tudom, mi van veled, semmi modorosság. Az 
pedig csodás, hogy Egy átlátszó oroszlán. Cím is szép. Hogy szivemben kivasalt ruhát hordok, és 
hogy néma négerek sakkoznak, ismerős és gyengécske. De azért nem rossz. (Q.)
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KASSÁK LAJOS

É p o s z  W a g n e r  m a s z k já b a n

(részle t)

Brrr... bum... bumbum... bum... 
zokog az ég és zokog a föld 
s a katonák táncolnak a halállal.
Ssssi... brrrum pa-pa-pa, bum... bumm, 
kerge kánkánt zenél a pokol tarackja:

Hajrá!

A dombon tüzet okád egy indiai kürtös, 
borzad a föld s az égő távoli erdő alatt 
nyihognak a szakállas normandiai mének:

Hajrá!

Csakazértis!

Zzzzü... bum, bum... bumbumbum.
Bősz ágyúcsordák ugatnak a térben 
s a vér már bíbor szökőkutat játszik, 
röhög a szél, szakad a karcsú kőhidak gerince 
s a völgyben veszett lokomotívok ritmusa szédít.

Vahíu... hijjí-hi-hi-hi-hi-í-í.

Most száz babonás emlék csiklandozza a katonák eszét, 
vannak, kik Páris vörös pántlikáit kacagják az égre, 
kik Berlin sárga aranygyapját féltik, 
kiket Moszkva fehér harangjátéka ríkat 
és Arangyelovác, Debrecen, Csingtau, Cetinye 
szent tavaszi kedve bokrosodik az űrben.

Valahol meleg babusgató fészkek
és száz szerelmes asszonyi ágyék várja a katonákat,
de itt mindenütt vér, vér és ők nem tudnak csak ölni.
Fölöttük vad acélmadarak dalolnak a halálról, 
pre-pre-pre, pre... pre... rererere... re-re-e-e-e... 
és vér, vér, vér és tűz, tűz, tűz, 
vér és tűz és fölötte, mint repülő sakál vonít a srapnel.
Zizegő golyóraj... Égő acélüstökösök... Szürke, zömök gránát... 
s valahol a tajtos sörényű óperenciákon, 
mint vérmes bronzbikák bogárzanak az U 9 és Xll-ők. 
Fu-u-ujjjiii... bum... bururu-u... bumm... bumm...
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siü-cupp, paka-paka-paka-paka-brura-rü-ü-ü-ü... 
fru-urrru-u-u-u... pikk... frrrrrrrru-u-u-u-u-u, 
a porban égő rózsabokrot forgat a szél.

Ó jaj!... Testvér! Jézuskínszenvedése! Márjámanyám!

A füst sebesre marja a katonák torkát,
de a látás még egyszer tőrré élesedik a fekete gyapjún,
a dombokon két esett öszvér körme kapálja az eget,
aztán lassan-lassan az is elmerül a térben
s a végtelen pusztában, mint riadt, szakadt inú ordasok,
a földszínű katonák jajongva lopják szegény beteg szívük
és ahová lépnek mindenütt, vér... vér... vér.

Fu-u-ujjjiii... bum, igen katasztrofális költemény. Csak a Wagner jó  benne, első olvasásra. A kato
nák táncolnak a halállal-szerű banalitás-gyűjtemény. Kassák a magy. irod. egyik legfontosabbja, 
egyike a legfontosabbaknak, szörnyű versezetekkel. Borzad a föld. Ilyen a magy. irod. Kerge kánkán. 
Most szépen végigmegyünk még 2 x ezen a részleten, akad-e valami kibírható.
Van egy olyan sor, hogy a dombokon két esett öszvér körme kapálja az eget, ez remek, csak miért 
dombo&on? 2 dombon 2 öszvér? A földszínű katonák is oké.
Hát, végigmentünk, de mindenütt vér... vér... (és, sajnos, hozzáteszi harmadszor is) vér.
Hogy éposz, azt meg eleve hagyjuk. (Q.)

A z  ö rö m h ö z *
Rest árnyéka bennem Jézus ájuló testének:
ó Szomorúság. Lásd, a szakadt, fekete városokban,
hol most a kadáverek kék rózsái illatoznak
s csak a legyek bús falánxa vándorol ide-oda a csöndben,
én a szüzek bűnbeesésére kóstolom a mustot
s az új Messiások elé harangozok,
kiket majd a század telt ütere dob ki a fórumokra.

Én most az Öröm égő bokraiba takaródzom 
s nekem már nincs semmi: ami van s csak az van: ami nincsen. 
A hűlt romokon Epikur új arcát énekelem 
s a rónák kiserkent zöldjét, a hegyek fehér gleccsereit, 
nyers, keveredő tömegeikkel a roppant metropoliszokat 
s külön a kovácsok öklét, a bankárok sárga tigrisszemeit, 
a leszálló búvárt, a kertészt s a kötélidegzetű pilótát.

Az élet billió lehetőségét csapolom magamból 
s a nevetés aranyvillája koppan a fogaimon.

* L. az Előszó 9. sz. lábjegyzetét.
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Az öröm és az akarat bitangló hímé vagyok, 
s bolond csikó, tág cimpákkal nyerítek az időkbe: 
hol majd Vesztfália mély acélhámorai dalolnak nekünk 
s igás ökrei után a vad, kúnsági paraszt,
Pétervár 1905-je, a champagnei víg szüretelők -  
s ó lásd, az én részeg, utcai nyelvem is, ki most 
elsőnek dobja be magát az új földre.

A n a rc h is ta te m e té s
Már kora reggel gyülekezni kezdtek, valamennyien rejtett, szűk sikátorokon lopakodtak a házig s mint űzött, 
gyáva tolvajok surrantak be a kapun, föl-föl a magas, csigalábú emeletekre és tüzes aranyba mártott dél volt, 
mikor a négy szál ünneplős legény csüggedten, mélységesen elborult szívvel az utcára cipelte a széles, vö
rös szalagokkal ékesített koporsót.

A város csipkés, kövér tornyaiban nem játszottak temetésre a harangok, de csönd: irtózatos tompa csön
desség ült mindenütt, az utcán, a nyitott, mély kapualjakban, az emberek könnyes, tétova szemében és a 
máskor bömbölő gyárkürtők némán, mint óriás fekete bálványok feszültek a tiszta, őszi ég alá.

Lassan, szorosan egymáshoz bújva indult meg a menet.
Lehorgadt fejjel, mint a vihar előtt szűkölő nyáj, elsőbb halkan, szó nélkül botorkáltak; majd valamelyikük 

száján kibuggyant az első hang és egyenként mindnyájukból megeredt a szó.
Vontatott, lágy tempóban Róla beszéltek és szívük hálálkodva mutogatta a sok, sok elfelejthetetlen emlé

ket.
A halott világot járt ember volt, sok idegen táj fürösztötte az ő szomjas szemét, sok idegen nyelv pergetett 

szépet az ő termékeny eszére és egy napon senki sem tudta kicsoda, honnan érkezett, mint valami teljes, 
mézes fejű virág gyökerezett közéjük.

Velük élt, új vágyakat, hitet plántált a lelkűkbe s most, hogy fáradt, robotba törött teste ott lapult a szálkás, 
durva deszkák között, egy egész világ fénye hunyt ki az emberek előtt.

Sötét, babonás képek rajzolódtak a szemekbe s a gyászolók már nem is a halott, de élő, fájó maguk miatt 
tipegtek a sorban, ami éveken át az ő szájából a világba tévedt, az forrón most mind ott zsongott, lelkesített 
a kócos fejekben és vitte, söpörte őket a lopva elgondolt cél felé.

Ereikben megérezték a nyugtalan, tüzes életet, valaki megpendítette az első dacos, vértforraló akkordot s 
nyomában a bús, fölszegett fejekből kizendült a szokatlan ének.

A szél bolond, játékos kedvvel pergette előre a hangot, a kapuk, üres utcakereszteződések megteltek 
bámész, kíváncsi néppel és lassan, lassan széles hömpölygő árrá teljesedett a sereg.

Elöl bontott, tűzszínű zászló alatt ringott a koporsó és mögötte szép, megkívánt jövőről dalolt az árva nyáj.
Fölöttük bő, tiszta sugárzásban pompázott az ég és sehol már nyoma sem volt meg a szokott temetési 

gyásznak.
Mintha éppen a hosszú, fárasztó munka után dús, éltető aratásról tértek volna meg s előttük a szomorító 

koporsó helyett, a gazdák áldott búzakoszorúját hordozták volna a legények, valamennyien szinte megré- 
szegültek egymás melegétől, az áradó szabad életörömtől.

Kifordultak a szűk, vesztő sikátorokból s amerre sohse volt útjuk, a cicomás, nagy tereken keveredtek, 
döngő lépteik alatt poroztak a tükrös szemű körutak.

Hömpölyögtek, bomlott a fölszabadult akarat és az épülő paloták állványairól lecammogtak a fáradt kő
művesek, vézna, köhögős lányok megkívánták a napot és a tarka, félelmetes karaván vad, könyörtelen 
harcba jelezte az útját.

Feszült izmokkal, nyitott, éhes szemekkel tolakodtak a koporsó után és gyönyörködve fürödtek meg az 
idegen színekben, a szentelt, hunyorgó gyertyák helyett szagos virágok, büszke, vörös kokárdák égtek a 
gomblyukakban és száz idegen asszony dalolt száz idegen férfi között.
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És szállt, szállt, minden zugba becsavargott a nóta és ingerlő tűzzel kotorta meg a lelkek feneketlen ba
ját.

A csöndes, békétlátó házak megnyitották pántolt kapuikat és az utcák kiöntötték legfájóbb terhüket: az 
Embert.

Öreg, liliputi anyókák és pajkos, acélizmú gyerekek egy ütemre léptek: a szív, a bús, lázadt szív dobolt és 
a keserű, némaságba rekedt torok az égig dobálta csörgő rakétáit: a hajszoló szót:

-  Hajrá!

Poklos, szörnyű táncot járt a város.

-  Hajrá!

Áradt a tömeg s valami csintalan kölyökkedv nyomán csörrent az első ablaktábla, aztán még egy, még 
száz s hirtelen, mintha őrület gyújtotta volna föl az emberek eszét, már senki sem tartotta magát vissza.

-  Hajrá!

Most rontó, idegen erők keveredtek a bolyba s vad, bőszült daccal fogta magát benne a legkisebb is.
Kemény, bitang parancs fütyült a táncra s aki bírta, nyűtte a mását.

-  Csakazértis!

A levegő tele volt nehéz, fullasztó szaggal, puskák ropogtak, éles, vörösbe mártott pengék villogtak a 
napban, a földön csúszós, nagy tócsákban párázott a kibuggyant vér -  könnyű halálba verődik bennük az 
ember -  és senki sem bújt és tegnap talán még senki sem gondolt erre.

Szürke, kemény aszfalton terültek a holtak, de fölöttük új, eleven lelkek táncoltak seregbe.
A féktelen akarat őrült buzgóságával hánykolódtak ide-oda az utcán, mint valami fölbőszült, ezerfejű 

szörnyeteg, kit mennél jobban megcsonkítanak, annál félelmetesebb lesz; mint tátogó, éhes farkasok estek 
az arató halálnak.

Hol eddig egymásért-részeg párok boldogultak, dühös, fekete indulat lobogtatta a vért, csók helyén kese
rű ízzel muzsikált a Jaj, és riadt, idegen szemekkel akadt össze a régi szerelmes.

-  Hajrá!

-  Csakazértis!

Dobálta parancsát a kétségbeesett élet és ember ember hátán taposta a maga útját.
De hová, merre induljon?
Senki sem tudta, álltak és erőlködtek egy mozdulatért, mintha a föld mélységes, nagy szívébe gyökerez

tek volna.
És fölöttük kézről kézre járt a koporsó, aki még mindig az Ígéret földjéről beszélt nekik és úgy tűnt, hogy 

bontott vörös szalagjai, mint égő, lobogó fáklyák ragyognak rá a megkívánt világra.
Aki kidőlt alóla, az féltő, irigy szeretettel adta tovább és más részegült emberek emelték magukra.

így járt el az idő a város fölött.

A nap már a bíbor horizonton állt és itt ritkult, veszett a piros sereg.

A föld tele volt csonka, megbékélt halottal s az élők szemét tompa őrülettel öntötte el a szörnyű halál
iszony.
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-  Emberek!

Sikoltotta valaki.

-  Emberek! Testvérek!

Hörögte utána a kórus és a bús jajdulásra visszhangzott a tájék:

-  Testvérek!

Menekülni akartak, de senki sem találta a kivezető utat.

Karcsú, nevetős szüzek, mokány, bronzkarú legények és csöndes, ősz szakállú aggok feküdtek egymá
son, hidegen, meredt szájjal, vaksi, kiugró szemekkel s a lusta, átkozott föld nem rázta őket talpra és meg
vert testükön vörös Krisztus-virágokat ragyogtatott az ég.

Aztán eljött az este.

És ezen a napon sok erőben szép és jövőben bizakodó embert ölelt magára a halál.

M e s te re m b e re k

Mi nem vagyunk tudósok, se méla, aranyszájú papok 
és hősök sem vagyunk, kiket vad csinadratta kísért a csatába 
s akik most ájultan hevernek a tengerek fenekén, napos hegyeken 
és a ménkóvert mezőkön szerte, szerte az egész világban.
A kék firmamentum alatt most bitang vérben fürdenek az órák...
De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák alján: 
szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag.
Tegnap még sirtunk s holnap, holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. 
Igen! mert a mi csúnya, tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, 
s holnap talán már áldomást tartunk az új falakon.
Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra 
s félre az álomdekorációkkal! a holdvilággal! és az orfeumokkal!
Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd és játéknak az Eiffel-torony mását. 
Bazalt talpú hidakat. A terekre új mítoszokat zengő acélból 
s a döglött sínekre üvöltő, tüzes lokomotívokat lökünk, 
hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai.
Új színeket keverünk s a tenger alá új kábeleket húzunk
és megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld
s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk:
Rómában, Párisban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.
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A  jú liu s i fö ld e k e n
Monumentalitás.
Kék-kék-kék.
Vízszintben sárga, geometrikus táblák.
Szél. Hő. Földszag.
A nap csurog,
s a sárga táblák visszadobálják a vörös napot.

A térés, meghízott földeken, 
íveljétek ki ványadt karjaitokat, 
testvérek,
s a sárga táblákban nézzétek a parasztokat,
(az érett búza között)
amint erős, plasztikus lendülettel mozdulnak 
(félaktban)
s százszoros gesztusuk 
letörli a végtelen táblákat.

Gatyás, félig mezítelen testek. Rohamállás. Suhintás. 
Minthacsak pontos mechanikai rendszer lenne az egész, 
végig... végig a kék perspektívába.
Pedig: (nézzétek csak)
A parasztok szép, tömör fejéből 
szinte világít a friss, egészséges velő, 
a fogaik remekbemetszett habkövek 
s a lábaik, oszlopos, barna lábaik 
szabadon gyökerezik a televényt.

Billió szín itatja most a szemeiteket.
De mind között leghatalmasabb a kenyér sárga magja,
melyet rendbe-vágnak és keresztbe dobálnak
a nótázó parasztok,
hogy teljenek a csűrök
és ványadt, otkolónos testetekbe
szökkenjen bele az élet.

A térés sárgárahízott földeken
zászlósán lengessétek meg új divatkalapjaitokat,
testvérek!

Ez egy Kassák, nem Bortnyik, nem Uitz. Talán az első geometrikus, nagy színtáblákból építkező 
Kassák-képek közé tartozik. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ez a vers nem vers. De nem le
het nem észrevenni benne azt a látásmódot, ami Kassák-képet csinál a látványból. Nemcsak a vég
eredmény ilyen. A vers maga is a látásról szól, egészen absztrakt szinten. A lényeg nem az, hogy 
ezt lássátok, hanem: így lássatok! Lássátok így a földet és az eget, nyugodt, négyszögletes felüle
teket lássatok, és lássátok benne az emberi cselekvés dinamikus ívét. Micsoda különbség egy táj
festő vershez képest! Kassák sokdimenzióssá teszi a lapos képet, kifelé lép egyet, s összeköti a né-
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zővel. A vers a képről és a nézőről szól, elsősorban ezzel lesz „társadalmi”, nem azzal, hogy pa
rasztokról beszél.
Persze nagyon is a parasztokról van szó, akik a kenyeredet, kedves néző, megtermelik. Csakhogy 
ez már nem fér bele a képbe. A vers a képről szól, s azt is elmondja -  mintegy mellesleg, de talán 
éppen ez a lényeg - ,  mit nem láthat még az sem, aki lát. Hogy mit gondoljon, miközben néz, az, 
aki mindezt látja. A parasztok nem képi elemek, mégha első látásra úgy tűnik is, nem illeszthetők 
ebbe a nézésbe, ebbe a pontos mechanikai rendszerbe, ugyanis emberek: szép, tömör fejükből szinte 
világít a friss, egészséges velő. Úgyhogy miközben ti néztek, testvérek, ványadt, ótkolónos teste
tek a maga módján működik tovább: emészt, életet gyárt, hála az említett kenyérnek (és más alap
vető élelmiszereknek). De kik vagytok ti, testvérek? Kiknek a nézéséről szól ez a vers? Az ótkolón 
némi útmutatással szolgál. Nem az ótvarhoz van köze ugyanis, mint vigyázatlanul vélhetnénk, ha
nem az eau de Cologne-hoz, vagyis: kölnivíz. A kölni és a paraszt testvérisége: igazi utopizmus, 
amely csak vasárnap, de vasárnap is csak a fogyasztói társadalomban valósul meg. (A. D.)

V á s á r  é s  én
Póznásan föl-föl-föl- 
tú-tutururú-tu-tú-...
Szélesség. Színesség. Dombosság. 
Tompára kalapált. Hegyes. Körbe. 
Görbe. Egyenes. Millió keresztmetszet.

Egy uralkodó vörös folt!

és kéken fehér-szürkén smaragd-sárgán fekete.
Mint valami roppant amerikai bazár.
(otthon most Shakespeareből szaval az asszony)
Tűhegyű sikítás. Pacsuliszag.
Harmonika.
A Szentháromság alatt kilógó szemekkel reszket egy ember.
(egész a nyelvemig ég vissza a vajas tízórai)

„Édes anyám minek adott férjhez,
Minek adott egy suszterlegényhez...”

Zuhogva hull le a déli harangszó.
Rokkant gyerekkocsiból újságcímek ágaskodnak.

„Én a susztert nem szeretem...”
(érzem, hogy a zsigereim pompásan funkcionálnak)

„Gyászba borult az életem,
Miatta...”

Végtelen bugyborékoló jókedv!
Föl-föl-föl -  póznásan-
vízszintben -  karikában -  meredten -  elevenen...

„Tizenhárom!”
Mélység. A formák papagájos hajlása.
Kiterjedés.

„Hét, hét, hét -  minden darab hét!”
Verebek párosodnak a patinás ereszcsurgón.
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T ú-tuturú-tu-turu-tú-tú-ú-ú...
Gúlákbaszúrt vásznak.
Sörszag.
He-he-he- hollá- he-he-he-...
Halmos, harsogó selyemgubók.
Bankó muzsikál.

„Óh!”
Egy szájkosaras buldog rohan előre a lábközökben, 
(estére találkám van a kávéházban) 
Föl-jobbra-előre-le-balra-föl-föl-föl-szét. 

Festékkereskedés.
A keresztútról idelángol a rendőr bádogsisakja 
és minden körbe... körbe... 
ameddig a szem ellát 
s amennyi a fülbe belefér...

B á n y á s z o k  a  h a jn a lb a n
A dűlő mészporos szalagján, a kongó, vörhenyes hajnalban
búsan és púposán, mint óriási ludak sziluettje cammognak föl a messziből.
Jönnek, hogy elsüllyed az út s ők zsinórvonalban: tizenketten, 
már szinte monstrumokká figurásodtak a bakacsin ég alatt.
Valaki-lány most, hogy ritmus segítse a lábuk, így énekel:

Szerencse föl!
A bányász sorsa vak sötét, 
vad szél pöröl... 
jaj, ki látja ma még övét, 
vén szülét és gyermekét, 
tíz pirinyó gyermekét.

S vízszintű, gerendás vállukon görbe hegyükkel fölfelé, 
úgy ülnek a csákányok, mint régi várurak képén az ezüstlő sas.
A látóhatár súlyos szögekbe áll. Minden csupa forma.
A nap a kupola legkisebb pontja felé gurul
s a hegyek tölcsérén a nyersbronz meleg színeivel önti le az embereket.
Egészen skurcba emelkednek s a lány hangja lobog, mint a zászló.

Szerencse föl!
Aztán primitív kórusban utána valamennyien:

Jaj, ki látja ma még övét, 
a bányász sorsa vak sötét, 
s ha fúj a szél 
elveszíti mindenét 
tíz pirinyó gyermekét.

Kócos, fekete fejük már bent áll a napban s csak mennek, mennek... 
ingük buja, kendervászon illatát a szél m essze elteregeti a mezőn
s mögöttük a völgyből, nagy keresztes szemekkel bámulnak utánuk a sárba csüggedt viskók.
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Ü z e n e t  a  jó  e m b e rn e k
Barátom! akit egy órán -  mint rossz batyut -  
sóhajtással vesztett el az anyja
s beragadt látókáidat a tragédiás planéták alatt éppen akkor nyitottad a világra, 
mikor egy kenyértelen suhanó az öregasszony torka felé szalasztotta kését,
mikor a házinyúl-szapora tanítóné már huszonötödször kalligrafálta le kínját a cukorbeteg miniszter elé, 
mikor a Boulevard Italien csőrös ujjú apacsai kesztyűtlen babráltak rá a kövér wertheimszekrényekre, 
mikor a hidak undorodva mind leborzongták magukról a szerelem holdkórosait, 
mikor egy új üstökös szarka-tempóval el akarta lopni a világot 
s így minden a te tárulkozó fejedben sátorozta föl a vackát.

Barátom -  akinek már sárga és dekoratív lehet a feje mint az elhervadt citrom, 
valahol a nagyon lent vagy nagyon fönt kuckóban 
tudom, most így óbégatsz:
Ó! Ó! Ó!
s a részvét poshadt limonádéja csurog a szemeidből.
Én pedig a kalózok szigorú vasmacskáival halászok feléd az éjszakában.
Hol vagy?!

Én a kocsisok szombati elégedetlenségét imádkozom érted:
-  Dögölj meg! Dögölj meg! Dögölj meg!
Látom te nem tudsz csak sírni,
neked mindegy, hogy fölötted és alattad orsesztert piroslik a vér 
te csak sírsz jóízűen tovább, mint a beteg forrás a kertek alatt 
és semmit sem tudsz arról,
hogy egy gazdatiszt mind a harminckét fogát kihúzatta a falusi kovácsnál, 
hogy száz kis írnok vitriollal injekciózta a szemét,
hogy százszor ennyi vad hímember luesszal ojtatta be magát a koronás bordélyokban,
és búsan lekonyítod a füleidet,
ha valahol keservüket ordítják a gyávák,
és te annak sem tudsz örülni,
hogy nagyonsokan nevetve letörték a lábuk,
hogy legalább a felével még egyszer eljárhassák a kánkánt.

Barátom -  akit egy órán sóhajtással vesztett el az anyja 
s azóta, mint a bús kis szamár csak ülsz, ülsz a bajok tarka szemétdombján 
s a részvét poshadt limonádéja csurog a szemeidből.
Én most a kalózok szigorú vasmacskáival halászok utánad az éjszakában 
és a kocsisok szombati elégedetlenségét imádkozom érted:
-  Dögölj meg! Dögölj meg! Dögölj meg!

1. „Kínában lóg a mandarin.
Gyilkolt ma is a kokain.
Zizeg a szalma, menj, aludj.
Gyilkolt ma is a kokain.”

Ez a József Attila-idézet (Bíztató) 1927-ből való, de az alapötlete nagyon hasonlít Kassákéhoz: 
valószínűleg mind a ketten a kávéház bulvárlapjaiból dolgoztak. Csakhogy amíg a huszonkét éves
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József Attilának elég két hír, és máris szükségszerű az eddigi világ bukása, addig a harmincegy 
éves Kassák 1918-ban kevésbé lelkes. Sok címoldalt látott már, sok „felnégyelte”-, „elfogták”-, „fel- 
lőtték”-típusú hírt, és -  József Attiláéhoz képest fergeteges -  humorérzékével túl is tudta tenni 
magát ezeken. Amin nem lehet segíteni, azon röhögni kell, mondta volna, mint Wittgenstein, ha 
Wittgenstein ezt mondta volna.
2. Nincs szó a versben háborúról, forradalomról, pedig 1918-ban jelent meg. Valószínű tehát, hogy 
még a nagy békében játszódik, pontosabban 1910. májusában, egy napon. Akkor járt erre a Hal- 
ley-üstökös, ami tényleg fenyegette a Földet, csak nem vették komolyan.
3. Ki ez a „barátom”? Valaki, aki akkor májusban olvasott először újságot. Lehetett a huszonhá
rom éves Kassák is.
4. A vers a részvét ellen szól. Meg mellette. A címbeli ,jó  ember” lehet, hogy nem is irónia, és 
akkor a vasmacskás halászat igazából vadászat a jóságra, ahol horgonyt lehet vetni.
5. Másrészt a részvét is kalózkodás: sajnálni, akit érek.
6. -  D ögölj meg! D ögölj meg! Dögölj meg! -  ez egy aktivista sorminta.
7. A tízes évek Kassákjának nehézkes sorai között van egy gyönyörű: mikor a hidak undorodva 
m ind leborzongták magukról a szerelem holdkórosait. (V. M.)

T ra g é d iá s  fig u rá k *
(részletek)

[...] Nyugodtan eleresztett tagokkal heverészett.
Szolgapontos öltözések után az első úriszabad reggel. A délkeleti ablakból a nap már derékon pingálta a 
falakat. Az elfülledt hőség megizzasztotta a testét, legyek aureoláztak fölötte, megmászták, tűrt valami lajhá- 
ros kényelemszeretettel.

Kint az előszobában kutyamódi falusi nótát dúdolt a cseléd.
Tudta, az ő ruháját tisztogatja. Mióta utoljára bíróság elé állították, elvették tőle a legényt s azóta a cseléd 

hozza rendbe a dolgait... Erős, húszéves némber, már az első héten belekóstolt. De semmi pajtáskodás. A 
vörös-kék gúnya lebarátkozón messze maradt a lánytól, mint az Isten.

Ajtónyitás.
Lecsukta a szemeit. Mindig így szokta. Játékos alvás: a melle járt, hangosan az orrlyukain fújtatott. 
Néhány perc múlva nyöszörgőn:
-  Ki az?
Aztán:
-  Eressze le a rolót!
A lány hangos volt, megülepedett vérrel, bután cammogott.
-  Beteg?
-  Már hogy én?
Várt kicsit. Aztán, hogy csak a roló bordái között látott be a nap:
-  Marii... Hallod, tel... gyere ide.
A lány még fönt mázsáskodott a széken. Hangosan elvigyorodott.
Nem értette.

* A Tragédiás figurák című expresszionista Kassák-regény a Tanácsköztársaság (1919 március-augusztus) fennállása alatt Jelent meg Bu
dapesten. Az elbeszélés központi alakja egy fiatal tiszt, akit a vesztett világháború után leszerelnek. Az alábbiakban három részlet következik: 
a főhős első reggele a kvietálás után; meglátogatja a kaszárnyát, régi bajtársait; sikertelen agitációja a munkások között.
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-  Mi bajod?
Nézte, mustrálta most már komoly éhséggel:
-  Gyere, mert lekaplak!
A lány bolond hajlongással röhögött.
Egyszerre, mintha arcbacsapták volna:
-  Állat!
S amaz csupaszájjal harsogta a kedvét.
Már lent volt az ágyról. Kaszárnyásan:
-  Mars! Mars!! Mars ki!!!
A lány várta ezt, perdült. De az ajtóból diadalmasan visszacsuklotta:
-  Pfuj! Pfuj!... Rokkant huszárka, pfuj!
Most csúnya valóságok zuhantak az eszére.
Családi tragédia. Semmi. De most egész közelről a legbelsejébe karmoltak bele. Megérezte egy előtte fekvő 

út minden kálváriásságát. Aztán alkudozott magával... és megbékült a külsőségeiben, amiket még mindig 
nem vesztett el... Mi lesz tovább?

Együtt reggelizett az anyjával. Annácska már nyolckor elment hazulról, az öreg asszony egyedül várako
zott rá az asztalnál. Orrán rajta ült a szemüveg, s csak valami színtelen vízgolyók látszottak át a tükrödzé- 
sen.

-  Akarsz vajat is?
Körülnézett. Nem látta, nem volt... Kávé kenyérrel.
Az anyja észrevette:
-  Hozatok! Nekem nem kellett... nem bírja a gyomrom.
Kedvetlenül:
-  Köszönöm!
Bántotta kissé, hogy ilyen nyíltan, ügyetlenül udvarol neki az anyja... Ez most már mindig így lesz? Hová 

jutott hát? Lehorgadt. Gondok, gondolatok kezdték ki a könnyű, szőke fejét... Krucifix! Talán mindenki el 
akarja kezelni.

[...]

Egy hét.
Mintha kiesett volna önmagából. Szabadságba dobódott, akarta s most kallódott erre-arra iránytalanul. 

Most csont-hús matéria kellett volna, s neki nem voltak csak finom, neuraszténiás idegei.
Az otthon szűk, az utcák meg mélyek, térések, hogy úr bennük a pányvátlan élet.
Mégiscsak a kószálás volt a jobbik. Mi lett volna belőle otthon? A négy fal s az anyja gyámoltalanságig jó 

szemei vasba verték az agyvelejét.
Annácska robotolt, alig látták egymást napközben. Este aztán megáradt belőle a szó.
Felelgetett neki a testvér-tisztelet kényszere alatt.
Különben semmi közösséget nem érzett vele. És az anyjával? aki ott ült velük nyáron is pléddel a puffos 

vállain és kotyogott jótyúkos, végtelen kitartással. Úristen! mennyire unta már. De kint? Sehol. Küszködött és 
a napok gombolyodtak rá szürke egyformasággal, hogy mozdulatlanná fáslizták.

Egy este, hogy a polgári keretek között üthesse agyon az időt:
-  Nem jönnétek moziba?
Az anya álmosan lamentált:
-  Már fél tíz!
Annácskának kivirágzott a kedve:
-  Én akarok!
Milyen komor, megúszhatatlan estéi voltak. Most egy fiatal emberre gondolt, ha előre értesíthette volna, 

de a véletlen már annyi nem ismert útját ácsolta össze a szerelmeseknek...?!
-  Hát menjünk! -  vezérkedett a fiú.
Az öregasszony vonszolódott velük, zsörtölődve.
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Már megbánta az indítványt. Sajnálta az anyját és önmagát: micsoda külvárosi búölés.
És mégis, másodszor megint... és harmadszor is.
Gondolta: ezeken az elgyötréseken át a reggeleit is megváltja. Kiirthatatlanul vérébe vették az évek, hogy 

-  hatkor föl! Ölte, gyömöszölte magát vissza a megtúrt ágyba egész az idegrohamokig.
Az ötödik napon már a reggeli előtt elmenekült hazulról.
Valami belső istráng a kaszárnya felé kényszerítette. A tékozló fiú szerepét játszotta... Úgy látta, a poszt 

mosolyogva tisztelgett a kapu előtt.
A tisztecskék a kikefélt, fölcsiklandozott lovakkal játszottak az udvaron. Belesajgott... Mégis, mintha itt 

volna a helye.
-  Szervusztok, fiúk!
Alig vették észre. A korláton belül egy fekete kanca toporzékolt a huszárja alatt.
A tisztek:
-  Allegró! Hó! Hó! Allé hó!
Már ő is a kórusban.
A huszár kopasz, verítékes feje ragyogott a napban. Néha lendült a nádpálcás karja, visítva a ló füle közé 

vágott.
A korláttól:
-  Ne hadd magad, Allegró! ... Hé, gyertyázz! Gyertyázni!
És a megbolondult állat táncolt a zsivajban.
Valaki örömében hozzácsapta a sapkáját.
A kapu felől:
-  Szorítsd, te barom! Szorítsd!!
A kapitány áthepciáskodott az udvaron:
-  Várj csak, majd én! Én majd rendbe hozlak benneteket!
A hosszú szíjostor belecsípett az állat vékonyába.
A ló hátsó két lábán táncolt és hangosan, artikulálatlanul röhögött a dühtől.
Az ostor újra belemart.
És megint.
Megint.
Most lecsapta a fejét és a fara röpült föl egészen a függőlegesbe, mintha el akarta volna magától dobni a 

megvert fertályt.
A huszár vonítva átvágódott rajta.
Vihogás.
Taps. A nagyfejű hadnagy a kezetölcsérén át éljenezett.
A huszár véresen tápászkodott.
A kapitány feléköpött:
-  Gorilla!
A csoport tisztelgett, gyűrűben körülragyogta a kapitányt.
-  Holnap megint elővesszük a dögöt -  egyszerre nevetéssel -  Hát ön?
-  Semmi! -  keserű nyál gyűlt a nyelvére -  Ez sok volt.
-  Hisz ön a hazajáró lélekben?
Nevettek.
Dadogott valamit... Hogy benne volt a karjában az ütés. Ez jólesett volna neki.
Tehetetlenül elsompolygott.
Elbújt.
Utálta magát, mint egy kiirthatatlan sebet.
Este megint a kényszerűség gombostűjén.
Kis pletykák, kedvességek körülzsongják fájdítón. Magára szedi, nyeli, visszakérődzi.
Mellette ült a nővére és a kiválasztottjára gondolt. Megbeszélték a találkát. Most szelídkedett. Vacsora 

után, mintha örömet kínálna fel a bátyjának:
-  Megyünk moziba?
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Nem bírta el. Akárha késsel értek volna hozzá:
-  Gyilkosok!
És az elszabadult ökle most mindent kiegyenlítőn belevágott a terített asztalba:
-  Csönd! Csönd!

[••■]

Beszélt. Egy óra hosszat. S úgy képzelte, feje körül mindenki látja a glóriát.
Lábsúrolás.
Néha valaki felkapta a fejét, mintha álomból riasztották volna fel:
-  De hol kezdjük el?
Egyszerre összevissza:
-  Hol?! Hol?!
Szép felívelt gesztusokkal kottázta értelmesebbre a szavait:
-  Nem fontos!... Egyedül a cselekvés! A cselekvés a lényeg! A helycserében új pozíciók... Minden az 

erősebbé... S ez most a munkásság!!
Nála ez az értelem esszenciája volt. A többieknek csak magasból hulló szavak, amik alá felfogó edény

nek hiába tartották oda a szomjas füleiket.
Ágaskodás. S valaki nekidühödten kinyitotta a torkát:
-  így csak te beszélhetsz! Katona?! De mi szakmunkások vagyunk!
Másvalaki:
-  És családunk van! Igen!! Nekem öt gyerekem van és sohse papolok zöldséget!
Fölfelé tornászott.
De egy deresedett birkafejű, mintha árverésen licitálna:
-  Nekem most gyütt meg a nyolcadik!
Suta, oktalan harag tornyosodott felé a sörtócsás asztaloktól.
Nekifeszült:
-  Mit akartok itt a gyerekeitekkel?
Elámult kórusban:
-  Hogy mit akarunk a gyerekeinkkel??
-  Most csak magatoké! Legyetek egyszer a magatoké!
Egy hordós asszony, mintha rakétát durrantott volna ki a szájából:
-  Húzzátok le, a bolondot!
Százan hangosan felé köptek.
Aztán egy felkócozott lány az asztal tetejéről:
-  Buták! Buták! Buták!
A felizzott fejek értelmetlenül felédobódtak.
-  A gyerekeitek! Azok sírják rátok az igát! A gyerekeitek! A gyerekeitek! A gyerekeitek!
A löttyedt mellű asszonyok:
-  Óh, a szajha!
-  Az agyongázolt!!
-  A szajha!!!
Még forrázóbban rájuk öntötte az igazát:
-  Tehenek vagytok! Ludak vagytok! Házinyulak vagytok!
A szerelem-utcai kövér lány.
Megismerte.
Hozzáverekedte magát.
-  Éljen az egyedülvalóság!
A fülek fuldoklósan tátogtak, s az értelmetlenség egy pillanatra a szemeket is bekötötte.
Aztán előre-hátra torlódás.
Kicsattant hangpántlikák.
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Karok. Lábak.
A felszabadult lendület kék okozatrózsákkal. De már nem egy irányban.
-  A gyerekeink!
-  Éljen a forradalom!
-  Mi lesz a gyerekeinkkel???
Két egyfájású parton tarajosodtak az indulatok.
Voltak, akik siralmasan lehorgadtak, és voltak, akik a csillagok felé dobálták az elnyűtt sapkájukat.
A lány: -  Nemsokára!
A hadnagy: -  Nemsokára!
A két összetalálkozott ember testvéresen vitte magát az estében. A lány, az erősebb, dirigál, lázas ked

vével gyújtogatja az embert, papírból játékszer.
Hideg szél hasogat közéjük.
Az ember még jobban összebújik. Valami meleg zugra, valami kis itókára gondol és kibuggyannak belőle 

a célozgató szavak.
Aztán hányaveti nyíltsággal:
-  Adj kölcsön két koronát!
-  Mit akarsz?
-  Nincs nálam pénz.
A lány röhögésbe csattan:
-  Hát dögölj meg! Hogy én adjak?? Inkább dögölj meg!
Az ember visszaszaladt egész a tréfáig:
-  Együtt! Jó?! Együtt!!
A lány megrázta a szatyros táskáját:
-  Nekem van!
Az ember már egészen a ríkató szégyenből:
-  Hát nekem nincs? Érdekes. Nem érted a tréfát!
Egy kávéház előtt:
-  Gyerünk be!
-  Álmos vagyok...
Hazudott. Elment s a nyála összesűrűsödött valami karcos ízekért.
Hazafelé.
A gyűlés élete dolgozott benne...
Siker és perspektívák... De lassan más gravitációk, s idegeibe karmosodott a holnap reggel.
„Kopp... kopp... kopp... kopp... kopp..." [...]

F ia ta l m u n k á s

Hozzád beszélek, aki nem vagy több és nem vagy kevesebb nálam,
akit embernek mintázlak, bár értelmetlenül duzzogsz s hetenként hat napra felismerhetetlenné mázol a 

gyárak piszka.
Kidolgozott kezemet beleteszem a kidolgozott kezedbe.
T estvér!

Mi az erő fiai vagyunk.
Elválaszthatatlanul egyek vagyunk az űrben, mint a vándorló meteorok és a kicsépelt búzaszemek.
A lávázó vér kovácsol minket össze.
Sohse kérdeztem hány éves vagy, mi a neved, honnan gombolyítod a sorsod?
Ha összebukkanunk sohse csodálkozom, hogy szőke vagy barna a színed.
Ó mi értjük egymást rettenetesen.
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Véletlenek és évszázadok hiába spekulálnak velünk.
A hidak alánk hevernek.
Hidak örömmel kölykeznek nekünk hidakat, 
s a leszámolás bizonyosságával teleépített a homlokunk 
s tudjuk, vérünkben dolgozik az igazságtevés órája 
és tudjuk, csak a mi rombolásunkon kövezhetik fel az új falakat.
Aranyat, fényt és meleget préseltek belőlünk.
De mi hiszünk a felásított kapukban és a szabad utak lehetőségében a szabad mezőkön.

Az utcák keresztjein ismertelek meg.
A kidobottság nyirkos ege alatt, az idétlen szeretkezéseknél, a kenyértelenségben, az iskolakerülésnél, az 

olcsó tolvajkodásoknál, 
amiknek rádkovászolódott az árnya
s most sötét bélyeggel a homlokodon mindenáron indulni akarsz.

Indulni akarunk a magas töltésen.
Lent eszelősen összemosakodtak a partok.
De mi ismerjük a célt.
Hitek máglyáznak.
Máglyák énekelnek.
Cél! Cél!
Az élet boldog zászlói játszanak a perspektívában.
Ó megtalált fiatal testvérem.

B o ld o g  k ö s z ö n té s

A forradalm i ifjú  m unkások 1919 jún ius  21-én tarto tt 
kongresszusának hatása a la tt írtam  a zza l a harsanó  
örömmel, am it az  e llenséges m egrugda lta tások után  
az ő  fanatikus h itük zuhog ta to tt belém.

Köszöntünk benneteket, mint ahogy igaz testvérek köszöntik egymást 
fehér reggeli asztalnál vagy szolgáló munka után a leborult estékben 
kenyértelenül és boldogtalanul,
ellentétben mindazokkal, akik úgy gondolják fölöttetek valami jó angyal őrködik, 
akik úgy gondolják, arany delek ragyognak fölöttetek
s tiétek a kertek öröme, az idő folytonossága s az állatok csodálkozó nézése.

Mi ismerünk benneteket s arcunkon a ti sápadt arcotokkal éneklünk 
a penészes iskolák, megőrült gyárak és döglődő műhelyek felé:
Ó növendék emberek, megfertőzetlen hittel és a pubertás kék sarlóival a szemetek alatt!
Ki ismerne titeket, az idő megjelölt küldötteit, ha mi nem ismernénk, 
ki szólhatna hozzátok közelebbről, mint éppen mi, 
akik se  innen, se  túl nem vagyunk a partokon.
Élet közepén, mint roppant vizek áradásában csak állunk 
s homlokunkon a nagy vörös csillaggal énekeljük magunkat, akik ti vagytok.
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Fiatal legények júniusán 
ó felmáglyázott nap!
Megfeszített dobok, aranyhangú kürtök és ti felcsiklandozott hegedűk 
bíbor örömtüzeket játszatok ma a vérszegény kották fölött.
Harangok fehér liliomokat imádkozzatok.
Napok napozzatok, csillagok csillogjatok.
Csodálatosan zengjetek föl számkivetett költők.

Ó, mert ki szólhatna hozzátok közelebbről, ha nem éppen mi, az új költők?
Vérző hajnalok sarjadnak s mi világ elé panaszoljuk a ti száz húrú panaszaitokat, 
a förtelmes esztendőket, amelyek zöld csobogással körülfolynak benneteket, 
a felszakadt reggeleket és a döntögető estéket.
Mi tudjuk, mikor a kék odvasságban számlálatlanul összekongatnak az órák 
a ti megcsikart füleitekben felzokog az ólomnyelvű csönd 
s a falakba szőtt asszonyok vörös koszorúkat dobálnak a szemeitekbe.
Tragédiák úsznak fölöttetek s ti csak a gyönge ágyékotokon kiserkent pelyheket érzitek, 
ti csak a dolgok láthatatlan vonaglását fájjátok utána az univerzumban.
Értelmetlen és fájdalmas tüzek égnek a ti megolvadt éjszakátokban.
Reggel pedig kutyakölykösen rávicsorogtok a rendbe pocakosodon apátokra.
Idegesek vagytok, mint a pompás felzaklatott zongorák 
és tropikus forróság liheg belőletek a gödölyeszagú lányok után 
nappal és éjjel, nappal és éjjel
lompos fekete szomorúságok áradnak felétek, mint a megszakadt kanálisok.

És mégis
erdők, tengerek és hegyek élnek bennetek tavaszi egészséggel, 
tíz ujjatok közül naphosszat csurog a munka megváltó aranya
és fölnevetnek az ájult körutak, mikor ti vörös zászlók alatt átvonultok a baldachinos alkonyatban, 
vonaglanak az idők s ti csodálatos fenyőkké testesedtek a csuparongy sapkák koszorúja alatt, 
a szemetek elárulja és a szögletes mozdulataitok is elárulják, valami szent harcra készülődtök, 
gyűléseket és kongresszusokat szerveztek az Emberi szolidaritás nevében, 
szónokaitokból extatikus patakokban hullámzik ki az igazság lelke, 
ti áhítattal tárulkoztok s meggyulladt fejetek bevirágozza a tragédiás padokat.
Szónokaitok szónokolnak s a ti megindított sorsotok szétzilálja a szomorúság falait.
A nap kék. Vérző fiatal üstökösök zavarognak a horizonton.
Ó Ember! Ember! Ember!
Itt vannak a te fájdalmas gyökereid, akikből egyszer magadhoz teljesedsz.
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IX.

Elfelejtett történetek visszavándoroltak.
Frontok új seregeket kértek s a boltok siralmat ásítottak az ürességükkel.
A reménytelenség átnyargalt a reggeleken.
A folyó partján néhány holdfejű kiröpítette a vágyait:

Még három nap!
A vörösök kezdik átmázolni magukat.
Hallottam, hogy a missziók vezére azt mondta:

Nincs muníciójuk s a vezérkar főnöke összepaktált az ellenséggel.
Egy ellenforradalmi társaság a legvörösebb álarc alatt meghempergette magát az egész országban. 
Rémhírek pókhálóztak.
Egy istennyavalyás faluban hullahegyeken át kirabolták a csereüzletet.
És mindenütt a síró fuvola:

A gyerekeinkért! A gyerekeinkért!
A forradalmi tanács kihirdette az első statáriumot.
De a vakok ekkor egy rendkívüli csillagot láttak meg az űrben. Az újságok új vészbíróért üvöltöztek és senki 

se  vette komolyan az akasztófákat. Fúriák fiadzottak. S csodálatosan a süketekbe is 
beleszivárogtak a hírek. Mindenki tudta az első órában: Egyik parasztvárosban kikiáltották az 
ellenforradalmi kormányt.

Bőrkabátos legények összedolgozták a napszakokat.
Megnémulások! Börtönök! Árulások!
A púpos diák önmagát rakta mérlegre s aki szembekerült vele, az alól menthetetlenül kiszaladt a föld.
De a történések azért szakadatlanul történtek.
A tanács lealkudta magát a morfinista tanár mellé.
Most ez a lebágyadt titán ágált a tribünökön:

Engedni kell a fékeken! Demokrácia nélkül meghal az ország szellemi élete! Ki bírja ki ezt az 
erőfeszítést?!

A spekulatív agyvelők kiterítették magukat, mint valami csalhatatlan táblázatot:
Ha most demokráciát kezdenénk játszani, az az ellenforradalom segítését jelentené! Ne 
kapaszkodjunk az üres formulákba!

Egy lelkesült szerkesztő a moszkvai emlékein át:
Forma egymagában nincs! A forma az lényeg és lényeg az forma! És demokrácia sincs. Csak erő 
van és gyöngeség van. Aki pedig demokráciát hirdet, az a saját gyöngeségét hirdeti ki.

A vastagszájú elnök megpróbálta előszónokolni az arany középutat.
Mint valami nehézsúlyú bajnokok rekordot dobáltak az igazsággal. S a látók meglátták ennek az igazságnak 

a százféle arcát. Valaki le akarta húzni a nyilvánosság függönyeit.
A szakállas ember mindenen túl azt mondta:

Meg kell döglenünk, mert nem hisztek az erőtökben.

* A Máglyák énekelnek munkacíme a Ma folyóiratban.
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A  ló m e g h a l é s  a  m a d a ra k  k irö p ü ln e k

Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait mondom 
széttárt vörös kapu * szeretőmmel kinek fekete gyémántok voltak befa
lazva az arcába s 3 gyereket cepelt a kétségbeesésében * a gyárkémé
nyek alatt ültünk * tudtuk hplnap a görbe vonalak * ho zsupp ho zsupp * 
azt mondta elmész KASIKÁM és én elszáradok a pódiumokon s nádler 
úr mázolmányaiban * nyilván * nyilván * az úristen megfeledkezik a 
szépasszonyokról * már jött is a félkrisztus faszobrász * fiatal volt és 
gyalázatosán igazságszagú * holnap túlleszünk a magyar határon * hát 
igen hm igen * nyilván nyilván * a város rohant mellettünk * ide-oda for
gott és néha fölágaskodott * láttam az apám kajla szalmakalapját amint 
úszkál a hóüveg fölött a patikától a szentháromság-szoborig és vissza * 
valamikor azt hitte az öreg 21 éves koromban káplán leszek az 
érsekújvári plébánián * de éppen 10 esztendővel előbb sporni úr laka
tosműhelyében ettem a füstöt * az öreg már csak nagyon ritkán járt 
közénk haza * később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipi- 
sálta a sörrel * szerelmes lett egy öreg takarítónőbe * kihullott a haja s 
csak a cigányokkal barátkozott * 1907 április 25 * Párisba készültem 
gyalog a faszobrásszal * a kisváros ült a pocsolyában és harmonikázott
* leveszem rólad a szárnyaimat ó szent kristóf te sohse leszel az apád 
fia * egy részeg ember krokodilkönnyeket sírt az „Arany Oroszlán” szálló 
falának dűlten * éreztem mindennek vége * keresztülszaladt rajtam egy 
vörös sínpár s a tornyokban harangoztak * galambok bukfenceztek a 
háztetők fölött * jobban mondva galoppoztak a napkocsin * a ferenciek 
új harangja szinte énekelt már * aki aludni készül fényesítse ki az 
ólomrudakat * az órák fehér juhászkutyákon kísértenek * éreztem 
mindennek vége * pálinkások és rövidárukereskedők becsukták boltjai
kat * csak menj vissza barátocskám a gyerekeidhez * a kerekek többet 
nem fordultak visszafelé * az ember elhányja csikófogait és néz a sem
mibe ahol az élet beleharap a saját farkába * a semmibe ó dzsiramári * 
Ó lébli * ó BUm BUmm * a hajó pedig döcögött velünk mint a terhes 
asszony s a hátunk mögött valaki összetolta a kulisszákat * ez volt az 
első keresztbevágott nap az életemben * fáklyák lobogtak bennem és 
feneketlenségek * papagallum * ó fumigó * papagallum * a partokon hú
szas csoportokban vörösréz madarak kukorékoltak * a fákon akasztottak 
hintáztak s szintén kukorékoltak * csak néha a víz fenekéről néztek fe
lénk az elkomorodott hullák * de mi 21 évesek voltunk * a faszobrásznak 
csúnya rózsaszínű szőrök kunkorodtak ki az állából * különben jól éltünk
* csak éppen a gyomrunk átlója * hiába húztuk meg a srófokat az ökrök 
újra meg újra nekiindultak a tarlókon át * s a szemeinket néha már alig 
tudtuk levakarni a lányok bokáiról * ilyenkor mindig felkiáltottak belőlem 
a cintányérok * Bécsben 3 napig az utcán aludtunk * aztán véglegesen
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kicsavartuk magunkat önmagunkból * mi is az hogy civilizáció * az em
ber bekeni magát valami zománccal és irtózni kezd a tetvektől * mi is az 
hogy családi kapocs * az ember holmi selyemszalaggal meghosszabbít
ja a köldökzsinórját * mi is az hogy istentisztelet * az ember félni kezd 
hogy ne kelljen félnie * mi talpunkra szögeztük az országutakat s a nap 
jött velünk az űrben arany mérföldlábakon * higgyétek el az elefánt nem 
nagyobb mint a bolha * a vörös nem vörösebb mint a fehér * s ha mégis 
mi azért mentünk * tovább kamaralógósz ha felállítjuk a mérleget úgyis 
mi húzzuk a rövidebbet * és ekkor kinyíltak a szemeink * és mélyek let
tünk mint a fekete kutak a bányavidéken * és mentünk és mentünk * 13 
angyal járt előttünk * szintén gyalog * és énekeltek nekünk a fiatalsá
gunkról * már tipikus csavargók voltunk jól megnevelt bolhákkal a hó
nunk alatt * szerettük az árokba hullott gyümölcsöt * a savanyútejet * és 
a zsidók hitközségi kasszáit * s jöttek felénk innen és onnan is a testvé
rek * a világ minden fajta nyelvével s csodálatosan téglabőrű ábrázatok- 
kal * speciális szaga volt valamennyinek * s némelyiket legyalulták a 
kilométerek s némelyiknek még tejes volt a szája az anyja csecsétől * az 
utak fehér dunnákban hevertek alattunk * a sürgönydrótok összerántot
ták magukat és kabalákat írtak az égre * este láttuk amint az asszonyok 
lába között kinyíltak a virágok * de mi növényevők és asszonygyűlölők 
voltunk * és áthúztuk magunkat Passaun * Aachenen * Antwerpenen * a 
faszobrász lesoványodott mint a szálka s a szakálla egész megvörösö- 
dött * nekem versek és hadzsura erdők kezdtek nőni a fejemben * a 
fényfolyókon kétszer átúsztak előttünk a patkányok * nagy tutajokon 
amelyek nadrággombbal és madártojásokkal voltak kimintázva * postafi
ókokban vártak rám a szeretőm levelei * de tudtam az éjszakák a legtet- 
vesebbek * ilyenkor tehát a verseimen dolgoztam akik úgy jöttek elő a 
fejemből mint valami aranygyapjas birkák * semmi kétség ezek a leg
gyámoltalanabb állatok * de ha valaki füle mögé dugja a lábát * a redő
nyök ijedten leszaladnak * ez a mi életünk * a vámőrök minden állomá
son bélyegzőt ütnek a szívünkre * s mi csak úszunk tovább hajnal iránt * 
bizony okosabb lenne ha mindenki édesfagyökérrel vagy krumplicukorral 
kereskedne * osszátok be a világot amiben éltek * nekünk könnyű na
ponta 50 kilométert megyünk belőle kifelé * alagutakban hegyek gerin
cén s a hallgatag német erdőkben * érezzük a friss trágya szagát a föl
deken * a hegyek néha megfordulnak s a fák citeráznak a szélben * a 
fák alapjában véve teherbe esett lányok * de ha jobban megnézzük a 
határkövek is teherbe esett lányok * halkan beszélnek egymáshoz és 
azt mondják: * ha ő elmegy én öngyilkos leszek * tegnap egész nap pe
lenkákat szegtem arany fonállal * angyalkának keresztelem majd és 
gyémánt cseresznyét akasztok a fülébe * vagy egyszerűen csak ezt 
mondják: * a férfiak mind sánta kutyák * a hegyek már egészen fölénk 
hajolnak * az óriáskígyó pedig skrupulusok nélkül lenyeli a napot * még
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utóbb is költő lesz belőlem * csak jól felhúzni a kereplőket a legtöbb baj 
úgyis anna kisasszony szelességén múlik * tegnap két verset küldtem 
haza a független magyarországnak * s megint visszaestünk Stuttgartba * 
ültünk a koldusok asztalánál lekváros lepényeket ettünk * s egy stájer 
paraszt szíve világított le a gerendákról * a szomszéd ház udvarán az 
ÜDV HADSEREGE misézett * flóták és klarinétok visítottak a csillagok 
alatt * láttuk a sárga üvegbaglyokat amint áthajolnak a fiatal anyák fölött
* ó isten báránya ki elveszed a világ bűneit * a faszobrászban megint ci- 
helődni kezdett a félkrisztus és mindenáron beszélni akart * fogd be a 
csuszalesődet ordított föl a stájer paraszt * egészen orrunk alá tolta a 
szívét * látjátok 7 rozsdás tőrrel van keresztülszúrva * a szeretőm 7 ha
zugsága ez bennem testvérkéim * látjátok ezt a zöld karimát itt a jobb 
oldalán? * ez az én gazdám utolsó harapása rajta testvérkéim * 26 esz
tendős vagyok s olyan tiszta volt az életem mint a reggeli harmat * télen 
egész nap a házunk előtt söpörgettem nyáron kövér gabonát arattam * 
hej haj de az ember sorsa olyan mint a * mindenkinek nyitva volt a 
szeme s a falak mögött láttuk amint a világ kifordítja szűrét * budapest -  
páris -  berlin -  kamcsatka -  Szentpétervár * a faszobrász részeg volt 
már s a szemeiből mint valami kanálisokból folydogált a szomorúság * a 
kiáltások egyre inkább a sarkok felé tartottak hogy elolthassák kanócai
kat * esküdjetek meg hogy ezután csak a tiszta gatyamadzag varázsha
talmában hisztek * szólaltam meg egész váratlanul * s láttam amint a 
hangom errefelé jön a szomszéd udvarból * én költő vagyok * tehát csak 
tudom * a lámpások azért égnek jól mert kétszer turatámó * és tele van
nak petróleummal * szörnyen neki voltam keseredve szerettem volna 
valamit adni ezeknek a szegény embereknek * de a csillagok már lelép
tek strázsáikról * a 13 angyal most nyilván kinyitott szájjal alszik a pad
lás-grádicson * uram isten * a falakról vörös seregekben lefelé masíroz
nak a poloskák * mindenki sózza be az orrahegyét * íme milyen rövid az 
élet * de belőlünk mégiscsak kanmacskák lesznek a párisi tűzfalakon * 
tente baba hát tente * az ember elalszik * így lesznek a vertikálisokból 
horizontálisok * és viszont * az égből kiléptek a téntagyerekek * gyertek 
át velem a kerten * a folyó túlsó partján Mária altatgatja fiát * mindenki 
kattantsa be esze fölött a reteszeket * a padlón sárga tócsákban foszfo- 
reszkáltak az emlékeim * a sarkokban kinyíltak a hátizsákok és veszettül 
ugatni kezdtek * mint Mária a fiát * az egész kertet az ölembe ringattam
* és lejjebb * íme itt vannak 1 Уг márkáikkal a sameszek * sóhajok üve
gesednek * virágok virágzanak * ó hát itt vagy te is * én és te * rajtad * 
én * kösd csak rám a térdeidet * asszonykám * ezüst szalamander * pa
pagáj * vitézkötés az életemen * gyümölcsfa * leszakított csillag * ó jaj ó 
jaj * mindenki csavarja meg az üvegdugókat * az órák kiléptek csillagket
receikből * s hosszú parafaorrukkal kelet felé fordultak az elefántok * az 
első hang amit hallottam egy gramofon ordítása volt a perifériákról * a
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faszobrász nem tudott fölkelni ezen a reggelen * meg fogok dögleni 
mondta meg fogok dögleni * a kolduskirálynő óriás mosogatódézsával 
állt a feje fölött * az órából kijött a csontfejű kakukk és alázatosan meg
hajolt * meg fogok dögleni sírta a faszobrász meg fogok dögleni * s min
denki látta a halált * amint kétszer végigment a szobán * dehát mért is 
mennél el testvérem * mért? * a mezőkről még be sem terelted a nyájat
* sárga hajadban meg sem gyújtottad a lámpákat * s a kígyók is mind 
alszanak még a szemedben * ó ne törődj a csúnya kávéskannával ő 
megharapta a szolgáló köldökét * s most mind a ketten másállapotban 
fekszenek * meg fogok dögleni visította a faszobrász meg fogok dögleni
* s a házak hosszú taktusban a templom felé hajoltak * egy kese csikó 
még betolta fejét az ablakon * és nyerített * ki veszi meg a kabátomat 
mondtam én is * 5 korona senki többet 5 korona * s a hegyekről egy
szerre lefelé kezdtek szaladni az utak * hát menni * megint menni * az
óta se láttam többé a szegény faszobrászt * pedig nagyon jó barátok 
voltunk s esténként úgy égett előttem a szakálla mint a csipkebokor * 2 
hétig egyedül vándoroltam * szomorú voltam mint valami öreg szamár s 
minden pocsolyánál megmostam a fejem * emlékeimet szerettem volna 
kimosni a fejemből melyek szörnyen megülepedtek * és fekete zászlókat 
lobogtattak a partok felé * hogy miféle partok felé azt nem tudom * úgy 
éreztem valami rohanó folyó vagyok és partjaim vannak * lesorvadt pál
mákkal és zöld békákkal * mert ekkor már költő voltam megoperálhatat- 
lanul * rendesen leveleztem a szeretőmmel * s tudtam csak föl kellene 
hasítani a szügyemet és tiszta arany csurogna ki a szívemből * csak 
ezek a belga parasztok ne lennének ennyire piszkosak * ezek a sovi
niszta állatok még semmit se tudnak a világ folyásáról * hiába állok 
előttük * egyik sem látja meg homlokomon a csillagot * olyan voltam 
mint a 7 árva * de azért mégis itt értek bennem össze a görbe vonalak * 
itt találkoztam össze szittyával aki Zürichből jött és Chilébe készült val
lásalapítónak * én komolyan hittem hogy lehet belőle valaki * nagyon 
különösen voltak megkoszosodva a fülei * kint hevertünk az antwerpeni 
rakodóparton s ő szónoklatot tartott a gyapotbálákhoz és rusznishor- 
dókhoz * polgártársak énekelte polgártársak: * a házinyulak a legszapo
rább tyúkok s a malmok patkányfogakat csempésznek a gabonába * de 
azért őrölnek is és ez nem hiába történik * mitől féltek gyámoltalanok * 
igéim virágokban lobogtak már a mezőkön * dögöljenek meg akik elis
merik a nyugvópontok szükségszerűségét * reggel mi elindulunk a nap 
iránt isten csárdája felé * szegény eszemben kinyíltak a liliomok * hát 
igen reggel elindulunk isten csárdája felé * krisztus könnyeit fogjuk inni a 
nádfödelű pajtában és szilvóriumot * ó de minden jó ember sorsába be- 
lepottyan legalább egy krokodilus * s ő aki a zürichi herbergből jött és 
Chilébe készült vallásalapítónak * ezen az éjszakán trippert kapott a 
rivoli utcai matrózbordélyban * a kártyatornyok hangtalanul összeomlot-
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tak * kerítések nőttek föl körülöttünk mintahogy az állatkertben látható * 
egymásután még 21-szer az ég felé kiáltottam * latabagomár * ó talatta
* latabagomár és finfi * a lemezek csak szakadatlanul forogtak * le kel
lene fűrészelni a mesteremberek fekete kezeit * az asztalosok minden 
csomót kilöknek a helyéből * a lakatosok meg nem értenek a kattantyúk 
betevéséhez * s egy napon ezért össze fog dűlni a ketrecünk * látjátok 
Izabella is elvesztette egyik kesztyűjét * ó hát ki is törődhetne velünk 
szerencsétlen háromszeműekkel * a házak fölött csörömpölve más tájak 
felé röpültek a madarak * szittya az öltözőben felejtette az új vallás kul
csát * s az első napon hangosan sírt utána mint a gyerekek * aztán le- 
vazelinozta a füleit s elindultunk brüsszel felé gyalog mint akiket kirabol
tak * mindenről lemondtunk és tudtuk csak az idő ért meg minket * ő 
sohse fog bennünket kiejteni magából * este már a maison du peuple 
hosszú asztalainál ültünk s szívtuk a jó belga dohányt * láttuk amint 
vandervelde átment a termen a szocialista titkárságba * más híres vezé
rek pedig a kassza előtt játszottak új francia kártyákkal * roppant gyűj
tőmedencében a világ embercsuszpejza volt itt együtt * kékszemű oro
szok kiket eljegyzett a forradalom * olajszagú hollandok * poroszok * so
vány hegyvidékiek * magyarok lehervadt bajusszal * garibaldi patétikus 
rokonai * és mindenki itt volt akit megvertek vagy akinek otthon nem volt 
elég kenyere * némelyek vállán new york felhőkarcolói virrasztottak * 
mások szeméből vörösen kikönyökölt a gyűlölet * nézzétek a világ leg
nagyobb lendületei futnak itt ki az állomásról * viharok zúgnak * telefon
drótok moszkva szívéből visítanak * elvtársnő üljön a zongorához * pin
cérek átszaladnak rajtunk a fekete levessel * mozik előtt gyülekeznek a 
proletárok * a szövetkezet embere tízes csoportokban osztja ki a jegye
ket * kutyák fölszaladnak a repedtfogú falakon és énekelnek mint az 
öregasszonyok * valaki azt mondta le az oligarchiával * és egyszerre: * 
roma * páris * tiflisz * Stockholm * szamarkand * s a ruhrvidéki bányák * 
halljátok-e a müncheni városháza harangocskáit? * floreneben az 
apostolok vállán alusznak a galambok * mindenki tudta már nem lehet 
messze isten órája * a fanatikusok bőre érzékenyebb mint a szeizmográf
* s mi valamennyien vakarództunk * elvtársnő üljön a zongorához * föl * 
föl * ó ha most ide tudnám kapcsolni a szeretőm gyémántszemeit * a 
középső lámpa körül elhajóztak a szalamanderek * szittya már aludt a 
vörös tócsákban * s most szép volt mint egy fiatal buldog * mi mindennel 
gazdagodhatna meg az ember egy óra alatt * ha olyan okos lenne mint 
teszem egy fényképezőgép * de az ember mindig be van csukva s bőre 
fölött észrevétlenül elszaladnak a világok * éjfélkor az orosz gyűlésre 
mentünk a petite passageba * egy szőke tovaris beszélt még egészen 
gyerek * lángok virágoztak ki a szájából s a kezei röpködtek mint vörös 
galambok * hát igen mi rokonok vagyunk dosztojevszky ördöngőseivel * 
mi leharaptuk magunkban a szentimentálizmus hetedik fejét * és min-
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dent le akarunk rombolni * ó Oroszország te elátkozott föld * ki látná 
gyámoltalan szenvedésedet ha a te csillaggal megjelölt fiaid nem látnánk 
* európa leköpi bennünk az ázsiait * és mégis egyedül csak mi megyünk 
a hegyre fölfelé * semmi kétség az asztrakháni péklány vagy a szent
pétervári szajha * egy napon meg fogja szülni az új krisztust * orosz- 
ország a forradalom vörös tavaszával viselés * de Oroszország pusztáin 
még nem tudnak kifakadni a virágok * de Oroszország hasonló a meg- 
műveletlen földhöz * segítsetek hát! * testvérek * európa hozzánk ha
sonló szerencsétlen fiai * segítsetek segítsetek! * s mi láttuk amint öreg 
sapkája alatt meggyulladt a feje * valamennyien a tenyerében ültünk * 
hurrá Oroszország! éljen! zsivió! hurrá! * az én hátamról ekkor leesett 
egy púp * ablakokon kinyíltak a jégvirágok * s szittya akiből azsan 
provokátor és rendőrkém lett később * megcsókolta az orosz kabátját * 
tiszta vagyok mint a gyermek * mondta -  ha tripperem nem lenne el
mennék carszkoje szelóba hogy megölhessem a cárt * ezen az éjsza
kán nem ittunk pálinkát * megmostuk a lábunkat és nem gondoltunk 
szerelemre * egy magyar nyomdász aki azóta 12 évet kapott lázadásért 
szerencsét vetett a szobalány kártyáiból * és halkan és messzire hang
zón énekeltünk * végre hát végre * eljött az idő s mi teljesek vagyunk 
mint a beojtott fák * azt hittük márciusok arany lobogói seregnek fölöt
tünk * a hattyúk fönt ültek a hintákon és két hangon nevettek * az 
eduárd téren föl akartam ajánlani magam a szegények asztalára * de 
hajnalban eljöttek értünk a belga csendőrök * még alig virradt * a pisáló 
szobor előtt még nem álldogáltak a bedekkeres idegenek * a piszkos ut
cák még azt hitték magukról hogy komolyan párisban fekszenek * nevet
tek ránk a városháza arany cirádái * s mi mentünk láncba vert kezekkel 
a szakadó kékségben * lefelé a meredek lépcsőkön * a krumplisütők 
megvasalt kályhái előtt * kocsmák moslékjában * a halkereskedések 
hajnali bűzében * szegény csavargók kiket összecsordázott a rend s 
most haldoklik bennük az isten * a rue mouffetar-ban kurvákkal találkoz
tunk * boldog voltam * nagyon örültem nekik hogy ilyen szépek a virra
datban * a ferdére meszelt szélben ferdére állt a kontyuk * a nap gyé
mánt fátyol mögül kukucskál rájuk a tűzfalakról * egész éjszaka virrasz- 
tottunk mint a szentek * s most nyálaztam a cigarettájuk után * ha csak 
megvakarhatnám a hátam nyöszörögte szittya ki nemrégen még Chilébe 
készült messiásnak * valaki fehér ágytakarót lobogtatott egy balkonról * 
a szőke gyerekoroszra gondoltunk aki lángokon élt mint marinetti futuris
ta istene * és szerette Oroszországot jobban mint fiú az anyját * most át
dobják a belga határon s egy kék reggelen a kreml előtt felakasztják * 
segítsetek hát * testvérek * európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai * 
segítsetek! segítsetek! * én csak együgyű költő vagyok csak a hangom
nak van éle * mit ér ha valaki papírkarddal leszúrja a tumaromi boszor
kányt * 12 napig ültünk az egérszagú toloncházban * 105-en voltunk
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egyetlen teremben * nappal és éjjel * éjjel és nappal * éjjel az országu
takra gondoltunk és poloskákat gyilkoltunk * reggel meleg vizet kaptunk 
délben hideg kását és egész nap imádkoznunk kellett érthetetlen belga 
imákat hangosan a szakállas őr után aki fönt ült egy magas pódiumon * 
mint valami bálvány * aztán sötétzöld vagonokban elvittek bennünket a 
francia határig * uramisten hát mégis! * uramisten * jön páris * akiről 
éneklő csodákat hallottam * s akit még nem ismerek * tudtam a franci
áknak vörös kakas áll a címerükben * tudtam a francia föld lánnyal és 
művészettel áldott * zola parasztjai ezüst gitárokon úsztak a hajnalban * 
kék hulláit gyepágyra fektette a szajna * szittya dunajecről mesélt a ma
gyar tanítóról * aki most hegedűvirtuóz a chat noir-ban * 9 szeretője van 
ideges francia lányok akik csatalovak voltak a francia-német háborúban
* megnéztem a jegyzeteimet: 3004 krisztusképet láttam idáig * 9-féle 
tojást találtam a madárfészkekben * lüttichnél elhajtottam 2 tehenet * te
hát * 300 kilométerre voltam páristól * s fejünk fölött mankón jártak a 
papagájok * Ó PÁRIS! * PÁRIS! * ady endre látott téged meztelenül s a 
te véres romjaid fölött született meg guillaume apollinaire a szimultanista 
költő * tisztán éreztük hogy zarándokszagunk van * és mentünk * na
ponta 60-70 kilométert * és mentünk a vastorony árnyéka felé * vegyé
tek meg a vízhólyagjainkat mondtuk az embereknek * vegyétek meg 
jókarban tartott vízhólyagjainkat * ha vékony tűvel szúrjátok föl meg sem 
érzitek utána az égetés ízét * a franciák azért mégis nagyon hasonlíta
nak a belgákhoz * bajorországban laknak a legemberségesebb fajankók
* lehet hogy a jó malátasörtől ilyenek * de az is lehet hogy bennük való
ban spanyolviaszra ült a keresztény filozófia * megduzzadt könnyzacskó
inkat állandóan a nyakunkban hordtuk * mint valami nehéz sós kolom- 
pokat * napokig sehol se kaptunk szállást * ó hát mért is szült minket az 
anyánk ha nem tudott mindjárt házat is tojni a hátunkra? * egy börtönőr 
aki különben suszter is volt * 12 órára bedugott bennünket a szalmába * 
a sárga csövekből lándzsákkal fogókkal és valóságos orosz pikákkal 
vándoroltak felénk a tetvek * ez azonban nem jelentett semmit * messze 
holdhintákon aludtunk furulyaszóval * valaki állandóan azt énekelte felet
tünk: * TI AZ ÉN KÉT MUTATÓ UJJAIM VAGYTOK * s reggel fekete 
kávét ittunk a suszterné szoknyája körül * azt mondta nagyon szép ha
jam van * s ha jobban megnéz egy igor nevű legényre hasonlítok * aki 
20 év előtt a Szajnába ölte magát miatta * a fekete kávé paposán szét- 
kólikázott a gyomrunkban és én megígértem * hogy párisból küldök neki 
egy képeslapot * két összefont kézzel és egy turbékoló galambbal * 
PÁRIS Ó PÁRIS mennyi szép ember ölte meg ott magát és ki tudja miért
* és többé nem szakadt el tőlem a hangja * benne sírt a vámőrök sípjá
ban * és nevetett páris elektromos kürtjeiben * nevess hát te szamár * 
nem látod hogy az élet arany fészkében ülsz * most PÁRIS ringat ben
nünket mondta szittya egészen megfeledkezve a tripperéről * egyszer

174



már angyalvárt fejtem itt a csillagokból * hozzá képest szódavíz volt az 
anyám teje * tűzd föl a szárnyaidat barátocskám * tűzd föl a szárnyaidat
* holnap elmegyünk GRIZETTE-hez * holnap osztrigát fogunk enni a 
boulevard italien-en és megnézzük a villanyos madarakat * holnap át
megyünk a tuileriákon * és a csillagbáron * hát igen * igen * nagyon 
szomorú voltam s éreztem beteg lábaimon hogyan nőnek a körmök * ó 
jaj * jaj * hozzám szakállasán és vakolatlan érnek el a csodák * 2 x 2  = 4
* csipkebokor nyílik ki mindenütt * de a modern lovaknak vasból vannak 
a fogaik * s aki reggel elindul nem bizonyos hogy estére hazaérkezik * 
az a legboldogabb akinek kifordítható a bőre * mert ki is nézhetne túl 
önmagán * amit fölállítunk az föl van állítva * de amit mi felállítunk az 
nem jelent semmit * a folyók hajlandók darabokra törni ha sietni akarnak
* az urak nem tudnak egyszerre két lábbal lépni mint a verebek * tudjuk 
hogy az asszony elhagyja a párját * a majmok megnézték hátuljukat 
goldmann úr tükreiben és teljesen boldogok * talán ha sakkozni tudnék * 
de én semmihez sem értek igazán * a levágott disznó combjai ringli- 
spielen ülnek a kirakatokban * én láttam párist és nem láttam semmit * 
szeretőm másállapotban várt rám az angyalföldi állomáson * anyámnak 
már egészen citromfeje lett a szegénységtől * nevetni akartam előttük de 
nagyon szégyelltem hogy két nadrág van rajtam gatya nélkül * bizonyos 
hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik * vagy bát
ran elmehet szivarvégszedőnek * vagy * vagy * madarak lenyelték a 
hangot * a fák azonban tovább énekelnek * ez már az öregség jele * de 
nem jelent semmit * én KASSÁK LAJOS vagyok * s fejünk fölött elröpül 
a nikkel szamovár *

1. Ha elfogadjuk az igen tetszetős elméletet a hosszú tizenkilencedik századról (1789-1914) és a 
rövid huszadik századról (1914-1989) -  és miért ne engednénk a könnyed csábításnak? nos, 
akkor ez a vers különös távlatot kap: a huszonegyedik századból (1994) nézhetjük, a múlt század
ban írták (1921-22-ben), és egy ma már több évszázados történetet mesél el (1909).
Vagyis: az idő nyerít, azaz papagájosan kinyitja szárnyait.
2. Nem köt már minket az évszázados modernség vallásellenességi fogadalma, nyugodtan kimond
hatjuk az erdőt, amit, Kassák fáról fára részletesen leírt: azt, hogy ez a párizsi út zarándokút volt.
A vers szakrális szöveg. Már az elején jön is a félkrisztus és az út angyalok, apostolok, harangzú
gás, imák, istenkáromlás, Mária és a fia, hitviták, próféták, egy vallásalapító-jelölt, malmok őrlé
sének zaja, a futurista isten, 3004 krisztuskép zarándokszag, a keresztény filozófia, papos fekete
kávé kíséretében vezet el a csipkebokorig, ami már Párizsban van.
A zarándokút lényege: elmenni egy olyan helyre, ahonnan legföljebb visszafordulni lehet. Az em
beri képességek határáig, Istenhez a lehető legközelebb (vagy legtávolabb). A modem művésznek 
ilyen hely Párizs.
A modernséget az jelentette, hogy valami nem korszerűtlen. Ebből következik, hogy ha két ember 
a vonat korszakában végiggyalogol Európán, akkor azok nem modern emberek. Zarándokok vagy 
mesterlegények, mindegy, Kassák úgy lett modem művész, hogy velejéig korszerűtlen dolgot mű
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veit. Tizenhárom év múlva, a vers megírásakor pedig azt a korszerűtlenséget példaként állította a 
fiatal munkások elé: az az én testem.
3. Kassák a Tanácsköztársaság után kiábrándult az aktivizmusból. A földi paradicsomot már nem 
akarta felépíteni, magára is vonta a forradalmi munkásmozgalom haragját. Ezzel egy, az eddigitől 
eltérő prófétai szerepbe kergette bele magát. Mostantól azt hirdette,hogy mindenki egyénileg talál
hatja csak meg önmagát. El kell menni a fiatal munkásnak a világ valamelyik modern központjá
ba, mint hajdan ő, Kassák, és aztán alkotni kell valamit. 1929-től a Munka című folyóirat köre szá
mára tényleg Kassák volt a Mester.
4. Néhány útmutatás. A szövegben legalább négyfajta szöveg van és ezek kombinációi: útleírások, 
látomások, tanítások és a halandzsa. (Az egész vers bármelyikből levezethető!)
-  budapest-páris-berlin-kamcsatka-szentpétervár -  ez egy tétova javaslat a további útvonalra, s 
ezzel egy csapásra kb. 20 000 kilométer további gyaloglást vetettek el gondolkodás nélkül. így ma
radhatott epizód csupán a versben a vörösök gyűlése. Azóta van különben, hogy jómodorú ember 
a forradalomban való részvételt „O ha tripperem nem lenne...” kezdetű mondattal utasítja vissza. 
Egy frivol szállóige is született ekkor, amit aztán évekig fogcsikorgatva idéztek a Kremlben: „A 
modem embernek nincs ideje a Szovjetunióra.”
-  hadzsura erdők -  a vers faunájának élőhelye, kb. harmincegy fajta állat, és így énekelnek: ó dzsi- 
ramári ó lébli ó Bum Bumm papagallum stb.!
-  a tumaromi boszorkány is itt él, de ő már tiszta halandzsa.
A valós kérdés, elvtársak: mi a ló? A ló, elvtársak, a régi munkásmozgalom. Mik a madarak? A ma
darak ti vagytok. Ne elégedetlenkedjetek, elvtársak, mert ez nem politika, hanem művészet. Mi a 
művészet? Például ez a vers. Úgyhogy kezdjük elölről, barátaim.
Mi a ló? Az idő nyerített akkor, vagyis a ló az idő. azazpapagájosan kinyitotta a szárnyait, vagyis 
a ló az idő és a papagáj, vagyis a ló madár is. mondom széttárt vörös kapu, vagyis a ló az idő, a pa
pagáj, vagyis a madarak általában, sőt, kapu is, ami természetesen a jövőbe nyílik, sőt mivel szét
tárt és nem kitárt kapu, még ló a női nemi szerv is, azaz a szerelem is ló. Később a város ide-oda 
forgott és néha felágaskodott, vagyis ló minden eddigi, sőt még a város is. Még később a galam
bok galoppoznak, és még később a francia lányok csatalovak, és közben nekem, Kassák Lajosnak 
is szügyem van és csillag a homlokomon. Vagyis én is ló vagyok. Vagyis minden azonos a lóval és 
a ló is mindennel.
De ez sem igaz barátaim: amit fölállítunk az nem jelent semmit. Az utat végigjártam, és most let
tem csak igazán KASSÁK LAJOS, és nem vagyok azonos azzal a teafőzővel. Semmivel.
5. A ló meghal a madarak kirepülnek teljes elemzése képtelenség. Az asszociációs láncok annyira 
hosszúak és annyifelé ágaznak el, hogy álljunk meg itt. 1968-ban elemzési szándékkal egy teljes tu
dományos konferenciát hívtak össze Szegedre, amely lassan szétzüllött. Még az 1970-es nagy sze
gedi árvíz előkészületeinél is láttak a gáton néhány idegen irodalomtörténészt. (V. M.)

S z á m o z o tt  k ö lte m é n y e k  

1.

Kinek adjam ezt a könyvem első nekiszaladás az új Kassák felé s szívem alatt fölnyitottam a mézeshordókat 
királyunk akkor még tojásokon ült a svájci kastélyban eljöttem sánta planétákkal a szemeimben 
most 24 fiatal lány meszeli bennem tisztára a falakat
ó művészet sokszor gondolok Nemes Lampérthra a festőre már éppen megszokta volna a cilindert és a 

glaszékesztyűt mikor az Úr megajándékozta vele a bolondokat
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bizony mondom szomorú krumplicsuszpájzba esik minden fényes kilátás 
s ha a költők megfaggyúzott hullái nem szolgálnának ki bennünket annyira fönntartás nélkül rég 

megdöglöttünk volna
ők hát a költők, ők a szelíd báránykafejűek és a kiszopott édesfagyökerek is ők 
ha ők megszólalnak a majom szégyenlősen vízbeugrik 
hozsanna hát nekik 
mi pedig kinyitjuk ablakainkat
halljuk az esztétikát kukorékoló jaguárokat a hajnalban de nekünk már nem kell semmitől sem tartanunk 
szeretett tűzoltóink fölsorakoztak a tohuvabohu folyó partján.

2 .

Messze vagy tőlem és ijesztő pincékben laksz, mint valami főnazarénus lelke
de reggelenként azt mondod jó fűrész a pálinka aztán megeteted magad az ágyúgyáros gépeivel este pedig 

fémjelzett szónokok beojtanak az igazság fullánkjaival 
vén kisérletinyúl én az ember egyszerűségével közeledem feléd s éppen csak az életed fordítottját akarom 

tőled
ne hallgass a göndörszőrű orgonákra akik az együgyűség kurzusát énekelik harmadfeles taktusban s 

jóllakottan lefüstölögnek a hegyekről mielőtt a nap kihuny 
köpd ki magadból a langyos területeket az elszabadult lendületekre apellálok 
alig van valaki aki le merné nyelni a logikát 
de közeledem napok és holdak ringlispileznek a fejemben
kurjantásomban erdők bokrosodnak s a családok fehér asztalai körül fölágaskodnak a pelyhedző kamaszok 
nézz rám én nyakamba vettem a 34 éves talpaimat hogy újra szólni tudjak a púposokhoz a pincelakókhoz és  

papagájokhoz
csikóim hátuk mögé dobálják az utakat és a nép nyelvére tűzi a zászlókat
sikátorok mentén ma zöld lámpákat gyújtottak a kurvák
állatok húsvéthajnalt nyerítenek föl a kapuk előtt
és láthatóan minden Isten köldökzsinórjára hurcolkodott
add ide a kezed
vándorolni vándorolni vándorolni 
kirakatokban leolvadtak a komoly viaszfigurák 
csak mi ketten jobban össze lennénk csomózva 
irgalom legyen velünk.

Ijesztő tempóban árad a szöveg, rohan, villogás és laposságok. Messze vagy tőlem és ijesztő pin
cékben laksz után ágyúgyáros meg szónokok beojtanak. Vegyes. Inkább jó, mint vegyes. Tulaj
donképpen jó. Tulajdonképpen senki nincs, alig van valaki, írja Kassák, aki le merné nyelni a lo
gikát. így nem volt senki rajta kívül akkoriban.
Pálinka; jó  jurész a pálinka, ld. később Szabó Lőrincnél (Tárlat), kedvelt motívum.
Es láthatóan minden Isten köldökzsinórjára hurcolkodott. Ez egy sor. És a köv.: add ide a kezed. 
De ilyesmiket, hogy csak mi ketten jobban össze lennénk csomózva, ezt a sort például nagyon le
het irigyelni. (Q.)
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6 .

Egy kettő egy kettő
már az utolsó hordókat dudlizzák az őrmesterek a hold roppant ejtőernyőkkel hintázik az erdők felett 
bizony jó lesz, ha mindenki aludni takarodik a tyúkokkal 
szörnyű éj szörnyű éj szörnyű éj
a villamosok újra felbogárzottak a körutakon süket karmesterek csörömpölnek a pincérek agyvelejében
kokottok és az egérszagú vénasszonyok kiléptek az ordító címtáblákból
fölállt az üvegtestű óra fordítsátok ki megavasodott irhátokat
tornyok beletérdeltek önmagukba és elojtották vörös sipkájukat
előre hát toronyirányba éljen a relativitás nemtudásába belehalt apánk
éljenek a derék hímvesszők éljen éljen Nero valami grandiózust akart szemünkre köpni a római éjszakával 
1920 december harmincegyet élünk a fejünk reménytelenül vonít combunkra nyomott pénztárcánkban ki 

tudná felmérni jóltáplált fájdalmunkat zsidók sárga foltja beleesett a pápa teásfindzsájába s most még 
nehezebb lesz nyelvünk alól kiszedni az enyvtáblákat egyedül a rózsavíz vagy a levágott ökrök 
segíthetnének de ők mélyen alszanak az áruházak pénztárkönyveiben ó de mindez mit is jelent a mi érző 
keblünknek

Marx azt írta egyik röpiratában megkezdődött a kommunizmus kísértetjárása azóta tisztában vagyunk a 
helyzet értelmével karcsú szociális gondolatokkal párnázzuk ki az ökleinket véka alá tesszük a 
szemeinket és érezzük

teljes intenzitással érezzük az öszvérek közelségét akik 
fülük mögött új megváltókkal ácsorognak a jégcsapok alatt.

1 5 .
Művészetre esküdni annyi mint víz alatt énekelni
a jó szív röpül az üvegburában harangok fölemelkednek
s a haldoklók szintén fölemelkednek
legjobb tehát hátratett kezekkel végigsétálni a cérnaszálon
s mi az hogy mindnyájunkat érhet baleset
s hogy a gyerek ágyában megfiadzanak a reggelek
boldogságunk csipkefalán áthajoltak a zsiráfok s most
isten veled Borbála
isten veled Sára
fa megette a gyökereit
fű megette a gyökereit
kő megette a gyökereit
a világ csontszínű magból született s a turbinák forognak forognak rendületlenül 
csak az ólomfejű komolyság menthet meg bennünket az ördögtől 
ó jaj jaj
legyünk hát valamennyien komoly emberek testvéreim
senki se  törődjön a bohócokkal akik a szörnyű hidakon kukorítanak
s esténként fölszállnak a holdba mint a luftbalónok
a sakkozók jeltelenül elvonulnak a sarkokból
de különben is Loth felesége nem hiába változott sóoszloppá
mi bizonyosan tudjuk
az ember azért született hogy szépen éljen 
s a szolgáló
1 389 425 koronáért a sültgalambot még mindig áthozhatja a kocsmából
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1 9 .

Az angyal átröpült a fekete hálón a libák összegyűltek az üvegáruházak körül s a szolgáló csapig fejte a 
köcsögöt

aki elment annak legyen könnyű a batyuja
de mi együgyű európai család vagyunk s az élet olyan körülöttünk mint a lehasznált cilinder 
tele van bolhákkal vizi utakkal és 9 ujjú pilótákkal 
emeld ki a gyereket a szemeidből
íme itt vannak súlyos melleikkel a liliomutcai anyák lenvászonrudakból vannak a karjaik s parádéskocsisok 

nyújtózkodnak a kontyuk alatt
a gondolkodók most érkeztek meg a teve sárgaréz púpja alá
s a hegyek szülési kínokban szenvednek
a szülésznőnek azonban nincsen oklevele
nekem nincsen se  ingem se  gatyám
nincs ingem nincs ingem nincs ingem van szalmapapucsom
ingem nincsen van szalmapapucsom nincs ingem
ingem nincsen
de van szalmapapucsom
mégis csak te vagy oka mindennek
a szomszéd falu harangjai D mohban énekelnek
s te nem veszed észre a hóié belecsurog a szívünkbe
az is lehet hogy nagyon elzsírosodtunk
ó ó legjobb lenne meghalni
csöngessük be tehát a báránykákat
az erdőn túl még látni amint a világ vörös ködbe oldódik s a legszelídebb kutyák pávatollal hátuljukban a 

hold felé röpülnek
semmi kétség ez a tizenkettedik óra 
ra ra ra ó ra ra ó
kempeler úr meggyújtotta a csillagokat 
a hadirokkantak becsukták a boltot
s mi hárman egy pár szalmapapucsban átsétálunk a meghasadt hegyeken

30.
Fiúk szeretik a lányokat
a lányok liliomot égetnek a szemükben s ha megérintik őket fölzengnek bennük a hangszerek 
öreg zöld folyók nyújtóznak át a földeken néha úgy látszik kinyílnak a kapuk s a fák kiforrják lemetélt 

karjaikat
a gyerek feje 14 percig sajgott a nikkelfogóban 
és mégis itt vagyunk valamennyien 
papa az asztalfőn ül és lógatja a bajszát 
9 gyerek 1 kanárimadár 3 muskátli és a teleírt adóívek
menyecskék fölbodorítják hiúságukat s a falak bocsánatot térdelnek hogy kissé fölmeleg (tettek bennünket
szegény barátom most kitárja karjait mint a Championok
1922
kívülestünk a lőtávolon 
a nap leszállt a fekete létrán
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ó ki merítené ki szemünk vad mocsarait 
talpunk alatt érezzük jajgató halottainkat 
Te ott vagy Én itt vagyok
egymáshoz ér a húsunk és didergünk a világtalanságban

Ebben az értelmezési kísérletben a vers képzuhatagát három egységre bontva próbálunk valamifé
le belső összefüggést fellelni. Az első egység a vers első négy sora, amiben a pozitív kitárulkozás, 
a szerelem és a fény motívumai a gyermek születésének immár drasztikus jelenetébe torkollanak. 
E mitikusnak nevezhető bevezető után a lírai én bemutatja önmagát, illetve a család, a barát és az 
emigráció képeinek sorával mintha elmesélné ama csecsemő sorsát, akiben persze magát a költőt 
sejthetjük. Az utolsó öt sor mitikus képeiben a beszűkülés, az éjszaka, a haláltudat privatizáló ma
gánvíziói ellentételezik a verskezdet egyetemesen mítizáló harmóniáját. A szerelem immár ide- 
genség, a világ elveszett.
Természetesen lehetnek másfajta megoldásai is az elemzésnek. Inkább arra próbáltunk egy vázla
tos példát mutatni, hogy az első olvasásra kaotikusán sokkoló képzuhatag mögött titkos szerkeze
tet, állványzatot találhatunk. Innentől az irodalomtörténész hozzáteheti a maga tudását: mit jelen
tett Kassák számára az emigráció, (illetve hogy jelennek meg élete egyéb domináló motívumai), más
részt hogyan kapcsolódik ez az avantgárd szabadvers az irodalomtörténeti előzményekhez illetve 
Kassák eddigi munkáihoz. (F. K.)

49.

Esténként lehajtjuk zászlóinkat egyedül vagyunk s a sötétség betakar bennünket 
ó kiszakadtság és kirekesztettség
fekete vaspántokon forognak a csillagok és látni a horizonton átlépő utakat és az összeterelt nyájakat amint 

levetik fénygyapjukat
amiről beszélek az a valóság egyszínűsége a szívben
akárha mondom Nem akárha mondom Igen a dolgok rendületlenül újjászületnek benne 
a kovács ilyenkor kint ül a tejfehér hold alatt és lassan emberré változik
a pékek azonban összetörik magukat a kádak fölött s nem veszik észre a levegő hideg érintését s hogy a 

hosszú kések kettéfűrészelik őket akár a halálraítélt tárgyakat 
az emberanya magzatai ők valamennyien 
s az én testvéreim,
de nem mondom nekik aranyból öntött oszlop 
nem csókolom meg kemény csizmájuk alatt a földet 
pincék torkából előbújnak a ködök 
egy a mi kezdetünk és kiteljesedésünk 
átléptünk a tehetetlenség sövénykerítésén 
érezzük hogy élünk
éjjel és nappal időnk ábrázatán dolgozunk
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5 6 .

Szavakat gyűjtünk a papírra a fájdalom és öröm szavait s a lélek felépül karjaid melegen átfonnak a hang 
érccel telített és elszáll a hínárok fölött 

fehér pelyhek hullanak ki fekete szemeidből 
ki üdvözöl téged születő pillanat
az alvó ember néha kilép a falak közül és észreveszi hogy mély kutakkal és vándorló csillagokkal van 

körülvéve zöld moha alatt feküsznek ígéreteink 
halott az óra amit az asszony a lemészárolt katona után örökölt
érezzük ahogy az esték megmártanak bennünket az indigószínű tengerben s a szabad ég alatt úszunk 
a te hívó tenyered a csillag ami világít 
gyöngy a te életed ami a felhőkön gurul
nem mondom ki a neved a szél és vizek örvényei rólad beszélnek 
és a szoba ahol játékaim között ülök.

63.
A külvárosok házai között élek a mezítelen lány és a durva káromkodások testvércégében 
gyakran ki akarok törni korlátáim közül
a gondolat egy késszúrás itt minden pillanat egy szem a hétköznapok láncából
de nem a könyörgés az ami a számon van nem a fájdalom sem a meghasonlás keserű vize
érzem a kezed érintését és azt hogy egyszer kivezet engem a kerítés mögül ahol virágaim hervadnak
érzem hogy a rosszat és jót egyformán megérdemlem az igazságos mérleg híve vagyok
éles szemekkel és kemény kezekkel
magányosan állok itt színekkel és formákkal telítve és mondanivalókkal amik rólunk és miattunk szólnak 

azoknak akik megértenek és azokról is akik nem értenek meg 
ó napjaim
el nem veszthető napjaim a padlásszobákból műhelyekből országutakról és a vidám emlékű kocsmákból
merre fordul az árnyék amin röpülök
fekete vagy fehér ez a pont
tengeren ringatnak hogy kiáltsak
hallgatok
alszom.

66 .

Egy kéz jeleket ír a falra a tárgytalan nyugtalanság üzeneteit 
hol vagyok én hogy nem látlak téged csillagvándorlás 
emlékezetemben világítanak lépteid 
s az eső csak hull hull az ordító városok fölött 
guruló érckocsik mikben hozzám hasonló emberek élnek 
nem idegen nekem a harc s a bajtársak szeretete 
lendületeim fonalán legyózöttek és feldicsőültek ragyognak
mégis ő az akit keresek fogaim között széttörik a kiáltás hullámok amik körülvesznek
menni vagy maradni kérdezik és senki nem találja meg a feleletet
minden csak te miattad történik
meghatározhatatlan pont vagy a tájban
kibontott zászlók hívják közelebb életem.
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7 0 .

A virágnak agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla minden a te szemeidtől függ s attól az acélcilindertől 
ami a domboldalon ketyeg

senki se  int feléd feküdj le reggel sokkal tisztábban láthatod a dolgok arcát
gyapjúmedencében aludni szeretnél akár a bepólyázott gyermek vagy elvonulni a harcosokkal idegen 

tájakra
ismerem szemeid villanását és részeg vagyok tőle 
íme a zsilipek felszakadtak
a köteleket elmetélték s a katonák fegyverei csörögnek mögöttem
egy férfi kihirdeti a téren el kell mennem innen nem védekezem és nem félek
derék ember az aki a parancs ellenkezőjét teljesíti gondolom vörös ceruza van a kezemben
szóljak még valamit ne szóljak
távol vagy
a szél egyre magasabbra emelkedik a várossal 
de azért lehet hogy elérlek

1. A vers első sora nagy botrányt okozott. A kritika hevesen ellenezte, a befogadók pedig nem fo
gadták be. Sok mindent elnéztek idáig Kassáknak, de az, hogy a virágnak agyara van, az megen
gedhetetlen. „A virágnak megtiltani nem lehet” -  szavalhatta volna Kassák, de persze ez már csak 
a lépcsőházban jutott eszébe. így aztán átírta az első sort, mit átírta, tönkretette: „A virágnak ár
nyéka van, a felhőnek aranyból koronája”. A tömeg elégedetten bólintott.
2. Hogy miért éppen ez a sor bőszítette föl a közvéleményt? Nyilván itt robbant föl a ketyegő 
acélcilinder, az időzített vaskalap.
3. A kecskeszakáll a múlt század dús szakállárnak a maradványa a huszadik század első felében. A 
szakáll eltűnése a féktelen radikalizmusok előretörésével párhuzamos folyamat volt. (A szakállas 
férfi óhatatlanul pátriárkás -  márpedig a pátriárka hatalma a családon belül marad. Ha gazember, 
kis gazember.) Az Eszme, a sokarcú szocializmus minden eszázadi aktivistája a bajuszban vélte 
megtalálni a „szocialista minimumot”. Elég itt utalni a század két legvéresebb bajuszára. Mármost 
egy zöld kecskeszakáll feltűnése a centrumban még időben komolytalanná tehette volna az Esz
mét. Legalábbis emberségesebbé. Kassák ugyan csupasz arccal érte meg a hatvanas éveket, a sza
káll visszahívásának korát, de ez nem rontja azt le, hogy egész életében a legtöbbet tette az erő
szak ellen, amit tehetett: Kassák Lajos volt az Eszme kecskeszakálla. (V. M.)

71.
A mellékutcákból jöttem 11 barátommal földik voltunk s virzsinia szivart szívtunk hazai szokásból 
12 lányt kerestünk magunknak mikor megtaláltuk őket haragosan szétváltunk s mindnyájan éreztük 

oldalunkon nővel nem élhetünk együtt suszterekkel szabókkal pincérekkel és nagybajszú minisztériumi 
tisztviselőkkel 

a pálya kezdetén voltam
szeretsz kérdeztem a lánytól s vártam hogy mondjon valamit amitől kettéhasadnak a falak 
az emeleti erkélyen állt alig értem fel a melléig
sokáig vártam az eredményre de hogy semmi különösebb nem történt vörös úszódresszbe öltöztem és 

kimentem a tengerre
11 ember feküdt a parton 11 kiégett szivarral a ferde szájában 
ti már itt vagytok aludtak és nem feleltek
fehér madarak szálltak a víz fölött énekeltek és csőrükkel megsebezték az alacsony felhőket
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A vers mintha azt a régi történetet tematizálná, hogy az ifjúkori, közös nagyotakarás után hogyan 
lesz egy nemzedékből (a nők nem csekély közreműködésével) lefittyedt szájú, napozó trotlik szét
szórt csapata a strandon. A költemény alaptónusa erősen erotizált, a csajozás és az erkélyrács mö
gött domborodó keblek motívumán túl a kialvó szivarok valamiképp a lekonyuló fiityülőkre utal
nak, és egy végérvényessé váló generációs impotencia dermesztő vízióját mutatják. Maga a költő 
utolsóként csatlakozik a partravetett tehetetlenekhez, mint aki legtovább ragaszkodik vérmes ifjúi 
ideáihoz (titokban persze gyanakszunk, hogy csak a plusz csaj, a 12. miatt „maradt tovább”), de 
végülis belátja kudarcát, mert Júliája a ballusztrád mögött örök és katatón hallgatásba burkolózik. 
„Égő pipám kialudott, álló farkam lelankadott”, mondhatná költőnk a többi vénnel, amúgy petőfi- 
sen. Egyébként ha már Petőfinél tartunk, a vers felfogható a „szabadság, szerelem”-téma egy mo
dernizált, illúziótlan variációjának, ahol a lírai én a szabadságát is és az életét is feláldozza sze
relmének, aki viszont cserébe annyit sem hajlandó mondani neki, hogy bikmakk. (F. K.)

73.
Nem bontom ki a titkot kelyhéből nem vetem meg a kamaszt aki bolondságokra kapatja a szívét 
egyszer egy fiatal házaspár megfeledkezett magáról s boldogságával kiült az utcára 
jól van ha ti ennyire boldogok vagytok mondták az emberek haljatok meg hogy szép emlékeink maradjanak 

rólatok
papok katonák és gyárosok jöttek össze a dombon s a fiatal pár csakugyan meghalt 
húsvét volt
a harangok elvándoroltak a városból 
a bárányok széthullatták bíbor vércsöppeiket 
a munkások részegek voltak
csak egy négy éves gyermekkel nem számolt senki a porban ült és házat épített sárból és kenyérből

R e g g e li h a ra n g s z ó
Rövid nadrágban és fehér blúzban, amin kék tengerészgallér volt, a körúton indult el fölfelé. Az volt a szán
déka, hogy a járókelőket megbotránkoztassa és feltűnést keltsen maga iránt. Ő az elkényeztetett fiatalember 
a Kaisernegyedből. A papája egyszerű és kövér bankdirektor, mamája negyven éves, a legutolsó divat sze 
rint öltözködik és maszkszerűre festi az arcát. Ennek a két embernek a fia Olgyai Old Ernő állítólagos főisko
lai hallgató. Most a körúton megy, a Nyugati pályaudvar felé, belenéz a kirakatokba és látja, ahogy különös 
alakja úszik a fasorban. Zsebredugott kezekkel néha megáll és ránevet a lányokra. Boldog, mert ezen kívül 
nincs semmi tennivalója. Az emberek mulatnak rajta és ő azt mondja a lányoknak:

-  Kisasszony, az idő rövid, aki alszik, lemarad a társaskirándulásról!
Természetesen az egésznek semmi értelme nincsen.
Olgyai Old Ernő 21 éves és a vér játszik benne. Kassák Lajos az író mindig szerette ezeket a teljesen 

magukat adó figurákat, bár az ő egyénisége szomorúnak, sőt elzárkózottan komolynak látszott az emberek 
előtt. Senki se  tételezte föl róla, hogy el tudna fütyülni egy vidám nótát vagy hozzá tudna nyúlni egy lányhoz 
úgy, hogy az valami erotikus változást érezzen magában. Ha pályázatot adott volna le valamelyik leányisko
lába tornatanári vagy úszómesteri állásra, bizonyára sokan rászavaztak volna a halszemű anyák közül. 
Mindezt azonban csak a külső benyomás láttatta így az emberekkel. A bensőségeket, a kifeszített rugókat, 
az üvegbura alá zárt 24 ördögöt, az acélfogasokat, amikre az író vörös és fekete hétköznapjai voltak föl
akasztva, senki se ismerte. Bizonyára azt sem értette volna meg senki az ő állítólagos barátai közül, hogy
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mért megy most állandóan a különös fiatalember nyomában. Mért kékebbek a szemei, mért nem látszik a 
kopaszság a feje tetején, amit pedig a kávéházban mindenki észrevett már, ahogy ő egy külön asztalnál ül 
és márványszobrot játszik. Csak ment, ment és látja, hogy Olgyai Old Ernő boldogsága egy fehér porcellán 
tányéron úszik előtte a napban.

A tölcsér kifordult a sarokból és diadalmasan szétfolyik a dombon:
Az emberek ide-oda keverednek. A férfiak feketék és szürkék, a nők karcsúk és kockás és csíkos ruhák

ban hiénásan. A Szent István templom tornya fekete árnyékában átfeküdt a téren, az autók, az autóbuszok 
és a torpedós motorbiciklik zörögve elsiklanak fölötte. Egyesek szemében feltűnik a halálfélelem, de a parto
kon házak vannak, egy részeg ember nevetése átgörgeti magát a fejeken.

Olgyai Old Ernő megáll a kirakat előtt és válogat az üveg alá épített dolgok között. A szeme néha kijön a 
helyéből és rászáll a hegyekre, amelyek cukorból vannak. Az író látja az egész figura keresztmetszetét. Sze
retne hozzálépni és azt mondani neki: -  Menjen haza, fiatal barátom és öltözzön át. Vegye magát komoly 
ember számba, elég volt már a gyerekeskedésből. De semmi sem történt. Kassák, mint mindig most is meg
maradt az elgondolásoknál. Talán ha mellette lenne a felesége, azzal okosan elintézné a dolgot. így csak áll 
tehetetlenül nekibúsulva és csak hagyja, hogy Olgyai Old Ernő bemenjen a boltba.

Egy kis csomaggal jött ki. A fiatal állatok örömét és együgyűségét nem lehetne letörülni az arcáról. Biz
tonság és röpülniakarás van a mozdulataiban. Ha közel menne hozzá az ember, valószínűleg kölnivíz és 
tejszag árad belőle.

A hirdetőoszlop alatt áll és alig lehet megkülönböztetni a körözött homoszekszualista, a Fehér Nővér és 
Harold Lloyd arcképétől, amik az oszlopra vannak kenve.

Most a következő beszélgetést hallja a háta mögül:
-  A társadalmi tagozódások örökre áthidalhatatlanoknak látszanak.
-  A huligánoknak!
-  Az ember individuális karakterét semmiféle közösségtörvényekkel nem lehet megölni.
-  A huligánoknak!
-  Butaság! Mindig ugyanezen a verklin. Hát elrendelheti azt valaki, hogy én ne én legyek?
-  Hát azt elrendelheti-e valaki, hogy mi ne mi legyünk?
-  Köpök az okoskodásaitokra!
-  Köpj az öreganyádra! Ökör!
-  Nézd kérlekszépen.
-  Butaság, butaság az egész!
-  Gondolod, hogy ordító menetekkel többet lehet csinálni, mint az öregasszonyok processziójával s hogy 

a vörös zászlók jobb megváltók, mint a mogendovidos zászlók?
-  Nézd meg majd ezt a menetet, ezeknek az embereknek elég volt a koplalásból, a talpnyalásból és a 

háborúkból. Nincs bennünk semmi romantika és semmi szentimentalizmus. Ha nem tudjuk kihúzni a dugót, 
le fogjuk törni az üveg nyakát. És vége! Kétségtelen, hogy most a mi nótánk következik.

Az író örült ennek a két elkeseredett embernek, úgy érezte, ezek most belőle is sokat kibeszéltek, de 
Olgyai Old Ernő, aki pedig egészen fiatal volt még, éppen csak a kiköszörült hangokat fogta föl az egészből. 
Hátrafordította a fejét. A két vitatkozó ember lábhegyen állt egymással szemben s ide-oda hajlongtak az el
röpült kiáltások után. Munkásoknak látszottak csak éppenhogy az egyiknek nagy, szarukeretes pápaszeme 
és eltaposott félcipője, a másiknak pedig bőrkabátja és vörös szalaggal bevont Krisztusszakálla volt.

Olagyai Old Ernő, a fiatal generáció csak nézte, bámulta őket, végre is kiszakadt belőle a nevetés.
Az író most azt hitte, szörnyű pofonok fognak következni és komolyan aggódott ezért a szent borjúért. A 

csoda azonban mindig kellő időben jelenik meg az ajtóban. Tálalva van -  mondja a szobalány s a családfő 
mérges szemei megenyhülnek a fehér kötényen és mindazon ami még élűiről, hátulról látszik a lányon. A 
vitatkozók észre se vették a fiatalembert. A szerencse egy selyem cérnaszálon függött a levegőben. A cér
naszál az Opera és a Hotel Parach csúcsívei között volt kifeszítve. A legyek, amik a közeli vendéglőkből 
szálltak föl, ügyesen elkerültek fölötte s nyugat felé tűntek el, hogy aztán kelet felől újra elindulhassanak. Itt 
figyelmeztetni kell az olvasót Cocteau-ra, a francia költőre, aki szintén írt valamit a legyekről és a tintatartó
ról. A mi legyeinket azonban a város fekete kigőzölgésének is nevezhetnénk. A selyemszál dacára is olyan 
tömörek és hangosak voltak, hogy a fiatalember rövidnadrágja és fehér blúza alig látszott alattuk. Szerettem
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volna mondani neki -  Menj haza -  és olvasd az új költőket. -  De a tölcsér, ami előbb kifordult a sarokból, 
már a patika küszöbén forgott s egy kislány minduntalan megkísérelte csipkés kötényével letakarni. Látni,

amint elindul, nekiugrik és ijedten visszapattan. A patika címtáblája mögül nagyokat nevet a madár s 
mezítelen fiait kituszkolja az eresz alatt futó bádogcsőre.

-  Hurrá! Hurrá!
Kiáltja a két vitatkozó egyszerre. A Körút végén megjelennek a tüntetők. Valami ottfelejtett kötélhágcsón 

jönnek fölfelé a mélyből. Följebb, följebb, egyre közelebb s a vörös zászlórudakkal átszúrják a levegőt. Az 
autók szintén fölemelkednek, hogy átröpüljék az akadályokat. Ez az a pillanat, mikor a dolgok megfordulnak, 
hogy tiszta arcukat mutassák egymásnak. Csak az ember áll értelmetlenül s úgy érzi az van tőle a legtávo
labb, amit egészen maga mellett lát.

Olgyai Old Ernő, a bokorból előjött angyal, a kapuk nyitva vannak nála és megmozdul és elindul a menet 
felé. Mert hiszen most minden arrafelé tolódik. A járda szaglik az olajtól és a fák ártatlanul virágoznak. Ha 
igazságosak akarnánk lenni, megállapíthatnánk, hogy a fiatalembert most kötélen vezeti valaki. Ez a kötél a 
menetelők szeme előtt húzódik el, néha belemar az arcokba s a fejek ijedten és bőszülten rángatóznak s 
botokkal és husángokkal fölemelkednek a kezek.

Olgyai Old Ernő megkérdezi a mellette botlogó öregasszonytól:
-  Honnan jön ez a sok ember és miért kiabálnak?
Az asszony felelt valamit, de a fiatalember csak azt érezte, hogy könyörtelenül szíven rúgta az a szemei

vel. Az emberek kifogyhatatlanul jöttek föl a mélyből, tömörültek, sokasodtak, zavarogtak.
-  Le a háborúval!
-  Nie wieder Krieg!
-  Törjétek össze a fegyvereket!
A hangok fölrepültek, szétterjedtek, elsötétítették a villamosok ablakait s megjelentek a fiatalember sze

meiben, mint a csillagok.
Nem tudta, hogy elölről vagy hátulról találkozott-e a dolgokkal. Kezek és lábak röpködtek körülötte s  a 

házak megfordították süvegüket s az utca kettényílt a Beethoven-parkig, ahol egy kerítés állt vörös deszká
ból s a magasból lányok néztek ki az ablakokon. A ló nyerített alatta s a fehér nyakán most hirtelen megérez
te a kötelet.

-  Nem akarok! N -e-m  aka-rok! -  visította.
Az író megtehette volna, hogy a kutakból kiűzze a csigákat, de ő szeretett a rosta mellett állni. Valami 

inaskori emlékek éltek benne a nagy cipőkről és a fehér, kis kukacokról, amik éjszakánként előjönnek a 
rossz kenyérből. Nem szeretett kártyázni, de határozottan hazardőr természetű volt.

Az volt a filozófiája, hogy a dolgoknak menniök kell a maguk rendjén s az ember bűnt követ el, ha meg 
akarja állítani az elemek és az indulatok kirobbanását. Münzer Tamást határozottan közelebbi rokonának 
érezte, mint a zárdabeli szüzeket. Lehet, hogy ez barbárságra vall, de istenem, ő a pincéből jött föl és kéreg 
van a tenyerén. Egészen közel állt a fiatalemberhez és látta, hogy az rálép a hídra, ami isten országába ve
zet.

Halálfélelemmel menekült.
-  Utána! -  ordították az emberek -  Utána! -  s néhányan kilódultak a sorból s néhányan utána suhintottak 

a botjukkal.
Futott és lihegett, néha hátratekintett és nem látta az irányvonalat, ami közte és a tömeg között van. Hogy 

senki sem lohol a nyomában, arra ő gondolni sem tudott. Az Uránia faláról lelépett a kos, hogy hátára vegye. 
De ő csak rohant a szemei után, amik törékeny üvegből voltak, amik el akartak bújni minden veszedelem  
elől.

Már látta a házat a bezárt ablakokkal és a forgóajtóval.
Most egy embervad nézett ki a kocsmából, meglátta a menekülőt, utánavetette magát, hogy kiöntse a 

vért, ami az orrában szaglik.
Az emberek torkából még lobogtak a tüzek, amikben az igazság angyalai laktak.
A forgóajtó mögött az üldöző elérte az üldözöttet, aki a zsinórpadlásról ereszkedett le és idegen volt 

előtte.
Mire odaérkeztem, Olgyai Old Ernő halott volt s egy gazdátlan tőr állt ki a szívéből.

185



Az egész város arca sírt a kupolák alatt.
Mindenki érezte, csak a kisujját kellene most megmozdítania s a szekrényből kijönne a jósnő, akitől va

lamennyien remegünk.
Az író is ott hullámzott a menetben, már megint szürkék voltak a szemei s látszott a kopaszság a feje te

tején. Nagyon komolyan gondolt rá, hogy legközelebb megpróbálja kötőszók és névelők nélkül kifejezni ma
gát.

Tragikus, hogy a szabad prózaformálás kassáki tradíciójára a későbbiekben nem építhetett senki. 
Azt lehetne gondolni, bájos félreértés, ha egy konstruktivista szürrealistát játszik -  és nem, a két 
irányzat eljárásai a Reggeli harangszóban jól megférnek egymással.Valószínűleg azért, mert Kas
sák poézise olyan erős és plasztikus, hogy minden létező ideologikus röghözkötöttsége ellenére 
par excellence művészi szöveget eredményez, még a szerencsétlen párbeszédek is jóvá billennek 
valahogy. Különös többlet ez a riportos íz, mintha a Fekete Doboz riportere mikrofonnal loholna 
Olgyai nyomában, 1926-ban. Épp mint Nádassnál ( A l m o k ) ,  itt is valami nagyobb kompozíció 
felé mutat a szöveg, a magyar próza meg nem született birodalma van demonstrálva. A Kassák- 
poézis erős és szabad; bedarálja a legképtelenebb stílustöréseket -  itt figyelmeztetni kell az olvasót 
Cocteaura -  és mulatságos képzavarokat -  könyörtelenül szíven rúgta a szemeivel -  is. Boris Vian 
is az olvasó eszébe juthat, és az örökre hiányzó magyar Yianok. A szöveg zárlata egész egysze
rűen gyönyörű -  még az is lehet, hogy az írói szándék nem tervezte ironikusnak. Az önkéntelenül 
képződő irónia jelensége egyébként az egész klasszikus avantgárd mai olvasatát jellemezhetné, 
ahogy az amatőrfotók jelentéssel telítődnek az idő múlásával, úgy ezek a művek is humort, ned
vességet kapnak a távolságtól, ami köztük és a mai olvasó között van. (M. F.)

A  fa l m ö g ö tt áll é s  é n e k e l
Úgy határoztunk: egyikünk jobbra, a másikunk balra tér. Én egy vöröstéglába vágott sikátoron mentem fölfe
lé. Megjelölt hely volt ez, a XV-ik negyedben, kereszt nélküli ablakokkal és vak kandeláberekkel a kapuk 
előtt. Nem emlékszem rá biztosan, valószínű azonban, hogy ekkorjában végrehajtói állásom volt a városnál. 
Naponta akadt valami szomorú elvégezni valóm, de azért boldogabban éltem, mint a galambunk, akit pedig 
télvíz idején is Ka-Fu-Pi-féle madáreledellel tápláltunk. Valósággal röpültem a nyirkos úton fölfelé. Csillagok 
virágoztak a drapériákon, meg voltam győződve róla, én leszek az első a célban.

-  Csak fuss! Csak törd magad! -  gondoltam -  Csak fuss!
Ahogy a szél egy-egy pillanatra elállt, tisztán hallottam barátom cipőinek a dobogását. Igaz, a jobbra ve

zető út csak néhány kilométerre van innen. Néha egy fekete vonal görbült el a szemeim előtt és lehet, hogy 
ez barátom integető karjának az árnyéka. Egy pillanatra így okoskodtam: ha az árnyéka előttem motoszkál, 
nincs kizárva, hogy ő maga is előttem lehet már néhány méterrel. De azért van eszünk, hogy túltegyük ma
gunkat holmi kellemetlen kicsiségeken. Elhatároztam, barátom mögöttem van és ettől a pillanattól kezdve a 
kétségek szemlátomást hervadtak el a fogason.

Akármerre néztem, egyedül voltam.
Kivéve azt a nagy vörös lámpát, ami egy mélyedésben virrasztó«. Ezt is csak akkor vettem észre, mikor 

az ajtó kinyílt. A szél átjárt a testemen s a véres sálról, ami egy gyertyatartó karjain csüngött, leléptek a 
plisszírozott madarak. A lámpa mögöttem volt, nagy területekben már szinte leégette rólam a ruhát. Hiába 
akartam eltakarni magam nehéz, lapualakú kezeimmel, hirtelen a „Die Dame” című lap jutott az eszembe, 
ahol fényképfelvételeket láttam B ernhard  S haw  csipkékkel és nippekkel telezsúfolt otthonáról.

-  Szörnyűség, még ide is utánam jönnek a dolgok, amik bántani tudnak.
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-  Dehát, uraim és elvtársaim! Nem mondtam én már meg évekkel ezelőtt, hogy B ernhard  S haw  egy kö
zönséges bohóc?! Önök a roppant társadalmi problémákra hivatkoznak, amiket ő a darabjaiban könnyű kéz
zel felvet s csakugyan fogheggyel megold... vagy cinikus grimaszt erőszakol ki a még nálánál is felületesebb 
és nagyképűbb közönségéből. Helyes! Ebben az utóbbi megállapításban én is benne vagyok...

-  Ne állj ott mint a fa! -  mondta valaki most a sarokból, ahová még nem ért el a látásom. A szavaknak 
testük volt, illatot árasztottak és fellázították a sötétet.

-  Nem kerestelek és megtaláltalak -  mondtam én is hangosan.
A jobboldali út kibújt a függöny mögül, tovább akart futni, de egy kút állt előtte. -  Hetek kellenének ahhoz, 

hogy valaki ezt az űrt áthidalja -  gondoltam és nyugodt voltam felőle, itt semmiféle meglepetéstől nem kell 
tartanom.

A lány a kút előtt ült kerek háromlábú széken s csak egy kis ingecske világított rajta.
-  Gyere közelebb -  mondta és felém nyújtotta a karját. Ha a jobb karját emelte föl, akkor kilátszott a bal 

melle, ha a bal karját emelte fel, akkor kilátszott a jobb melle. Ritkán lát az ember ilyen melleket, gömbölyűk 
voltak és így távolról is érezni lehetett a szenzációkat, amik a dombok alatt parázslottak.

-  Nem adhatom fel a kötelességem -  válaszoltam. -  Tudod, hogy győznöm kell a barátom felett -  lassan 
megindultam felé, s csak úgy mintha az egész véletlenségből történne. Messzehangzón kiáltoztam: -  Szer
vusz, kedvesem, szervusz. -  Most észrevettem: ő csakugyan a kút túlsó partján ül. Most pedig föláll a szék
ről, az ingecske elszállt róla, szétterül a levegőben s már nincs itt a kút és nincsenek itt a parasztok, akik a 
közte és köztem levő virágzó mezőket lekaszálnák.

-  Gyere még közelebb -  mondta.
Még közelebb mentem és hallottam, hogy valaki sír a kemény rabitzfal mögött. Hangosan beszéltem, 

hogy ő semmit észre ne vegyen:
-  Mit gondolsz, hol tarthat most a barátom? Erre még nem járt, tehát még mindig én vagyok előnyben. 

Csak éppen lerázom magamról a port és megyek tovább. Nyittasd ki a kapukat, nehogy valahogyan itt felej- 
tódjek.

-  Feküdj le -  mondta a lány.
-  Lehet, hogy két hét múlva már visszafelé jövök és akkor sokáig itt maradok nálad.
-  Feküdj le -  mondta a lány még egyszer.
Már csak az egyik szememet nyitottam ki, úgy ahogyan reggelenként szoktam, mikor még nem akarok ki

kelni az ágyból.
Az eső csak hullt, hullt, súlyos fekete lapokban rakódott le a házak között.
-  Feküdj le -  mondta a lány.
Itt az ideje -  gondoltam -  hogy felhúzzam az órát, ami már alig ketyeg.
Első lábaimat szépen a fejem alá tettem és elfeküdtem a padlón.

O la jfa á g

Az ablakon át látni lehetett, hogy a Rabló bent ül a szobában, körülbelül az asztal jobb sarkán. Vacsorázik. 
Fehér szalvéta van terítve a gyönyörű zöld szakálla alá, amely a rendőrség és katonaság előli védekezésből 
vette fel az erdő üde színét. Nem beszél, rettenetesen mogorva s rágás közben mozognak a fülei, mint a 
dresszírozott szamaraké. S egyáltalában ember-e még ez a gonosz lélek, nem maga-e az elkorcsosult alvi
lági állat 6 hatalmas patákkal, oroszlánszakállal s fülek helyett két bevérzett szarvval a fején? Ha idegen lát
ná, bizonyára a legrosszabbat gondolná felőle, de én ismerem őt, tudom, mindezt a megvilágítás teszi, a 
lány azonban, aki szemben ül vele, szinte didereg a félelemtől s időnként átnyúl hozzá, hogy újabb püspök
falatokat és nyúlgerinceket rakjon a tányérjára.

A pálinkaszagból és pipafüstből szőtt vászon néha meghasad a két alak fölött s ilyenkor hallani lehet a 
Rabló hangját:
-  Észrevettem már, egyes-más dolgokban hasonlítasz az anyádhoz s én ezt igen nem szenvedhetem. Ha 
szombat hajnalig ki nem gyógyulsz ebből a nyavalyából, fölnégyellek, mint a többi némbert.
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A lány egy pácolt őzcombon rágicsált s tiszta vizű kék szemeivel az asztalra dobott késeket őrizte.
-  Ne félj -  súgtam neki a falakon keresztül. -  Ez a Rabló egyáltalában nem az, akinek mutatja magát. 

Ezt a Rablót karácsony este öntötték a szakolcai cselédlányok. Ez a Rabló a Noé bárkájából megszökött 
fajdkakas és semmi más.

A lány talán gyönge értelmű volt, nem fogta föl a szavaim jelentését. Arra-arra pillantott, ahol engem ta
kartak a falak, de sajnos, ezek a falak téglából voltak az ő részére. Egészen egyedül érezte magát a Rabló
val s várta, hogy történjék meg, aminek történnie kell.

Légvonat került a szobába, az asztalról felkapott egy zsíros papírdarabot és spirálisan, mint egy fúrót, ke
resztül erőszakolta a hatalmas boroskancsón. A résen vörösen kibuggyant az ital, nyugtalan tócsába duz
zadt és  megemelte a szanaszét heverő késeket.

A lány nem bírta tovább a hallgatást.
-  Ölj meg -  nyöszörögte ölj meg, ha gyilkos szándékú vagy, de ne fald föl így elevenül az én ártatlan 

életem.
A Rabló úgy nézett a lányra mozdulatlan szemekkel és elmerülve valami gyalázatos gondolatokban, mint

ha nem is értené meg annak a nyöszörgését. De ez csak a látszat. Nem volt ő se  vak, se  süket, se  született 
hülye, csak megátalkodott gazember a lelke fenekéig. Megölhette volna a lányt, mi lett volna ez az 6 pokoli 
természetének. De nem tette. Csak nézett rá, éppen a szemeibe nézett és türelmesen várta, hogy azt a má
sikat elem éssze a félelem.

A lány fölemelkedett s mintha halálos fáradtan aludni készülne, szétbontotta a ruháját.
-  Ölj meg -  nyöszörögte újból. -  Hiszen nem is élek már, ölj meg, hogy legalább meghalhassak.
A Rabló, még mindig szó nélkül, utánanyúlt az egyik késnek és nyugodtan megszurkálta vele a pipáját. 

Mikor a kést fölemelte, még úgy képzelte, egy szép lendülettel belehajítja azt a lány kitárt mellébe, de az el
indított mozdulat közben hirtelen mást gondolt. Mért piszkítsa be magát ezzel a senkivel semmivel? Máma 
már leölt 4 csendőrt és 3 gyanús alakot a saját bandájából, ez tagadhatatlanul elég szép teljesítmény egy 
közönséges Rablótól s talán már nem is esne jól több vért látnia éjszakára. így okoskodott, aztán felkelt, 
odament a lányhoz s a kés lapjával megveregette a hátát.

-  No várj csak -  mondta. -  Egyelőre nem bántalak, még nem vagy eléggé kívánatos a természetemnek. 
Istenem, hiszen én is csak egy egyszerű ember vagyok. De ha majd nem lesz más, beléd is beléderesztem 
a kést.

Nem volt több mondanivalója. Odament a falhoz, késével ablaknyi lyukat vágott benne s pipaszó mellett 
kikönyökölt az éjszakába.

Az Olajfaág halványan emlékeztet Karinthy Móricz-paródiáira, csak az a zavarbaejtő, hogy a ké
pek szintjén olyan tisztán költői a szöveg, hogy elfelejtünk röhögni. A humor a hasonlatokba köl
tözött, itt már kétségtelen, hogy Kassák szórakoztatni akar -  rágás közben mozognak a fülei, mint 
a dresszírozott szamaraké. A Rabló körülbelül azzal az auftakttal kezdi, amivel Oszter (Rózsa) 
Sándor a hetvenes évek elején készült iszonyatos tévé-adaptációban, és akkor már nyilván eszünk
be jut Hofi Géza szilveszteri műsora, amelyben az ominózus jelenetet parodizálta. Kis oázis a Ká
dár-rendszer végtelen sivatagában. Hetekig mosolygott a haza. Visszatérve Kassákra, lenyűgöző a 
komótos agresszivitása:
-  Észrevettem már, egyes-más dolgokban hasonlítasz anyádhoz (. . .) felnégyellek. Merthogy sejt
hetően megint a szürke szemű, szigorú Mesterről van szó, fajdkakas ő, valóban, Noé bárkájáról, 
ha nem is próbálja meg kötőszók és névelők nélkül kifejezni magát. Figyeljük meg az arab számok 
önmagáért való szépségét az áldozatok lajstromba vételekor: Máma már leölt 4 csendőrt és 3 gya
nús a la k o t-ú g y  nagyjából a Tasziló- és Móricka-viccek hülyeségi foka van megközelítve. Sic itur 
Móricztól ad Móric. (M. F.)
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KOMJÁT ALADÁR
K a to n a d a lo k  1 9 1 6 -b a n
(Iskolai olvasókönyvek számára)

Sorozás
Csudarendes Péter!
Jó lesz limnek-lomnak.

Nyomnélküli Gáspár!
Jó lesz kerék-nyomnak.

Imádságos Mihály!
Rossebnek a szájon.

Sohsesíró András!
Jó lesz siratásnak.

Szagos-Tuba Ferkó!
Jó lesz baligának.

Terebélyes Máté!
Nyárfás heptikának.

Krisztustalan Gergely!
Keresztnek a hegyen.

Igazmondó Ádám!
Jó lesz, hogy ne legyen!

16 sor 1916-ból. A Tett-he\\ közvetlen szövegkörnyezettel (Kassák Lajos: Banális motívum és 
György Mátyás: Legény gajdol című szövegével) együtt az első határozott folk-futurista kísérlet 
az autentikus avantgárd versnyelv megteremtésére, Komját esetében erősen támaszkodva a kato
nadal nyers, rusztikus realitására.
A kétsoros strófák a felező tizenkettest, ezt az ősi epikus metrumot darabolják fel -  idióta gyer
mekversek ritmusára. A szöveg ugyanakkor a -  szintén ősi -  soroló-vers hagyományát is kifordít
ja: a világokat alapító hősi névsorok helyét az eljövendő halottak lajstroma veszi át. A soroló-vers 
hajdan a költő teremtő beszédaktusa volt -  ez a sorozás, a sorozó-vers a végső pusztulásé, az ölé- 
sé: a sorozást vezető tiszt gyilkos monológja áldozatai, az újoncok előtt. Minden strófa első sora 
megszólítás. A szokásos értelemben vett vezetéknevek helyett mindig a féltve őrzött, szerzett pa
raszti ragadványnevekhez hasonló, a megszólított személy legbelsőbb lényegét kifejező poétikus 
nevek állnak. A második sorok, a sorozás reális szituációjában szokásos fegyvernemi besorolás he
lyett, ezt az igazi nevet rombolják, a megsemmisülésig. Nem arctalan embertömeg pusztulásáról 
van szó: mindenkiről mindent tudnak, minden egyes embertől egyenként veszik el személyisége 
lényegét, azt az ellenkezőjébe fordítják, majd megsemmisítik. Sorakoznak a borzalmas metamor
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fózisok. Ennek a rettenetnek nincs íve, nagy története: minden egyéni pusztulás magában álló 
iszonyat, semmiféleképpen nem értelmeződik, nem áll össze tragédiává. A pusztulás kövei szapo
rodnak, de nem vezetnek el sehová. Az igazi borzalom éppen az értelem és érzelem nélküli csu
pasz ismétlődés, a szenvtelen felsorolás. Egyedül az utolsó strófa kivétel: nem metamorfózis, ha
nem a bizton eljövendő nem-lét nyílt kijelentése. A kanóc végigégett, a gránát robban.
Utólag lesz megdöbbentően világos: olyan ez, mint ha az utolsó ítélet nem Isten, hanem a Sátán 
színe előtt zajlana. A Gonosz győzedelmeskedett, megjelent, és most ő ítélkezik. A világtörténe
lem rossz verziója vált valóra. (S. K.)

M e n e ts z á z a d
Szentem! hadd fogom marokra a mellyed:

Jobb nekie, ha durcásra duzzog!
Sej-haj, seje-haj, haj!
Ide süss: komám! Cibar a számban!
Masérozok büdösül, mint egy úr!

Az istenit, de megnyom a pad!
Pajtás! nem raknád napra a képedet?
Éppeg ide! az ülepem alá...
Ne félj! Hét nap hét éccaka furtonfurt ha megyünk 
Sohse ér oda ez a masina!

Osztán a lábam nézd milyen kemény 
Egy csont ez meg a derekam.
Meg a nyakam. Meg a kezem. Meg...
Nem marad el tűlem mint a füst!
Kemény foga legyen, aki leharapja!

Sej-haj, seje-haj! Haj, haj!
Megdöglöm én is, akár a többiek!...
Odahaza az asszony, füvön, irtáson,
Talán az ágyon is,
Magára ki-fenét tereget?

Ezen a szövegen érezhető leginkább a katonadal, a korabeli magyar népdal tónusának hatása. Az 
újsüttetü baka beszél, ez az ő monológja. Nem bizonyos, hogy mindvégig ugyanaz a katona szól, 
de ebben a monológban mindenképpen egyek. A hetvenkedő katona. Kiemelkedett a savanyú sze
génységből: úr lett belőle. El is mondja minden magafajtának. (Mert senki más nem figyel reá.) 
Hatalma van: egyenruha, fegyver, szivar, gép. Nőt, férfit egyaránt maga alá gyűr. Segge a Nap. A 
halálba utazik. De bízik benne, hogy sohasem fog odaérni: ő nem fog soha meghalni. Megmentik 
az eszközök. Mondogatja, hogy kemény a Iába, a dereka, a nyaka, a keze. Megmenti a teste. Mon
dogatja, hogy az övé minden. Minden fallikus attributum. Hiszen része lett a hatalmi gépezetnek. 
Azonossá vált az erővel. Azonossá vált az erővel? Ezt már bizonygatnia kell magának. Meg kell
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győznie magát arról, hogy ezek a külsődleges tartozékok valóban azonosak ővele. Kétszer kell 
mondania: Nem marad el tőlem mint a füst! Kemény foga legyen, aki leharapja! De hiába. Meg 
fog halni ő is. Elveszik tőle az asszonyát. Elveszik tőle minden hatalmát. Mindez csak toldalék 
volt, test-idegen kiegészítés. És a testét is elveszik végül. Semmije sem marad. Visszabukik oda 
ahonnan jött. Visszatér a porba, amelyből vétetett.
Magnófelvétel, regisztrálás, rögzítés, gyorsfénykép. A költő csupán megörökít. A szörnyű az, hogy a 
felvétel olyan, mint egy Mapplethorpe-fotó: a fényképész sokkal többet tud a megörökített sze
mélyről, mint az önmagáról. Az azt hiszi, hogy szerepet játszik, de a megörökítő tudja, hogy mez
telen. Komját annyival könyörületesebb, hogy a beszélő a szöveg végére önmagára eszmél. Rájön 
arra, hogy meztelen.
Talán mégis van még remény. (S. K.)

E ltű n te k
Eltűntek, eltűntek. Istenkém, istenem!
(Egy poéta orcáját most nekem!)
Eltűntek, eltűntek: boci boci tarka!
Eltűntek, jujj! mint likban az egér farka.

Eltűntek , eltűntek. Hő alá, hó alá!
Eltűntek, eltűntek. Föld fölé, föld alá! 
Eltűntek, eltűntek: keresd meg, veresd meg! 
Eltűntek, eltűntek: mézzel peregtesd meg!

Eltűntek, eltűntek: vérrel peregtesd meg! 
(Kínba ordít a kéreg a fán!
Utak ostora ebveszettre kergül!
Millió csík a létség horpaszán!)

Eltűntek, eltűntek! De megtér mind a nyáj: 
Isten szájában összefut a nyál!

A három szövegből álló háborús ciklus végül mégis megrajzol egy történetet: sorozás, menetszá
zad, eltűntek. Ahogyan önmagában minden egyes szöveg lehűti a szenvedélyt, leszorítja, hogy 
aztán annál nagyobbat robbanjon, a ciklus esetében is hasonló a szerkesztés. Az utolsó a legkemé
nyebb darab.
Az „eltűnt” speciális háborús eufemizmus. Nyilvánvaló, hogy a szöveg az újsághírek, hivatalos ér
tesítések motivikusan ismétlődő szaván töpreng, vallatóra fogja a nyelvet, megpróbál mögé nézni 
ennek a valamennyire mégiscsak megszépítő fogalomnak. Anaphorikus szerkezetben ismételgeti, 
motyogja, újra meg újra a kétszer mondott szót: eltűntek, eltűntek. Múlt idejű ige? Többes számú 
főnév? Nem lehet eldönteni, mindegy is. A beszélő Istenhez fohászkodik, s az eddig vállalt szere
peket elvetve poéta akar lenni, hogy megérthesse azt, amit a nyelv nem akar felfogni, és elfedni 
igyekszik. Eltűntek -  mit jelent az? Gyermekdalban, népi szólásban, bájolásban, ráolvasásban, ar
chaikus, mágikus szövegekben keresi a megoldást. Mindez nem elég. Saját, mai szavakat kell ta
lálni. Ha zárójelben is.
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(Kínba ordít a kéreg a fán!
Utak ostora ebveszettre kergül!
Millió csík a létség horpaszán!)
De ez sem elég. Újra csak ismételgetni lehet azt, amit megérteni akarunk. S aztán kimondani va
lamit, ami látszólag a biblia nyelvén, a teológiai hagyományban teljesen benneállva szól, ad vi
gaszt -  közben pedig Isten gyalázása, a végső kérdés. De a kiválasztott ember káromkodással is 
imádkozhatik (Vörösmarty: A szent ember).
Eltűntek, eltűntek. De megtér mind a nyáj:
Isten szájában összefut a nyál!
A beszélő poétaságában az ember fölé emelkedett. Onnan azt lehetne mondania, hogy az eltűntek 
csupán a földi életből tűntek el, de nem a halálba, hanem az örökkévalóságba távoztak: a bárányok 
megtértek a Pásztorhoz. így is van. De a Pásztor felfalja juhait.
A poétaságban fellelhető válasz nem válasz. A transzcendencia nem nyújt megnyugvást. Isten öl. 
Megbékélés máshonnan nem várható. Nincs tovább.
De ezt még érdemes mondani. (S. K.)



KRISTÓF KÁROLY

H A N G K Ö L T E M É N Y E K
P iro s k o v á c s
Mángorló vasütés cserépbe omlik
elszorongott elemvonás
ami akad
akadásban
vonalpiros

hang, hág, egy, anyag, leng

azonosban kovácselem anyagütó vasvonása
öt szorongó cserép
szerszámtörvény
törvénykovács mángorol
megnyugodja piroscsere kar
törvényhágó
kovács
kár
szeretőzápor mosott karéj 
kenyér szer 
méregelem 
piroskenyér 
kenyérkovács
ötben közötted szegező pont.

K a r-k á r -p ir -p o r

i.
Szérű üstök szerű tenger szerelmek mostoha szerelmek 
csínyleső kavarok ösztövér kavarok ellopta háztörpe, 
háztörpe ellopta időszent háztörpe, egyetlen tömkeleg 
múltak ellopta egyetlen tömkeleg béna egyetlen kavarok 
szerű csínyleső béna kavarok

sorompóvédő ezüstátok 
szerelempánt csittít turbánkiáltót.

II.
Újra zománc ismét pár pírban kar portimád kősúly 
szemtékozló éremkalmár érempengő kalmárkarok pőre 
eskü száraz igaz pergő újra pírban, kár a pírért, kár az 
eskü, esküzománc, esküérem, eskükalmár, kalmárigaz.
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ki
ismét eskü újra pírban kér.

I l i .

Derengő sziromzsámoly lépők igacsengői vető láng 
kibújt a fény cserélő mosolyok párravalló teremtők, 
szöktetők, folytatók,

kopácsolást a szikla oldalán érti a fül, érti 
a tengely és a hullámszínek.

Kell is egyetlen.

P e h e ly v á d
Tör át a csuklóelem porkirály szívó kedvtelen félre a mezők jelzőjét csónakok néma esketők néma elhívok 

csoportsírók mint benned a kéz benne a templom s bennem kettők ólomkirálya

pont szökell csintalan teretszakító televény sokaság szorong szorongat névtelen írásdarabkát féltények 
súlygyűlölő begubódzó kéztemploma kikiáltó ólomsíró szorong néma szorong hívó néma hívó télbehajtó 
csoportsíró becsület a tény

komptulipán
cserepart
tulipánpart szögindás bérsejtő
komp a párok cserkésző asszonypartja
zizeg
csermelyt
gyökeret
ólomima
ólomsíró boldogítók elborzasztó igazpénze

most hiába futsz el, hátadon az odanőtt kívánságok rosszjó pehelycseléddel ólomkirály.

P á rő s
Pár síró pára pár koloncelkutat üregsejtő szeg a pontos a pont pontos a síró pontos a 
hitelnyerő kilépkedett párbafonott fő, örök özönnel ős, ismerte asszonyát, címkörben ölő feled, ismerte, 

pártövű szövő ezer kéri 
híresztelt mását, váró ólépését 
pontos 
özön 
öröközön 
örökös pontos ó 
túr, utána késik porok örömmel 
pörök alatt örömmel a.
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F o k fo k
Mesterségek mérőjének fok, fok, átitassa ítéletes bölcspillával fölcsigázza méregesse csöndbe húzza 

átkiáltsa fitymálással körbefutva bólogatást nem felejtve 
fok 
fok

kire fogad, m essze reked, csőszrimánkodóknak perckeserű zekerángást 
fok

bánt, méregszéles útelvágó, fülszalajtó igaztevő 
fok, fokok.

Magyaros ütemek, ismétlések, felsorolások, alliterációk, szóösszetételek, varázs igék -  kopácsolás-. 
érti a fül. Egy nagy kopácsolás ez, a költő izmos karjával, nehéz kötényében egyre csak üti a té
mát. Ennyiben hangköltészet, de igazából mégsem, mert nemcsak bizonyos szóbokrok tema- 
tikusak, de végig az a sejtésünk, hogy valami mondanivaló is van, vagy másképpen: vannak mon- 
danivalós szavak (törvényhágó, eskükalmár, kalmárigaz, ólomsíró boldogítók elborzasztó igaz
pénze, igaztevő). Feltehetően a darabolós-ütögetős módszer már maga is megkívánja a kollektív 
hívóerővel rendelkező szavak megjelenését, de -  további sejtésünk szerint -  a bartóki példa dele- 
jező hatásával is számolni lehet: avantgárd + népköltészet -  ezt kell összekovácsolni. (S. E.)
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MÁCZAJÁNOS

K o m p o z íc ió  2 . (s z ín p a d ra )
Aktorok:
I az orgona -  esetleg legnagyobb típusú harmonium.
II a fűzögető: alacsony zsámolyon ül; egész idő alatt buzgón és elmerülve egy szál cérnát igyekszik befűzni

a maga elé tartott tűbe.
Ili a lógó: négykézláb áll a II mellett; a medvék lógásával himbálja magát. Komoly és lelkiismeretes.
IV a bökdöső: törökösen ül; a két mutatóujját igyekszik összebökdösni 
Ez a három ember a szín elején, egy sorban van.
V a táncosnő: lenge ruhákban; állandó helye nincs
VI aki él: középen a sezlonon fekszik és alszik. Kövér és puffadt.
VII a szavaló; a sezlontól jobbra ül 
Vili a szónok: a sezlontól balra ül
IX és X: a két Értelmes ember, a sezlontól jobbra és balra állnak
XI csörgő; Xl/a csengő
XII dob; Xll/a harang
XIII—XVI női kar: négy nővel a sezlon mögött jobbra 
XVII-XX férfi kar: négy férfi a sezlon mögött balra
XXI a diszkrét érdeklődő: elegáns hölgy
XXII aki mindig és mindenütt a helyén van: úr. A két utolsónak nincs állandó helye
XXIII a pótlógó

-S Ö T É T - -KEZDŐDIK- -  VILÁGOSODIK-

IX az Értelmes (tenor):
I az orgona ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö
az összes X másik Értelmes (basszus):
disz-ek ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö - ö
lágy XIII-XVI női kar: cé
re- halkan zümmögi a cé-t ö
gisz- VII a szavaló: ö
te- Túróscsusza libamáj MÁLÉ ö
rek- ÉLJEN ö
kel az internacionálé ö

XVII-XX férfikar (szélesen 4/4, des, bé): ö
-----náálé-------náálé-------náálé-------náálé —  náálé------
IX és X (3/4) náá-
Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  Ööö -  -lé 
XXII, aki mindig és mindenütt a helyén van: náá-
karmesterkedve megáll a sezlon mögött -lé
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XX a férfikarból:
(2/4-ben, gyorsan, staccato, erős basszussal): 
ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé!
V a táncosnő: Ööö
betáncol, körültáncolja a kört Ööö
XII a dob: Ööö
rövid, erős tremoló
Mind elhallgatnak, csak: cé
XX: náá
ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -  ná-lé! -lé
Xll/a üvegharang:
egyet kondul
c s ö n d
XXII (feddőn):
Ugyebár kérem megmondtam hogy a taninsavas vegyületek kár
tékony hatással vannak a hemoglobinra és hogy az asszimiláció 
folyamata lassulván az oxidáció melléktermékei megfertőzik a 
protoplazmát és önök uraim mégis és önök éppúgy hölgyeim... 
na! (a táncosnőhöz megy, nézegeti)
XI a csörgő:
lassú taktusban meg-megcsörren
IX és X az Értelmesek:
az ütemre hangtalan tátogatják a szájukat
V a táncosnő:
medvemozgással billeg az ütemre 
XXII (extázis):
Kérem, asszonyom, ön nem is tudja, hogy a PIXAVON milyen 
hatással van az epidermiszrétegre 
V: megáll, értelmetlenül rábámul 
I az orgona:
eolin, viole d’amour és vox coelestis regiszterekkel lágy melódiát 
kezd
XXI a diszkrét érdeklődő:
lábujjhegyen bejön. Először a XXII-őt és az V-öt nézi meg, majd 
körülszagolja őket, aztán a ll-öt, majd a lll-at, majd a IV-et tipegi 
körül, végül a Vl-hoz megy, körültipegi és körülszaglássza 
IX és X, a két Értelmes: 
ellentétes váltott kézmozdulatokkal kezdik:
IX: csip-csip
X: csup-csup
IX: csip-csip
X: csup-csup
IX: csip-csip
IX és X: (tovább)
XXI a diszkrét: a sezlon sarkába kuporodik
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XVII—XX: (pp):
-rom -rom 

-rom
-rom -rom

XIII—XVI:
Az én lelkem
báánat-
virág

XIII—XVI:
(decr.)
Úgy ám, jó 
dolog háziúrnak 
lenni
Úgy ám, jó...

Vili a szónok (lágyan):
A szenátus tegnapi ülésén kifejtettem már -  fő az élet 
misztériuma. A nagy titok. A szent titok.
XIII-XVI női kar:
Sziívem roózsát harmatoz------
Vili:
Igen a szent titok-------az a tizenötezer hold!... Ki beszél itt hol
dakról? Profán szó, mely megbecsteleníti a Luna halovány arcát 
VII a szavaló:
Korog a gyomrom
XXII: a XXI-hez megy, eléjetérdel
XXI: az ujját ajkához emeli
V a táncosnő: mint aki ébred, az orgona melódiájára táncolni 
kezd
Vili a szónok:
A kultúra! A haladás! Teleszkóp! Pezsgős bólé! Repülőgépen az 
Atlanti-óceánon! Mississippi hullámai! Motorcsónak! Gaurizankár! 
Villamosródli! Villamosródlit a népnek méltóságos főrendek! Villa
moszongorát! Villamosbábut! Villamosporszívót! Igen! Igen! Igen! 
(tapsol)
Orgona: elhallgat 
VII a szavaló:
Korog! Morog! Háborog!
Óóóóóóóó 
mily szomorú dolog 
(p): Óóóóóóóóóóóóóóó 
XVII-XX:
Tiz-ért körö-zött -  liptai tú-ró tú-ró tú-ró
Xll/a harang: egyet kondul
XXII (már XXI ölébe hajtotta fejét):
Az egészséges vérkeringés első feltétele asszonyom a gyakori coitus
XXI: 3 a négyzeten, 26 a négyzeten, meg 5z/lh--------
XXII: Igen (magához húzza XXI fejét)
IX és X, az Értelmesek: (dühösen, vitázva kezdik):
IX: Kutypuruty (-csörgő-) putypuruty (-csörgő-) kutypuruty (-csörgő-)
X: (-dob-) Pitypirity (-dob-) kitykirity (-dob-) pitykirity
IX: Putypuruty (-csörgő-) brekeke (-csörgő-): Brehekehekekekeke
X: (-dob-) Kitypirity (-dob-) brekeke
Dob, csörgő, harang
Orgona: felveszi a ritmust
V a táncosnő:
táncolni kezd, körültáncolja XXII-őt és XXI-et és leköpi őket

XIII-XVI: (p):
Szíívem
roózsát
harmatoz

IX és X:
csip-csup
csip-csup
csip-csup

csip-csup
csip-csup
csip-csup
csip-csup

XVII-XX:
(decr.) 
ó borzalom 
ó borzalom 
ó borzalom 
ó borzaborzalom
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IX és X:
kutykuruty
brekeke
putypuruty
bé
pitypirity 
brekeke 
kuty kuty

bé
pitykuruty 
brekeke 
puty kuty
ö ö ö
ö ö ö

Ö

VII a szavaló: És mondá a próféta: a nap forog DOB
Férfi és női kar: Mondá mon-dá mon-dá mon-dá C
VII: És mondá a próféta: cogito ergo sum S
Férfi és  női kar: Gószum gószum gószum Ö
VII: És mondá a próféta: gazdasági válság R
Férfi és  női kar: Mon-dá mon-dá mon-dá G
VII: És mondá a próféta: a haza veszélyben Ő
Férfi és  női kar: Veszélyben veszélyben úgy lám bizony veszély
ben
-  IV a bökdöső: ezalatt már majdnem felguggolt és borzasztó HARANG 
erőlködéssel bökdösi össze az ujjait; lassan, előredűlve feláll —  О 
VII: És mondá a próféta: világforradalom R
Férfi és női kar: Dalom dalom lakalakadalom G
IV a bökdöső: felordít, elvágódik О
Hangszerek: megtorpanó káoszban N
V a táncosnő: A
féllábon megáll 
XXII:
Úgy kell neki!
R övid  csönd  
Dob:
hosszú, dübörgő tremoló, erős záróütéssel
XVII-XX férfikar: előrejönnek; mindenik megfogja а IV egy-egy
kezét, lábát, másik kezükkel befogják az orrukat
Csörgő:
a lépés taktusát
Orgona:
jókedvű gyászindulót
XVII-XX férfikar (lépnek; viszik a IV-et):
En-den-dé-musz-ká-laka-té-musz-ká-laka-tiki-taka-----
IV: rúg, felugrik
Orgona -  dob -  csörgő -  harang 
XXII (izgatottan hol az V-höz, hol a IV-hez rohan): 
Kéremezrendellenesség rendellenesség rendellenesség 
IV a bökdöső:
A betyár teremtésit mégis csak disznóság! Harminc esztendeig fizet
tem a szakszervezeti tagdíjat és az önsegélyező és temetkezési já
rulékokat! tisztességes koporsót akarok! (hirtelen sírva): én rendesen 
kifizettem az ÖNSEGÉLYEZŐ és TEMETKEZÉSI járulékot...
Vili a szónok:
Villamoskoporsót a népnek!
XVII-XX férfikar (taktusra helyremegy):
Ó borzalom ó borzalom 
IV:
...Járu ...lékot ...járu ...lékot (összeesik)

Orgona: kezdi az előbbi gyászindulót; dob pianissimo adja a ritmust
XXI a diszkrét érdeklődő: feláll, táncszerű mozdulatokkal az ismét hulla IV-hez billeg
V a táncosnő: a színpad ellenkező sarkába áll
VII a szavaló és Vili a szónok: fejükkel kísérik a némajátékot; mondjuk így: fejtáncot járnak

199



IX és  X, az Értelmesek: merev testtel és merev arccal állnak csak a jobb, illetve balkarjukkal „lejtik” a táncot 
jobbra, illetve balra.
XXI: körüljárja IV-et: megszagolja, elugrik 
V: előre-lépések
VI: felemeli a fejét: hulla arc, leesett pillák, leesett áll
XX: csalogatón elörenyújtózik
V: mélyen felé bókol
IV: lassan feláll
XX: a háta mögé áll
V: nagyon könnyedén eléje táncol: mély bók.

A groteszk tánc végig a színen: elöl az V után a hulla IV, mögötte XXI. Elöl körültáncolják a ll-őt és lll-at. IV a 
régi bökdösö helyén megborzong, csaknem összeesik. Továbblökik és ki a szín másik oldalán mind a hár
man.

Orgona: az utolsó hangokat tartja, az alaphangra egyszerűsítve; a dob még emlékezik a ritmusra 
VII, Vili, IX és X lassan feloldódnak

VII a szavaló:
H A társadalmi rendet meg kell tisztítani О
A XVII-XX férfikar: R
R Üdv -  üdv -  üdv -  üdv -  G
A XIII-XVI női kar: О
N Üdv ó üdv ó üdv ó üdv ó N
G IX az Értelmes: A

Auauauauauauuuuuuuuauuuuu 
X a másik:
Au-au -  au-au -  au-au 
V a táncosnő
visszabilleg, boldogan, csábosán körültáncolja a ll-őt 
XXII:
Veszedelmes ember! (elkergeti a táncosnőt a ll-től)
Csönd
XXII (fel-alá szalad):
A törvényszerű cirkuláció egyre megzavartatik szabályozni kell a
cirkuláció törvényszerű lefolyását
XIII-XVI női kar (pp): Tisztí-
XVII-XX férfi kar (pp): -tani -tani
XXII:
Igenis meg kell tisztí-tani

dob Női és férfi kar: Hurrá! csörgő
dob IX és X, az Értelmesek: Bumm! csörgő

Vili a szónok:
Villamosszéket a népnek kérem szeépen 
XXII (a ll-höz rohan): Mit keres itt?!
Női és férfi kar: Hurrá!
IX és X, az Értelmesek: Bumm! csörgő
II a fűzögető (megrezzen, felugrik, bámul):
Jajajajaaaaaj elfelejtettem a szimbólumot jaaaaj-------(tűvel, cér
nával elvágódik)
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XXI az érdeklődő:
betipeg, megszagolgatja 
XXII: ??
XXI: bólint
IX és X az Értelmesek (p) bö bő bő bö bő bő XVII-XX (pp):
Orgona: a gyászindulót zu zu zu
Dob: halkan a ritmust zu zu zu
V táncosnő és XXI az érdeklődő:
mint az előbb, ki akarják táncolni a hullát 
II a fűzögető hullája (négykézlábra ugrik):
Kikérem magamnak! Teljesítem a kötelességemet, rohadni aka- csörgő 
rok! (visszaesik)
XXII:
Lázadás!
Csönd, csak VII a szavaló sír 
Orgona: kezdi a gyászindulót 
XIII—XVI női kar: Te vagy az élet élet te te te
XVII-XX férfi kar: Szimbolon szimbolon szimbolon Két kar:
Vili a szónok: élet
Szellőztetni kellene kérem szépen (befogja az orrát) élet
VII a szavaló szimbolon
Büdös! (befogja az orrát) te
II a fűzögető (hulla): te
felemelkedik, már táncolni kezd te
XIII: szimbolon
A gátló anyagok eltávolíttatnak! élet
VII a szavaló (ordít): élet
Ez a büdös esküszöm! (dühösen Vl-ra mutat, aki él) szimbolon
Orgona: megáll Dob: tremoló JAJ!
II a fűzögető hullája: (összeesik) JAJ!
Ili a lógó:
abbahagyja a lógást, makacsul maga elé mered 
XXI a diszkrét:
Vl-hoz billeg, aki él, megszagolgatja, bólint
V a táncosnő
távolról kíséri XXI mozdulatait 
XIII:
Anarkia!
Orgona: tutti dúr akkord 
VI, aki él:
(hirtelen felül, pislog): Bocsánat -  a valutáris keringések rendben 
vannak hőemelkedés normális tessék megtapogatni az ütőeremet 
XIII:
(odarohan, tapogat, órát néz, orrát fogdossa):
liiigeniiis
VI aki él:
(nagyot ásít): Én élek, na! (visszafekszik)
Orgona: himnuszt kezd Dob: egyet
Csengő: háromszoros csengetés 
Vili, IX, XXI, XXII:
mélyen hajlonganak, meaculpáznak és fogják az orrukat
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IX:
bá- bá- 
ba-

CI
R
G
О
N
A

A két kar:
Szánom és bánom -  jajjaj -  szánom és bánom jaj 
Dob: kezdi a gyászinduló ritmusát 
Orgona: átmegy a gyászindulóra 
XVII-XX férfi kar:
a taktusra а II a fűzögető hullájához lépked, kezénél lábánál 
megfogják
Csengő Csörgő
XIII-XVI női kar:
bim - bam -  bim -  bam -  bim -  bam -  bim -  bam -  bim -  bam -
XVII-XX:
kiviszik a hullát
Szünet
XIII:
leveszi az orráról a kezét, szagolgat, (a többiek mind utána) de 
ijedten visszadugaszolja (a többiek is)
Egy harmonika:
valahol nagyon keservesen felnyafog
III a lógó:
feláll -  hátrafordul

X:
á á a 

á

D

О

В

Káosz:

Jaj D В rrrrrrrrr O R  A u u u u u u  C S  XVII-XX:
mi lesz О Vili: Villamos széket! G О Vili: Villamos széket! E N (berohan)
jaj! jaj! В A u u u u u u  N A  VII: Föl! Föl! Föl! G Ő Láázadás

VI aki él:
felül, pulzusát
nyújtogatja,
tátog

csak a HARMONIKA vonyít értelmesen

MIND FOGJA AZ ORRÁT

XXIII a pótlógó:
négykézláb bemászik, vigyorog, bólogat 
XXII:
hozzászalad
XXI a diszkrét és V a táncosnő:
boldogan hozzátáncolnak, körültáncolják, gyorsan viszik Ili a ló
gó helyére és beállítják 
XXIII a pótlógó:
lelkiismeretesen lógni kezd négykézláb 
XIII—XX a két kar: Hurrá!
IX és X az Értelmesek: Bumm!
Ili a lógó:
összegörnyed, négykézlábra ereszkedik, lassan а II helyére 
sompolyog és még lelkiismeretesebben lógni kezd 
Vili a szónok:
Villamos rend kérem szépen

XXII:
а VI pulzusát
tapogatja
bólogat
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XIII—XVI: XVII-XX:XXII:
orrát fogja, hasát dörzsölgeti, sóhajt 

üdv-ó éljen ő

üdv-ó
D IX: O R  IX: C S
О -rá G O  -rá Ö R
В -rá N A  -rá G Ő

XXII:

röhög

V a táncosnő:
őrülten forog

SÖTÉT

XXI:
tipeg

FÜGGÖNY

Lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten, nyelvileg. A jégeső elverte a replikákat, színdarabból 
színdiribdarab, mínusz szín. Kari Kraus-effektus: a kimondható mondatok hullák és hadirokkan
tak. A szereplőknek római számuk van (az antikvitás örökségét mégsem lehet csak úgy mirnix- 
dimix megtagadni) és funkciójuk van. A funkció felolvad a mozdulatokban és a szavakban. A 
pisztolyközhelyet (emlékszünk rá: az első felvonásbeli falikellékpisztoly a harmadik felvonásban 
elsül) felváltja a szimatközhely: ha a XXII-es diszkrét érdeklődő (elegáns hölgy) szaglászni kezd, 
akkor a számos szereplők valamelyike hullaként funkcionál. Nem bízunk a hagyományos színpad
ban, nem foglalkozunk vele, még csak félre sem lökjük a schillerizáló-kazinczyzáló nyelvi-dra
maturgiai sémákat: a fehér papírlapot alakítjuk színpaddá (és kajánul dörgöljük csontkezeinket, ha 
egysíkú színpadunk egy kissé megsárgult az évek folyamán). A szereplők: vizuális jelek, latin be
tűk csoportjai (adjunk az antikvitásnak). A színpad jobb és bal szélén elfoglalják helyüket a hang
szerek, és szorgalmasan zörögni kezdenek. Középütt akciók és szövegtörmelék, automatista vélet
lenszerűség, némi parodisztikus csúfondárossággal fűszerezve -  és egyszerre csak, furcsa módon, 
történni kezd valami -  a szónak színpadi értelmében.A szónoklatokban és szavalatokban a fűzöge- 
tésben és a pótlógásban, a bökdösésben és a folyamatos csetlés-botlásban felsejlik az első világ
háború utáni apokaliptikus talajvesztettség víziója, a „hopplá, élünk!”-érzés hullaszagolgató, vil
lamosszék után kurjantó cinizmusa; felsejlik a „villamos rend”, amely („kérem szépen”) „őrülten 
forog”. Persze, könnyebb végén fognánk meg a dolgot, ha abból indulnánk ki, hogy Mácza szöve
gének nincs köze a színpadhoz (a mai színpadhoz, mondanánk ez esetben, semmiképpen; de arról 
sincs tudomásunk, hogy annak idején előadták volna); amit Mácza feltálal nekünk, egyfajta lírai 
magánbeszéd, vizuális szövegtörmelékhalmaz. De ha megpróbálunk elszakadni a magyar színpadi 
közgondolkodástól, amely hajlamos mindazt félresöpörni, ami nem illik bele egy átlagos vidéki 
színház repertoárjába, akkor figyelmes szemeink előtt a KOMPOZÍCIÓ 2. (SZÍNPADRA) szövege ma
ga válik teátrummá, s rajtunk múlik, hogy mikor húzzuk fel a függönyt. Addig is, a magunk részé
ről „au-au -  au-au” és Jajajajaaaaaj elfelejtettem a szimbólumot”. De az nem is olyan nagy baj. 
(Cz. I-G r. A.)
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MÁRAI SÁNDOR

A z  is ten  s zó l
Ne a templomban hallgassátok az istent. 
Az ezeréves grammofon elromlott.

Én hallom sokszor istent, szól velem.
Ha nő nevet. Bor csurran. Pénz zizeg. 
Ha hülye néz. Konflisló vánszorog.
Ha lábán énekel részeg torok.
Ha másét kívánom és nem hiszek.

Én bűnben élek s isten él velem.
Isten a bűnben sokszor szól nekem. 
Fejem meghajtom s vallom: istenem.

„Kicsiben” itt is megjelenik a Márai-életmű alapellentmondása: egy író, aki konzervatívabb, mint 
a saját ízlése. Egy tökéletes polgár, aki kiábrándult a saját polgárságából. Tudja, hogy az ezeréves 
grammofon elromlott, mégis képes rá, hogy ilyeneket írjon: Bor csurran. Pénz zizeg. És aztán arra 
is, hogy a következő sorban fölrobbanjon a vers: Ha hülye néz, ez még Dosztojevszkij, Konflisló 
vánszorog -  ez viszont Nietzsche, Torinóban. A Márai-vers látszólag könnyedén besorolható vol
na a század első harmadának „istenes” versei közé, de a figyelmesebb olvasat elárulja, nem Ba
bits, Ady vagy József Attila perlekedése ez, inkább a nagy misztikusok negatív teológiája kínál
kozik hasonlatként. Mégis igaz, amit maga Márai is pontosan látott, a vers szerzője nem költő, bár 
néha jó verseket ír. (M. F.)

A  k o k a in á ru s

Úgy kell tennie, mint aki már minden emberi szenvedélyt 
A nagy zenéket is, a költők verseit, szóval már mindent végigélt 
És fetrengett már viháncoló nőkkel autókban hazafelé 
A hotelbe, és térdelt már délután templomok oltárai elé.

És jóban volt már istennel és főpincérekkel és nem csodálkozik 
Ha valaki tűket szúr fiatal kutyákba vagy rothadó virágokat imád 
Mert tudja, hogy a végén minden megváltozik,
S a félőrült vidéki gyáros hazautazik s beíratja a gimnáziumba fiát.
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S így áll és mosolyog a mulatók előtt a prémekben félmeztelen nőkre, 
Vinnyogó hangon, miben kevés a kéj és több a kín 
Hajol elébük s nyöszörgi: kokain!

De hajnalban lehúzza cipőit, s mezítlenül lép a mezőkre 
A gyártelepek mögött siet, hol odújában lenszőke két 
Gyereke várja s levest főz nekik s átveszi velük a másnapi leckét.

A  fia ta l lá n y
Reggel kiment a kertbe és a bokrok elébe jöttek,
Mert benne volt a Csönd s a frissnedvű Erő,
Az állatok beszéltek hozzá és megkérték néha,
Hogy szóljon istennek, ha valami bajuk esett.

S a bútorok éjjel vigyáztak rá, ha aludt,
A lámpa s a karosszék, mint egy figyelmes kutya.
A levegő ügyelt, hogy a teintje meg ne romoljon,
Higiénikusan éltek az antilopok, hogy bőrükből

Szép cipője legyen. De ő acélszürke szemekkel 
Állott a tükör előtt s az egészből nem értett semmit,
Egy árva szót nem értett az egész kerek világból,
Később férjhezment egy acetilénkereskedőhöz,

S világraszóló esküvőt csaptak egy előkelő étterem szeparéjában.

A z  e m b e r , a k it e lü tö tt a z  a u tó

Tulajdonképpen nem is akart meghalni még, 
mert volt dolga a földön, az az erdőparcellázás, 
s abba az üzletbe is csak azért ment, hogy egy pikémellényt 
vegyen. Csak amikor kijött, fogta el valami fázás -
didergett, és becsukta a szemét, s nem tudta, megálljon vagy gyorsabban menjen.

Mert a fiát is szerette volna még látni, mondjuk tíz év után 
-  ha letette már az érettségit, tüzérönkéntes és hozzá hasonlít - ,  
és szeretett egy félórát aludni ebéd után.
Egyéb is volt, amiket szeretett, jelentéktelen, de kedves holmik, 
egyáltalán elég jól érezte magát és a kilátásai sem voltak éppen rosszak.

De mikor az úttestre lépett, ez már mind messze ment.
És kiejtett a szívéből minden anyagi emléket, képet,
kergette enmagától el magát, mint tolakodó esztelent,
és minden lépéssel az élettől száz kilométerrel tovalépett.
így kezdett el ordítani (de akkor már a kerekek alatt feküdt és nem volt feje),
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hogy nem szabad és nem lehet, mert eddig semmivel 
nem jött tisztába, s azt se tudja, mi az isten - , 
de ezt már senki sem hallotta, mert ezrivel 
Álltak az emberek s látták, hogy feje nincsen;
s a sofőr izgatottan kérte a megállapítását, hogy szabályosan járt el és tülkölt.

Liliput
Egyszer fölkeltek reggel, s riadtan összenéztek 
Az ég világos volt már, s hófehér 
Terített asztalon ott állt az étek 
Előttök: kávé, vaj, tojás, kenyér.

Az apa feje megnőtt és sugárzott 
Az anya haja rőten égni kezdett 
A grammofon bömbölt és egy kirázott 
Portörlő fölnyögött a fellegeknek.

A tárgyak beleszóltak és jajongtak 
Mindenki hívni kezdte életét 
Mondom, pokoli lárma volt, s a holtak

Forogtak untukban. Egy feketét 
Ittak a kávéházban, s mint görények 
Okádtak bűzt a piacon a vének 
Egymásra. Minden kutya nevetett.

S hogy a nap este bölcs szemét lehúnyta,
A hold róluk már tudomást se vett 
Egy ablakba kiült az orvos húga 
Ott kokettált és pralinét evett.

Márai nagy témája, a polgári világ vége, a polgári értékek válsága ebben a korai versben exp- 
resszionisztikus hatásokat mutat. Németországi csatangolásai alatt érhették e hatások a korabeli 
német lírából (Lichtenstein, Gottfried Benn stb.). Bizonyos meghökkentő költői megoldások per
sze Magyarországon sem lehettek ismeretlenek, hisz Kassákék ekkor már vagy tíz éve bombázták 
műveikkel a kulturális közvéleményt, és kedves témájuk volt a „nyárspolgár” pellengérre állítása. 
Annyiban más Márai kritikája, amilyen más jellegű ez idő tájt kettejük külföldi tartózkodása: Kas
sák kényszerű politikai emigrációban nyomorog, Márai viszont apuka pénzén járja a külföldi egye
temek helyett a diáklebujokat és nagyúri szalonokat. Az a polgár, aki ebben a versben megjelenik, 
ennek megfelelően, nem kizsákmányoló fenevad, hanem abszurd kreatúra, és a világ, amelyben meg
jelenik, nem annyira fenyegetően, mint játékosan apokaliptikus. Kierkegaard gondolata jut eszünkbe: 
ez a világ ugyanannyira tragikus, mint komikus: tragikus, mert pusztulóban van, komikus, mert 
még fennáll. Kassákkal ellentétben Márainak nincs alternatívája a krízisre (hál’ istennek), ehhez a 
világhoz tartozónak tudja magát, és éppen egy józan polgári arányérzékkel tartja távol magát a 
radikális forradalmi eszméktől. (Ugyanekkor például Déry nyilvános levélben irigyelte Kassákot 
proletár származása miatt, mert a proletár származás ösztönösen mutatja a helyes utat, akár a ván
dormadárnak a földmágnesesség.) (F. K.)
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E v a n g e liá r iu m
1.
Úgy szeressétek egymást, mint a barmok 
Olyan erősen és állatszagúan 
És manikűrözni is járjatok 
Spekuláljatok csak a valutákban 
De itt maradjatok
A bűnben, a civilizációban és a nyájban.

2 .

És a széllel nevessetek és legyetek bolondok
Minden hiú, minden hiú
De milyen egyszerűek a dolgok
Én láttam egyszer a napot
(A moziban) és hiszek benne
Olyan erősen és állatszagúan
Mint a barmok.

3.
Pechünkre emberek vagyunk most.
No, nézzétek csak, hiszen az el fog múlni 
Fogunk mi még fákon lógni a nyárban 
Vagy így, vagy úgy.
Nehéz mesterség ez, ki kell tanúlni.

4.
Aki hisz, az nyújtsa föl a kezét
Vagy bőgjön egyet, csak adjon valami hangot.

5.
No, kongjatok, ti húsvéti harangok.

C s e n d é le t
Az asztalon egy fénykép és a lámpa 
Az ágy alatt a kofferek 
Üvegvödörben zöld pálmapalánta 
Az ablakon legyek.

Az ablak előtt egy hirdetőoszlop 
Az utcán lenn polgári temetés 
A kifőzésből egy cseléd visz kosztot 
A kaland száján frivol nevetés.
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A kaland a díványon elterül 
Csokoládét majszol és fecseg 
Lábán fekete harisnya feszül 
Biztos beteg.

Hallgat a telefon s a délután.
„Nizzába kéne menni” -  mondja, s ásít 
„Milyen unalmas itt” -  nyögi bután 
És hallgatnak tovább az ájulásig.

Úgy tűnik, e  versében is a polgárt akarja temetni Márai, nem véletlen a temetési motívum. A L I
LIPUT című versben egy város pillanatképeit látjuk, itt a „magánszféra” jelenik meg. Ami az ab
lakból látszik: a reklám, a halál és a kiszolgáltatottság világa. Ám itt bent, ez a hevenyészett pol
gári lakás vagy hotelszoba az ideiglenesség és a pusztulás (kofferek, legyek, betegség) mellett még
iscsak a védettség és az ismerösség: a fény, a pálma és az erotika színtere. Az elszemélytelenített lírai 
én egy nőt fogad a szeparéban, és ha már ő személytelen, a nőt egyszerűen kalandnak becézi. E 
fogás a német expresszionizmus jellegzetes trükkje: „Fiatal Golyva jó Nyeregormál. / Három sört 
fizet neki. // Szőrtüszőgyulladás szekfűt vásárol, / Hogy megpuhítsa Duplatokát.” (Gottfried Benn: 
Nachtcafé) Márai „kalandja” (nője) kiélt, nyafogó, buta, de mégis frivolan érzéki. Bár kibírhatat
lan, nincs tőle menekülés. („Eszméletlen a csaj”, fordíthatnánk le az utolsó sor tanulságát.) (F. K.)

A fr ik a
Talán oda kellene menni barátom: betolni fiatal fejünket 
a forró és édes homokba, s hinni a struccokkal, hogy elmúlt 
a számum. És fűszeres, zsúfolt levegőben arcunkat 
megmosni a városi páctól. Talán oda,
Afrikába, oda -  összeszedni mindent sietősen, egypár üzenetet
lenyelni még, és mint bukott játékos inalni
a dohogó expressz felé, kofferünkben zagyva roncsaival
e talmi vagyonnak, mit isten elfútt lehelletével:
egy adag relativitás, útilektürnek a Hegyi Beszéd
illusztrált utolsó kiadása, egy doboz aszpirin és
néhány összehajtható világnézet, termoszban, hogy meleg maradjon,
emlék néhány kedvesről. De a hajóról vízbehajítani ezt is -
így utaznánk, föveg nélkül a víz fölött, a Gibraltáron át,
a Föld forogna elénk és ántilopok köszöntenének
Tunisz kapui előtt, és emberekre emlékeztető méltósággal
széptestű arabok járnának fehér falak nyomán, s ostoba harcairól
Európának csak álmaink lidércnyomása adna jelt, ha a fekete
ég felölelné életünket a zúgó pálmák alatt és porszem lennénk
a sivatagban már csak, de forró és bűntelen, amit
elfú orrlika lehelletével a szomjas teve, ha oktalanul
hűs italt sejt szikkadt testünk alatt a közönyös és haragtalan
sivatagban, hol nincsen már jele éhségnek, se  tudatnak.
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Uj n a p  a la tt
Mint szomorú vigéc, ha kiadatlanul és merengve nézi
Rossz üzletét, s tűnődik, hol csinálta a hibát, s  vajon merre
Spekulált rosszul hangyányi életében, s már az összes vonatokat lekéste:
Úgy ülök könnyűséged alatt, Campanile! Mondják, szökőévben a halottaknak is szabad bukfencezni. 
De én már csak begubózom magam üvegharangom alá és balga 
Okossággal hiszem, lassanérő sajt, hogy fényes házamban nem szemlél 
Titkaim után senki, s babrálok ott családi fényképeimmel, s  gombokkal,
Keserű tejet iszom hozzá, s nem hallom, mint röhögnek az arrajárók!

És ültem már dideregve köveid között, történelmi Múlt, s pálmáid aranyesőjében,
Jelen! Ringattam közönyömet tengerek kedvén és nem féltem a rendőrtisztektől sem.
Úsztattam már magam mereven, kövéredő halott, az elvtársak tízkrajcáros vízesésén is,
Lefelé, mindig lefelé, s most lepottyantam, s az összes vonatokat lekéstem.

Most haragos és szerelmes szavakkal beszélek a kövekhez, mint egy koldus:
Ó adjatok, ó legyetek, ó szólaljatok és kezdjetek nagyszerű énekbe 
Én majd a boldog karmester leszek, s nyájasan dirigálom zengésteket 
Udvarias, elismerő mosollyal intek egyet jobbra és balra 
S az ég fekete függönyét felgöngyölíti. Óriási előadásba kezdünk.

Mert a rekvizitumok rég elfeketedtek az ócskásoknál.
A vizek zöld bársonyát, a talmi csillagokat, s a püffedt holdat 
Bizony mind zaciba hordtuk el már, s a cédulát éhünkbe’ rég megettük,
A nagy hangunkat is elittuk már, mert sokáig voltunk gázsi nélkül.
Az emberiség moziba jár inkább, s az intellektuellekből mi nem kérünk.

Mert lassan este lesz Európa fölött. S üvegharangom megtelik a sötéttel,
S én fuldoklóm és köpködök, mint égő házban a partáj* a füsttől,
S a kövekben bízom csak, s a magam erejében, mi kötelet feszít a világok közé 
S egy új padlásra tornázik át, új nap alá, s hangosan énekel közben!

K is fiú k
Ma délután a nap -  mintha a nyár elébesietett volna nagy idejével -  olyan erős volt.
Egy kőpadon ültem
egy téren. Két pálmát néztem sokáig. Mint a fiatal 
tigrisek, úgy játszottak a napban. Dobálták karcsú
testüket a fény felé és rázták dacos fejük sörényét. A kövek erjedten, csöndesen zúgtak
ebben az áradásban. És mintha a fénnyel egyszerre ömlenének valahonnan, ahol az élet
nagy tartályaiból ömlik meleg, láng, hang és erő, úgy
ömlöttek valahonnan kisfiúk elém. Talán százan vagy
még többen, mert tüdejükben magukkal hordták
őseik és ivadékaik sikolyait, s így gurultak

* partáj = lakásbérlő
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a térre, s a pálmák alatt, s a napban, s a kövek 
ez erjedő oázisában dobálták tagjaikat, alig 
több öntudattal, mint a pálmák, alig
kevesebb szeretettel. Valami ünnep volt ez ott, az örök Nap tiszteletére. És énekeltek és a hangjuk 
elvegyült a fénylő atomokkal, amik a poros
fényben remegtek és némelyiknek, mint a szentek képein, úgy tekergőzött a nap arany szalagja 
szájából, ami szűz volt, s így énekelték, mint 
a vadak, hogy a Nap jóságos, és ők élnek és egyelőre 
örülnek is ennek.

A  g y ilk o s  a lu d n i a k a r t
Délután érkezett meg és az ajtó előtt letörölte a lábát 
A portörlőbe, s egy adomával köszöntött be a szobába.
De mindenki a levesestálba rakta maga elé a lelkét,
S kanalazták, mint ezüst nudlikat a levegőből, és mutatták:
Lám, milyen szép vagyok! Ilyen fiatal, s máris ilyen ártatlan!

S a legyek lassan meghaltak a légyfogópapiroson,
És a sertéskaraj lelke párát lehelt az ablaküvegekre 
A szobában, ahol éppen vacsoráztak. És sorra nyekkentek 
A megterhelt székek. A nagypapa fényképén elhasadt az üveg.
S ő leült egy sötét sarokba, s a hasán összefonta a kezét.

A füle viszketett, de máskülönben nem érzett semmi meghatódást,
Csak az ágy után kémlelt, mert gyalog jött a hegyeken át.
És tizenöt évig egy keményfa priccsen aludt a cellában,
És most aludni akart, aludni, aludni, aludni, aludni.

De amikor leszedték az asztalt, az anya mégis elment előtte 
Két lépés távolban, s a szoknyáját egyik kezével fölemelte kissé 
S a másik kezével keresztet vetett. „Egy kis szalonnát” mondta, „ha éppen akarsz, 
Mégis adhatok neked.” S hozott neki szalonnát és ecetes ugorkát.

És egy sercnit is adott neki, a kenyér úgynevezett végét, amit szeretett.
Aztán befeküdt az ágyba, és hangosan imádkozta az anya a rózsafűzért.

Nem így a gyilkos. Ő leült a kemence elé
És makaózni kezdett el a tíz ujjával, ahogy ezt a fegyencektől tanulta.
És nyert az Istentől 450 ezer magyar koronát, a 0.0075-ös zürichi kurzuson,
Aztán nem bírta tovább és elaludt. Egy pók ereszkedett a szívére 
A mennyezetről. S egy bolha a kezére ugrott. S a kutya bejött az udvarról 
És lábaihoz feküdt. S a macska leült a hasára, 
így aludtak el. De még sokáig hallani lehetett 
A szél zúgását a végtelen fák között s az anya morgó könyörgéseit.
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M e g á ra d t , ta v a s z i fo ly ó k
Éjszaka hallom néha a megáradt tavaszi folyókat.
Sietnek ablakom alatt az öreg hidakon keresztül.
Az olasz hegyekből és kertekből áprilisi levegőt hoznak magukkal. 
Mimózafák és babérfák sűrű szagát hozzák el magukkal.
Kis olasz városok exkrementumait görgetik magukkal.
Úgy mondják, a tengerbe sietnek ők. De mi hajt titeket, drága barátaim 
Ti hangos, okos, szagos, erős folyók, mi hajt a végtelen felé? 
Hallgatózom és állok az éjszakában az öreg hidakon.
Sötét szél csapkodja arcomat.
Merre a tenger? Szabadság? Egyesülés? Értelmes csönd?
Idegen, illatos világ? Szépség méltóságos szigetei?
Ó, értem, öreg folyók, ezt az áradt vágyat értem én!
Áradni a szűk tájból a tavaszban, biztos akarattal a semmibe!
Vale, barátaim! Vigyétek egy megáradt vágyódás üdvözletét
Kis olasz város öreg hídjairól, egy vágynak, ami felétek egyedül
Árad még, megáradt tavaszi folyók! Megáradt, haragos, bölcs tengerek!

Márait egy éjjel Olaszországban elcsábították. A tettesek folyók voltak, min. kettő: egy valódi és 
egy metaforikus. És most lássuk a részleteket.
Az egyik folyót egész nap hallotta zúgni, erre külön nem figyelt volna fel. Ez az áradás zaja, tava
szi alapzaj. Nyugtalanságot szokott kelteni, és fogékonyságot a másik, a titokzatosabbik folyóra, 
fenn, a hídon. Márai akkor ugrott az ablakhoz, éjfél felé, mikor ennek a hídi folyónak a hangját 
hallotta meg. Csak találgatásokra hagyatkozhatunk, mi hömpölygött át a hídon aznap éjszaka, mit 
láthatott a szerző a gördülő exkrementumokon kívül még. Valamit pedig nyilván, mert azonnal ka
bátot vett, de mire a vers közepére leért a hídra, az már üres volt.
Lehet, hogy tényleg csak a sötét szél maga volt a hídi folyó, az, amit mindannyian ismerünk, ami 
Márai arcát csapkodta, a késő esti, meleg, tavaszi, titokzatos szél, a vizet árasztó. De lehetett a hídi 
folyó egy csapat zajosan jókedvű olasz is, akik a hídon tódultak keresztül az előbb, mert őket is meg
bolondította a tavaszi szél. (Ez esetben nő lehet a dologban, és ez válasz a mi hajt titeket?-re is.)
A két folyó vershelyzetbe hozta Márait, majd otthagyták egyedül egy hídon. Járt egyet, megállt a 
többi hídon is -  és ennyi a cselekmény.
De: ha a valódi folyónak hidjai vannak, miért ne volnának a metaforikusnak is? Vagyis híd a guru
ló szar vagy az aranyifjak, vagy a tavaszi szél fölött. Vajon milyen ez a híd, és milyen Márai megy 
rajta át? Emberfölötti híd és semmilyen Márai.
Egy fenséges pillanat azért létrejött. De Olaszországból elvágyakozni csak a világirodalom legfel
készültebb költőinek sikerülhet. A fiatal Márainak nem. Utolsó előtti hosszú mondata tehát olyan 
lett, mint a Megáradt, haragos, bölcs tengerek: dagályos. (V. M.)

Ille tő s é g
Te háború után tudatunkba dobott 
furcsa idegen szó, menj el közülünk!
Hangzásod rettenetesebb, mint egy gránát bőgése,
hatalmad nagyobb, mint szerződésekben pontokba foglalt ezer meg ezer mondat.
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Érintésedre kis darab száraz kenyerek
hullanak ki valamikor puha kenyeret is evett szájakból.
Forgatható vagy, mint egy karikagyűrű.
Sötét vagy, mint egy alagút tátongó sötétsége.
Az apákat, a testvéreket, a férjeket hat esztendei gyász után elfelejtették. 
És szeretnék, ha te kiesnél valahogy az életükből, az életünkből.

Egyedülálló témát választ Márai, ez a purifikátori indulat ritka a kor irodalmában. Az „illetőség” 
szó valóban randa, mi már megszoktuk, leginkább talán a rendőrségi közleményekből: X. Y. máté
szalkai „illetőségű” egyénről szólván; de könnyen elhisszük, hogy a kifejezés felbukkanásakor el
lenszenvet váltott ki a szellem embereinek körében. Két mozzanat azonban árulkodó: a vers indu
latának aránytalan heve és az a nehezen eltitkolható körülmény, hogy a mű nem tartozik a XX. szá
zad magyar lírai termésének élvonalába. Pamfletversnek tűnik, és nem is annyira nyelvművelő, 
mint inkább politikai indulatoktól duzzad. Ha elemezzük a vers motívumait, ha tekintetbe vesszük, 
hogy csak néhány év telt el Trianon óta, ha tudjuk, hogy a Felvidék magyar területeinek elcsatolá- 
sa soha nem múló keserűséget okozott Márainak (lásd erről pl. az öregkori naplókat), akkor gya
núnk fokozódik, hogy az „illetőség” kifejezés az elcsatolásokkal kapcsolatban terjedt el a nyelvi 
köztudatban. Ha igen, akkor a vers arra tesz kísérletet, hogy a „kicsiben mutassa meg a nagyot”, 
vagyis e szó hangzásán és auráján keresztül azokat a szenvedéseket, amiket a háború, és követ
kezményei okoztak -  hogy ilyenformán egy nyelvi-érzéki-esztétikai közegben jelenhessen meg az 
egyébként túl direktnek tűnő politikai agitáció. (F. K.)

J u b ile u m ra
Néhányan lesznek talán a földön, akik a kánikulával közeledő napon fekete szobáikba zárkóznak, és böjtöl
nek és bocsánatért esdekelnek; bizonyosan lesznek, és bizonyosan nem azok, akik az átsült és pörkölt 
csillagon fekete kabátjaikban izzadnak majd emlékszobrok előtt és lelkesednek és fogadkoznak -  mert hal
lani már recsegő hangjukat, mintha a világ egyetlen nagy kaszárnya lenne, hallani rezes zenekaraik ünnepi 
erőlködését - ,  a természet nem fog jelt adni, és a csorda körbeáll majd publikumnak, és a rotációs gépek 
pörgetik majd a vizenyős mementókat, és suttyomban lehazudják a csillagot az égről.

Mit csinál Gabrinovics*, él még a börtönében? Visznek-e tyúkot és ünnepi kalácsot neki e decenniumon 
kliensei -  szegény, tüdőbajos fiú - ,  szegényke, nem unja-e magát?

Úgy képzelem, külön fognak gyűlésezni mind -  mert bajos lesz a lábatlanoknak mondani „jertek mind 
hozzám, akik” és a kezetleneknek „nyújtsuk egymásnak a feledés jobbját” és a világtalanoknak „felvirrad a 
szebb nap, szebb nap hajnala”.

És a némák irtózatos hangtalan szónoklatait nem értik majd meg a vakok, és a fiatalok nem értik meg az 
öregeket, és a tébolyodottak nem a józanokat. Ezért talán külön fognak ünnepelni mind. Mert a gonoszak 
nem értik majd meg az igazakat, és az igazakat összeszámolhatja ki-ki a lábujjain, amennyiben van ilyesmi
je, és akkor is csak csöndesen, mert az egész dolog, ha úgy vesszük, elmúlt már, barátom.

És akik meghaltak, azok, hajaj, bizony meghaltak.
És azon a napon én is ünnepelni fogok -  és mind, akiket velem egyidőben engedélyezett közönyös levé

ben megfoganni a föld -  és fogunk ülni valahol egy széken a világon, és ütemes szabad ritmusokban fogjuk 
ugatni a jubileum alkalmából:

* Gavrilo Princip. Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége ellen 1914 nyarán Szarajevóban elkövetett halálos merénylete volt az első világ
háború formális kiváltó oka
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tehát, hogy itt ülünk shimmy-cipökben, és néger muzsikákkal a szívünkben, ami még a kisebbik baj, 
és hazátlanok vagyunk, mert magyarán megmondva, nincs egy talpalatnyi hazánk, 
és hajléktalanok vagyunk, mert nagy a lakásínség, és a hotelből könnyen kirúgnak mindenkit, aki kortárs, 
és a pénzünket valaki megette, prosit,
és a művészethez nagyon jó gyomor kell manapság, ha valakinek még őszi erdői és néhány mázsa vég

telenje van raktáron, mikor határozottan fontosabb dolog, hogy mi lesz holnapután, illetve, hogy a jövőben 
bajonettel-e vagy pedig egyszerűen csak gázzal?

és éljen Forel Ágoston és Kneipp páter, mégiscsak ott tartunk, hogy nő, pénz: élet,
amiben semmi vonzó nincsen,
sőt.
És a fejem elhomályosul, mert a tengerekből felszáll a Szörny, és a cédaság jegyét hordja a homlokán és 

orrlikából pozitív bűnöket permetez a földre, és mind közelebb jön, mint egy óriási este, aminek árnyéka el
hajol a világrészek fölött,

s a nagy kertekből és a tavak mellől és a fehér és sárga és vörös gettókból s a hegyek csúcsairól egy só
hajtás nem lebben alatta,

és Este lesz, mert gyávák, gyöngék, romlottak és langyosak vagyunk, s a fiatalságom íze olyan, mint az 
ecet és az epe egy lázas órán.

J a z z

Nincsenek szavak, amik az én hálámat tolmácsolják jazzmester, 
nincsen sok vendég, aki a szinkópát úgy köszönné, mint én.
Köszönöm a szinkópát, jazzmester. Pici robbanások azok, 
mint a motor robbanásai. És életem rossz kocsija 
fut, ha ez a motor robban a 4/4-es taktusokkal.
Jazzmester, ha énekelni kezded, mint egy gyöngytyúk, azokat az álangol 
dalokat, amiket mister Scholtz ír Bécsben, pénzért és megrendelésre 
én gyermek leszek, gyermek lettem újra, 
s lovagolok, mint a botokud néger, fűzfasípot fújva.
Bizony. És állandóan félek, hogy elbőgöm magam, 
ha én a mister Scholtz tollából az angol szöveget hallom, 
amiből egy szót sem értek. Mert a svindlin túl, ó jazzmester 
a nyugtalansága a dalnak echt, bizony: azt még a Föld verte ki 
a tűzhányók ritmusával, s a gazellák riadt szívével.
És így tovább. Mind költők vagyunk. De te jazzmester,
a sárga fogaddal olyan ritmust kopogtatsz, amire
polgárszobák szüzei is vad Astarte-táncokba kezdenek és
a dohányjövedéki ellenőrök, sőt mi újságírók is engedünk fanyar
szkepszisünkből, s elmebeteg mosollyal intjük a taktust, aminek
szövege nincs, de a tengerek haragos éjszakákon Afrika szirtjeit ma is erre verik:
-  tam-tatatam.

Szerintem, és mások szerint is, a jazz sokféle ütemben képes lüktetni, illetve ütem nélkül is létez
het „szabadon” -  bár kétlem, hogy Márai 24-ben free jazzt hallhatott, hacsaknem „belső” füleivel. 
A jazz a háború után hullámzott át Amerikából, 24-ben olyanfajta újdonság volt, mint mondjuk a 
„rapzene” ma (ez esetben az Astarte-táncmk talán a „breakdance” felelne meg). Később Márai
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már nem ilyen fogékony a zenei újításokra, egy naplójegyzetben kárörvendően ír arról az elrabolt 
amerikai tábornokról, akit a Vörös Brigádok terroristái rockzene hallgatására kényszerítettek. (Vé
gül a Black doggal szedték ki belőle a felvonulási tervet.)
A ja zz  szó nyugat-afrikai eredetű, és mondjuk ki kerek-perec, azt jelenti, hogy bassz. Ha sokáig 
nem esett, a bantuk dobszóval figyelmeztették lankadó Esőistenüket elhanyagolt kötelességére. (Ne
mi permet.)
Egy Jasbo Brown nevű pápaszemes, New Orleans-i fekete klarinétos nevezte először a zenéjét Jazz
nek”, amiért számos alkalommal eltángálták a helyi faj- és erkölcsvédők. Jazz up: feldob, felizgat. 
(Akárcsak ötven évvel később Johnny Rottent, a Sex Pistols énekesét a manchesteri durungok.) 
Egyesek szerint Jasbo a saját nevéből alkotta a Jazz” kifejezést, önmagáról nevezte el a műfajt -  
a fultanúk szerint teljes joggal és hitellel, mert úgy fújta, mint a kisisten. „Jasbo” a Charles becé- 
zése, vagyis Károly, ami „törött szárnyú turult” jelent, azt hiszem, ez zsákutca. (Kétgyökerű ere
det? Szinkópa, a nyolcadik vezér?)
A 4. sorban hiányzó szóra a javaslatom: kocsija.
...életem rossz kocsija fut, ha ez a motor robban...
Astarte (Astaroth): föníciai istennő, tiszteletére a szüzek hagyják magukat megszeplőteleníteni, a 
férfiak pedig kiherélik magukat -  e motívum tovább gazdagítja a jazzmesterről (faszmester?) alko
tott ellentmondásos képünket.
Botokud: dél-amerikai indián törzs, meztelenül járnak, pedig 17 szavuk van a szeméremérzetre. A 
törzsfőnök egyetlen feladata a szombati diszkó megszervezése, egyébként semmilyen befolyással 
nem bír a törzs életére. Totemállatuk a szitakötő.
Mister Scholtz-ra nincs adatom, párizsi könyvtárakban kellene utánanézni. Úgy tűnik, az eredeti jazz- 
ritmushoz halandzsa-angolt alkalmaztak mister Scholtz jóvoltából, de hogy kicsoda is valójában 
ez a titokzatos szürke eminenciás, lehet, hogy sose tudjuk meg.
P.s.: Jó kis újévi meglepetés lehetett a vers a bankár apuka számára. A kölyök párizsi jazzloká- 
lokban szórja a pénzt, és hülye verseket közöl a Kassai Naplóban, hogy az ismerősök nagyokat rö
högjenek, tam-tatatam. (F. K.)

L. v e rs e
Most mégis elmondom ezt neked. Mert egyszer 
Oda kell adni mindent, ez éppen a nehéz és fájó 
Titka a dolgoknak, ez az odaadás, ami csak egyszer 
Történik meg. És ez nem a csók,
Nem a pénz, nem a csönd, nem a lámpa este 
És a zübörgő vonatok sem ez, sem a tájak, ahová vittelek 
Magammal egyre messzebb és két nagy gyermekszemeddel 
Úgy néztél már vissza az életedre -  ezerkilométeren át -  
Mint falusi tájra a kalandor a vonatból. S kis bárányokat 
Láttál legelni ott, kis életeket és udvarias mosollyal 
Hagytad elmúlni őket s mentünk az étkezőbe vagy egy hotelbe -  
Ó, hány hotel, hány táj, hány ember, kedvesem! Mint az ideges 
Utazó szívén pénztárcája után, úgy nyúltam én is felijedt 
Mozdulattal sokszor utánad. És lassan mindent elmondtunk 
Egymásnak. És megtanultunk hallgatni. Néha este lett,
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Néha nem volt pénzünk. így adtunk mindent oda, de soha 
Nem beszéltünk irodalomról, ugye szívem? Mert volt még valami 
Furcsa szemérem köztünk, a szavaink szemérme ez. Valami bonyolult 
Szüzesség volt ez közöttünk, nem voltunk mi költők és nem jártunk 
A szavak közé, mert féltünk a szavaktól, mennyire 
Féltünk tőlük, ismertük, tudtuk őket. S hogy most mégis 
Ideadom neked ezt, ezt a szót, ez nálunk sok, ezért nyújtom ilyen 
Félve és szikrája fellobban s szemet vakít, mint a nagy, névtelen 
Tüzek, amiket a természet gyújt oktalan éjszakákon s leülünk mellé, 
mert sötét van és hideg:
Szerelmesem.

A vers azon ritka esetek egyike, mikor Márai egyébként terjedelmes és önéletrajzi ihletettségű élet
művében megjelenik az a nő, aki több mint fél évszázadon keresztül a társa volt. Márai rendkívül 
szemérmes e témakörben, a szemérem e szemérmet feloldó szerelmes versnek a főtémája. (44-45- 
ös naplójában, ahol legapróbb magánügyeiről is beszámol, a 200. oldal táján derül ki, hogy ez az 
élet nem magányos, mert „L. vasal a konyhában”.)
L.-ről azért annyit tudunk, hogy Lolát jelent, és a vers megírásának időpontjában néhány éve Má
rai kedvese.
Mintha igaza lenne Márainak, e vers nem arra való, hogy elemezzék, annyira intim és lírai, az elem
zés a lényegétől fosztaná meg. Aki volt már szerelmes, élt, és utazott együtt szerelmével, küszkö
dött azzal, hogy érzéseit hogyan fogalmazza meg, ezekhez az emlékekhez kell utalnunk. A vers 
erénye, ha mégis mondanunk kell róla valamit, hogy ez a szerelmi vallomás elkerüli a „műfaj” köz
helyeit, és az a bizonyos szemérmesség a megfigyelés pontosságával társul, hogy aztán annál hite
lesebb legyen a befejezés „mindentkimondása”. (F. K.)

M in t a  ha l v a g y  a  n é g e r
Egyszer decemberben megálltam Pesten 
Az Emke előtt és szédülve álltam 
S gondoltam: ez is a hazám itt -  
(Ahogy forradást tapogat az ember 
Homlokán s mondja: ez is én vagyok 
Vagy mint a néger Londont nézheti 
Ahol véletlenül megszületett) -  
Villanyosok mentek és este volt 
Valami vörhenyes eső esett 
A Keleti fölött; egy nagyapám 
Negyvennyolcban csakugyan elesett 
A hazáért és Viktor Gorlicénél 
A fűbe harapott s én kenyerek 
S füves mezők és lányok illatára 
Emlékeztem hazámból vissza német 
Utcákon és Luxorban sírni kezdtem 
Egy sötét téren, mert magyar szavakkal
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Szólított egy arab s néha gorombán 
Feleltem franciáknak s kiabáltam 
Hogy én magyar vagyok, mifene más? -

Az Emke előtt álltam és szemergett 
A vörhenyes fényben a téli felhő 
Lovak mentek, újságot kiabáltak 
Egy plakát virított, valami szappan 
Egy nő azt mondta, jere kicsikém 
Majd valami speciálist csinálunk 
És egy fény folyton ordította: Baksör!
S valami egyre rángott és csilingelt 
Akkor mégis elszédültem s megálltam 
S néztem magam körül, akár a néger 
Londonban, mint a hal a nápolyi 
Halaskosárban, mint az ember nézhet 
Itt a földön.

M . Ö . v e rs e
Mért írom ezt? Hiszen nem vádolok!
Csak sandábban járok valamivel 
S az emberek híg halszemét lesem -  
Ők mit tudnak? Igaz? Ennyi? Ugyan!
Az nem lehet, hisz akkor minden ember 
Összefutna és bőgni kezdenének 
Csordamód s okádnának fel az égre,
Falhoz csapnának munkát, gyereket.
Az nem lehet. Csak csendesen. Nyugodtabb 
Lesz az ember és röstelkedve jajgat 
Inkább egy kissé egyedül vagyok,
Az ember lassan mégis egyedül lesz,
Azt hiszem, így kezdődik a halál,
Úgylátszik, nincs ez másképp. Eleresztlek. 
Nem megyünk már lányok után, barátom. 
Szép szemed, tiszta szájad eltemették.
Te hulla vagy. Mi egyszer a Körúton 
Együtt mentünk s Kropotkinról beszéltünk, 
Költők voltunk, sörényünk lobogott.
Minden elmúlik. Meghalt Hilda is.
És este halottfáradtan lefekszem.
Hogyne, lefetyelünk a kávéházban.
Egy verssorod néha eszembejut,
Vagy a neved. Vagy az, ahogy nevettünk 
S mentünk nevetve reggel Budapesten 
A forradalomban és énekeltünk 
A részeg, sűrű ködben. Micsoda 
Zagyva barom, mocskos pimasz tiport el?
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Mért rejti szörnypofáját, hogy leköpjem? 
Nem is gyűlölöm, csak sápadtraváltan 
Émelygek és utálom. Gyáva disznó,
Halál, Rend, rongy barom, így káromollak, 
S ágaskodva rángatom szörnyű mancsod 
Felelj, te zagyva szörny! Ints! Add jelét 
Hogy értelemmel rombolsz legalább,
Ha már ok s értelem nélkül teremtsz!
Hová ordítsak? Én a csillagok 
Szavát nem értem, Isten hallgat és 
Itt abajgatok egész egyedül 
Barát nélkül, a lámpát bámulom,
Csak szájam gajdol valami panaszt,
Mint a hűdéses lalláz, tán anyácska 
nevét nyögi, vagy ezt: tente, vagy 
Nevedet, barátom.



MIHÁLYI ÖDÖN

T ö rv é n y
Kassák Lajosnak 

Néha csak őt lehet hallani,
minden ráfigyel, de csak a tiszta fogú állatok és a tengerek értik a hangját.
A hajnalban ő a vér, napot gurít a mezők felett,
és úgy ölel, hogy minden asszony őt keresi a gyermeke szemén.
De 6 fellázítja az állatokat, a zöld testű tengereket ellenünk, 
akik szűkölő szobákból nézünk ki kék és tág terű börtönünkbe 
rettentő súlyokkal a lábunkon és a kezünkön 
és már csak nézünk és a sorsunk vonyítjuk.
Mi rosszak vagyunk vagy jók vagyunk,
de védtelenül és meztelenül éljük az éveket és a perceket.
Mindegy,
nem értjük a lázító szavát,
fel nem old soha kínunk börtönéből.

M á rc iu s i trib ü n
1 .

Utak barangolnak.
Állom magamat és meglegyeznek a szerencsétlen házak, 
sápadt az aszfalt, rajta virítok, 
van egy csokor hóvirágom is, 
de a matrózok Kronstadtot lövik -  
a tavasz reakciós, hiába mámoros a nap, 
a szajháknak is ki van festve a szájuk -  
nem akarok ódát írni a naphoz 
és így
mosolyogva, életre készen beszélek 
a fiakeresről és a táncoló gebéjéről,
aki évekkel ezelőtt még a magasiskolát járta a vándorcirkuszokban, 
meg a hosszúorrú katonatisztről, 
meg a gimnazistáról, 
meg a főpincérről,
hiszen oly tiszta vágy bennünk a hóvirág.
De a kapitalizmus él még a tisztelők kegyében, 
és a zsákhordó munkások nem hisznek a tavasznak, 
szeretem őket, ők is szeretnek, 
mindenre, tükör szemük rám is világít.
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Ó az idő elaludt fölöttünk,
elaludt, elaludt, tente, baba, tente
mit csináljon az, aki kiárad magából,
jaj, de egyetlen igazság aludni mostan,
mert tegyük fel a kérdést, ki nem szeret aludni,
de csak este lesz minden nap
és a zsalugáterek kiszomjasodnak a részegek csengő tenorjára.
Látod, te pirospozsgás ember, te bajuszos, 
a te buta szemed savanyúra hangozgatta 
az én hites jó kedvemet.
Te polgár vagy és nincs benned semmi destruktiv,
te jellem, te lovag, te bátorság, te erény,
mit szólnál hozzá, ha húsvétkor,
mint egy kócszívű bohóc,
vérrel locsolnám meg a feleségedet?

3.
Boldog játék a március, tehát csúfolódom, mert különben 
papos malaszttal gondolnék a májusra, amikor vörös pipacsot, 
sőt az egész mezőt neked fogom hordani.
Mert a mező szép és a lovak még szebbek, 
derekül belevihognak a nyitott kapukba.
A trotli öregek most el se  hiszik a nehéz időket, 
a síberek rizsről beszélnek, ötvenet zuhant a mai árutőzsdén.
A várost röhögöm, a tavaszi színű ruhámat, 
a hegyes spiccű cipőmet,
és ezért, de meg azért is, mert egy szakállas ember felém lóbálta a kalapját 
jó cimkeség az én fiatal márciusi tribünöm.
Nézd, felemelem a fejem,
egyre magasabban élnek a tornyok,
ott egy madár fütyül,
felette az ég
és túl az égen
egészen messzi, mindennek közepén 
csúcsos a világ.
Pont.

2.

így  v a g y o k  v e le d
Még tegnap bűn volt a mosoly is, ha virított a kert, 
most márciusban a szemed ablaka mély 
kráterek csodáit rezgeti.
Te elém terítetted az utad boldog iramát,
és a kezed árnyékában hús menedék az extázis pillanata,
az öled egyszerű cél,
az öledből nőnek a legteljesebb szépek.
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S ha eddig csak a szavaim könnyűsége játszott a lehetséges jóval, 
a végtelennel,
ahová kinézett a kedvem, mikor már kimart a kávéházi füst, 
az öled fiatalszagú öble szabadabb börtön, mint a tér: 
egyedüli élet.

Ó mennyi lélek úszik most belém,
mert folyton bicsakló mámorral élt huszonkét évem törvénye vagy, 
ami emberré parancsolt.
Te: tudatlan erők erdője, asszony.

Neked már tavaszi anyaságuk játsszák a virágok, 
én még az elmálló parázsban, az időben élek 
és testvéreim az emberek.
Te élménye vagy a földnek,
elementum,
és én csak ember.

így vagyok veled,
és így csoda, hogy szeretni tudsz engem.

Nem különösen jó vers, néha kifejezetten kínos. Például: szem ed ablaka mély/kráterek csodáit 
rezgeti. Ha Mihályi azt írja: szemed rezeg, mint a kocsonya, abban legalább lenne valami akasztó
fahumor. De nem. Itt a tragikus bezártságról van szó. Olyasvalaki beszél, aki tudja, mit veszít. 
Ezért érdemel figyelmet ez a sor: az öled egyszerű cél. Ha nem gondolunk most arra, hogy ez az 
„egyszerű” feltehetőleg valami foldszagú, ami egy bonyolult és városszagú szellemmel áll szem
ben, akkor kétségtelenül zseniális a sor. A gazdálkodó este megtér ágyába, feleségéhez, s a feleség 
öle itt egyszerű cél. Ami szembenáll ezzel a versben -  testvér, föld, erő, tér, város - ,  alkalmatos 
kellék, egy bizonyos ponton, 1920 körül feltehetőleg a miheztartások és kivagyokének legalapve
tőbb orientációs pontjai egy kassákhitű költő esetében. De az öled egyszerű cél, azaz ennek a re
ménytelenül ifjúkori versnek az egyetlen jó sora, arról szól, ami szomorú módon az egyetlen adott 
dolog. Egyszerű cél. Mondhatnánk, magától értetődő. Ha valamire azt mondjuk: egyszerű, azzal már
is arról beszélünk, hogy vannak bonyolult dolgok, amelyek itt nem játszanak szerepet, amelyek hi
ányoznak, a szó mindkét értelmében. Hiába próbál szépíteni a dolgon Mihályi: tudatlan erők, anya
virágok, föld-élmény, mégiscsak arról van szó, hogy valami egyszerű. Nem túl egyszerű, de egy
szerű. Valami hiányzik belőle, vagyis valami más megvan abban, aki elmondja, hogy ez a valami 
hiányzik. A feministák biztosan dühöngenének, de a lelki tényeken ez nem változtat. A lehetetle
nül elrugaszkodott befejezés így aztán mélységesen helyénvaló: és így csoda, hogy szeretni tudsz 
engem. (A. D.)

220



E d d  m e g  k u ty á m
Edd meg kutyám. Szemed nem lesz sápadt, 
falatozz a holdból, ízes étel, kalmár is enné.

Ugatsz? Kiáltok én is -
mert nappal alszunk a halottkék augusztusi délben 
most élmény
és hagyjuk, csurranjon az éj, asszonyok szoknyája alól is, 
kémények otthon-tüzéből.

De ballagnunk már nincs hová,
az utak mind repülnek,
valahol gyors kerék zörög, szaladjunk utána
és ugassunk tehetetlen.

Ne várj csodát, csodává nem érik kínod, 
kínunk meddő,
vértelen zörejt fütyül parázna szájunk az üres éjbe.

A testünk utolért,
a falu kushadt árnyéka mögött
szép nőstényünk a föld vigyáz és éber.
Kérjük adjon tüzet, legyen kutya, aki ugat.

Ha vágya van, tűz, ének, búza, 
mi adjuk, amit akar, 
szemünket tűznek, hangunkat szónak, 
trágyának testünk.

Szóltam: kutyám figyel.
Elég volt.

B o g d á n y
Lásd, én láttam álmos és jobb sorsra érdemes éjeken az utcák éjszakáját 
-  ma halott vizió, csak álom, régi szerelmem.

Pedig most jöttem Párisból, de már alszik bennem a boulevard 
és már kialudtak az áruházak tűzreklámai a meddő bogdányi éjben.

És hol vannak a régi pesti utcák, pincérlány-szerelmem és kávéházi barátaim,
és hol vagy te egy, kivel együtt sírtunk egy kapu alatt októberben,
mikor közénklőttek a rendőrök és mellénk vágódott egy nyomorult munkás?

Én szerettem az automobilt, a trillázó villamosokat, a gyárkéményeket, 
a hatemeletes házakat,
szerettem a tömeget, az ívlámpák fényét, a tükrös aszfaltot...
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Én jó pajtása, sihedere voltam az aszfaltnak 
de most parasztja lettem falumnak -

és kétszer váltom naponta a bakkancsom,
mert bepiszkolom különben a feleségem fehérre súrolt padmalyát.

Gyümölcsfákat ültetek a kertembe, csikókat nevelek, két kutyám van 
és már szeretem nézni a megellő tehenet meg a boldog juhot.

Lásd, így fordult minden:
nehéz a falu költőjévé lenni, aki szerette, szerelmese volt 
az éjjeli Andrássy útnak.

Nem sok kérdést vet föl ez a vers, ha kijelentjük, hogy elégia. Márpedig az. Vagyis az elmúlt, el
vesztegetett és ezután is ugyanígy elvesző időn való szomorkodás, történetesen éppen Bogdány- 
ban. Klasszikus elégia szabadversben, és még a szabadvers-forma is csak fájó emlékeztető az el
múlt avantgárdra. Párizsra, Budapestre, emberekre.
Kérdés csak kettő van, mindkettő kilóg az irodalomból. Egy naiv és egy gonosz. A naiv: miért nem 
hagyta ott Mihályi Bogdányt, ha ennyire nem bírta ott? Hiszen lett volna pénze Párizsra is. Sőt, el
elment Párizsba. A kérdés naivitása abban áll, hogy mi, akiknek tulajdonosként nem volt soha kö
zünk hatalmas földdarabokhoz, mi ezt az érzést nem érezhettük soha. Mihályi földbirtokos volt, és 
ha kispolgári származású művészbarátai sorra emigráltak is Pestről 1919 után, ő nem mehetett ve
lük ki az országból, mert neki Bogdányba kellett emigrálnia, ami inkább vidék, mint Csehszlová
kia. Vonzotta a földje. És mit is csinált volna 1925-ben az Andrássy úton? Kassák, Déry, Márai, 
Ignotus, Lesznai Anna -  és Mihályi számára velük mindenki -  eltűnt onnan. Mihályi már huszon
hat évesen úgy érezhette magát, mint egy társaság utolsó élő tagja. A Bogdány-versekhez mind
azonáltal pszichiáteri kommentárra is szükség volna -  a legjobb megoldás az lenne, ha azt a pszi
chiátert lehetne szóra bírni, akihez Mihályi valóban járt is. A vers mindenesetre tünetek felsorolá
sa. A száműzetés mint betegség. Az Ovidius-galaxis: Bogdány. Az autóbaleset itt tényleg gyanús 
halál.
A gonosz kérdést a tehetetlenség diktálja, az önsorsrontó elleni agresszió. Mi az, hogy padmaly? 
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint vízvájta üreg vagy a sírgödör oldalába vájt üreg, majd így 
folytatja: „3. (rég.) Mennyezet; (ritk., rég.) Padlás.” Talán a padlóval tévesztette össze Mihályi. (Ba
kancsban végzetes.) (V. M.)

E s te
Már várom: üssön kilencet az óra 
az asszony megágyazott 
jó lesz álmosan kifűzni a cipőt 
egy kicsit olvasni még 
vagy megölelni az asszonyt.

De a környék bepottyant a sötétbe 
és ijedten szaladt a kert alatt egy szekér.
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És átfordulok a jobboldalomra
és gondolom
jobb lenne istenben hinni
mint paraszt szomszédom, ki már rábízta magát istenre 
és kiálmodja belőle az augusztusi termést.

Én is paraszt vagyok már itt Bogdányban 
én is szeretem, ha megterem a búza 
csak estére leszek mindig ily szomorú 
hogy így elmerülök az áthatlan sötétbe.

A n d e r

Beszélik a faluban: a csősz kutyája halódik,
Ander vert husángot a fejébe szegénynek,
és kijött a városból az orvos,
megnézte Ändert, a jó fiút:
rajta nem segít semmi,
tűzvész volt tavaszkor, mankói elégtek,
Ander mankói,
és csak négykézláb nézte a kutyát, hogy szalad. 
Ő szegény éhes,
tizennyolc éve egyszerre felébred, 
még megölhet minket.

Innen el kell menni,
Ander is mondta, 
a hegyeken túl kezdődik a város: 
oda kell menni.

A Falu Bolondja -  titokzatosan nagy téma. Persze a legtöbb köze az elmegyógyászatnak van hoz
zá, de azért a néprajz, a szociológia, sőt a hittudomány is borzongató partnerét találja benne, mi
kor a szaktudós kiszáll a terepre, s még a falu előtt a bozót szélén gyorsan megáll vizelni, nos, ek
kor a bozótból kicsörtet a kopaszra nyírt, kisfejű, nyálas, melegítőgatyás falubolondja, hebeg va
lamit, és eltűnik újra a bozótban a műút túloldalán. Járása zötyögő ugrálás, kéztartása a kengurué. 
Bozótlakó is, mint a kenguru vagy a falusi kölykök, vagy az ausztráliai őslakók. Képes a szinte le
hetetlenül távoli lakott földi helyhez asszociálni a magyar falut. Szörny, sőt, egyszerre két szörny: 
mert szinte csak test és szinte csak szellem. A falu gyerekeit kell kikérdezni róla. Ha sikerül be
szédre bírni őket, szinte biztos, hogy egy vallást tárunk fel.
A freudizmus iránt erősen érdeklődő Mihályi is megtalálta a Falu Bolondját Bogdányban. Ander 
valószínűleg nem hülye, de legalábbis debilis. A vers tiszteletre méltó módon az esemény pontos 
és szűkszavú leírására törekszik, nem csinál Anderből szimbólumot, de nem is degradálja szimpla 
ábrává, hogy lám, a tudatalatti... És éppen a szenvtelen leírástól lesz hátborzongató, ahogy Ander 
(aki mégiscsak gyilkos szörnyeteg) megmondja, mit kell tennünk: a városba kell menni. 
Mindenesetre az ANDER Mihályinak talán a legfontosabb verse, amivel rátalált a huszadik század 
talán legfontosabb figurájára, a dolgokat etikamentesen és ugrásra készen figyelő, tulajdonképpen 
tiszta fejű őrültre. Tolnai Ottó Wilhelm-dalait jó hatvan évvel előzte meg. (V. M.)
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A  te s tv é r
A testvér is jó volt akkor
Egy méhből szakadtunk ki s ő távol esett tőlem
De az idő azonnap összeszaladt
S a mély idegen hegyek melegen bólintottak
Még 2 és 3/4 gyermekes felület vitázott bennünk
Valaki ismerős csöngőkkel csöngetett
Valaki az utakat összegöngyölte
Valaki egy apát sikkasztott s kettőnk fölé teregette
Valaki egy bámész szót bogozott nyelvünkre:
„Testvér!”
Valaki arcunkba nyúlt
S egyazon maszat sárból két szimetriás figurát csinált 
A felhők ott fent önálló terveik szerint járkáltak tovább 
A véletlen vizek a tengerek szakszervezetébe iratkoztak 
Mi ketten
Meggyilkoltuk egymást hosszú és hűvös szögekkel 
S aztán közös erővel 
Agyonütöttük egymásban az Apát.

N e m  h a llo tta m  a  lá n y o k  é n e k é t
Nem hallottam a lányok énekét 
ó kár nagyon,
bazsalikom virított, arról énekeltek.
Kapáltak estig és én lestem az ablak mögül
jöjjön közelebb a róna és boruljon le a hegy előttem.
Lestem.
De meredten maradtak a fák, 
különösen a jegenye bántott, 
meg két fenyő.

Maradt egy verklim 
én is énekeltem -  
ó nagyszerű: 
a holdról szólt az ének, 
a holdban játszott egy leány, 
púderes volt és néha elpirult — 
most fésülködik!

Az ég fekete lett, szél fújt, 
vajúdott a másnapi reggel.
Rettentőt árul el a szám: 
lépni akartam, 
de lábam elhagyott.
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B o g d á n y ró l m o n d o m
Láttad, asszony a kopott, savótlan mezőket, 
a rongyos eget -
leszorult a pacsirta is, közelebb jött; 
hajszolta kutyánk 
s csak unottan billegett előtte.
Tegnap százötven tavaszi bárány vérét itta a trágyázott szalma 
vaggonok szaladnak velük ma -  
és így történik minden ...

Mintha nem lenne szó, hang, ének -  
kiégett belőlünk is -
apolgató volt, néha sírós játék, pihentető; 
ma zordonan fülled a torkunk alatt, 
kimondani ki tudná és várni érte ki tud?

Ó énekeljük hangosabban a jajt is, 
legyen szó belőle, omló, másé is, mienk is, 
érccé olvad a kacaj e rettentő csöndben 
áll és vigyáz: 
biztató oszlop.

Parancsod volt és májussá érett e másnapi este, 
kiontotta vérét, ujjaim nedvessé tépték 
szótlan. Vártuk, jajongjon...
Csend van, 
hanyatló alkony, 
ki szóljon? Mondjad.

Ó énekeljük hangosabban a ja jt  is -  mondja a költő, de -  mint ez a versből is kiderül -  nem sike
rül, és azt kell mondanunk, hogy szerencsére, mert ez a vers, helyenkénti sutasága ellenére is, így 
szép. A múló nagy idő fölötti szomorúságot a kis idő (tegnap-ma) múlásában rejlő ismétlődés te
szi elevenné, a nagy, iparszerű áldozat hiábavalósága a személyes (erotikus felhangokat sem nél
külöző) áldozat hiábavalóságával válik igazán fájdalmassá.
A rettentő csönd: a kopott, savótlan mezők és a rongyos ég csöndje -  nagy panorámával nyit a vers, 
hogy szemünk a véres eseményre, a bárányok leölésére meredjen, s hogy aztán minél kényszerí
tőbb legyen a következtetés a harmadik szakaszban. A negyedik szakasz elején az idézett sóhajtás, 
mely kissé tán túl patetikus, de dramaturgiailag fontos szerepe van: előkészíti az áldozatmotívum 
visszatérését az utolsó szakasz első felében -  ez a tetőpont (mint a végső leszámolás a cowboy- 
filmekben, amikor már van kiért izgulnunk, szemben a film elején keretet képező nagy lövöldö
zéssel, amikor a jó is meg a rossz is még személytelen). A tetőponton egy ravasz vágás (Vártuk, 
jajongjon...), aztán a rezignáció rövid sorai, két ténymegállapítás és egy kérdés. S végül a biztatás, 
mely már nem biztatás. (S. E.)
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MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ

„...vannak üstökösök, amelyek örökre eltűnnek, idegen Naprendszer vonzásába kerülnek, s mások
nak világítanak. A magyar avantgárd egyik legnagyobb alakja, Moholy-Nagy László számíthat ilyen 
égitestnek. A huszadik századot mozgásban tartó művészeti mozgalmakban a magyar származású 
zsenik közül nála legfeljebb csak Bartók volt fontosabb és nagyobb. [...] Moholy-Nagy a húszas 
évek végén hosszabb időre is Marseille-be látogatott. Egy film maradt fenn erről az útról, egy 16 
milliméteres tekercs, amit Moholy-Nagy forgatott. A marseille-i kikötő és környéke jelenik meg 
rajta, ha levetítjük, a mediterrán világ. De mégsem a természet színei dominálnak, hanem a fény, a 
mozgás ritmusa, a pergő kocsikerekek, az árbocok közt feszülő kötélzet grafikája és a mimikával 
teli, az eleven emberi arcok. A franciák számára ritka dokumentum ez a film, hiszen az ő abszt
raktjaik sterilebbek, artisztikusabbak voltak. Moholy-Nagy látószöge inkább a Párizsba emigrált 
spanyolokéhoz, például a korai Bunuel szociokritikai stílusához hasonlítható. [...] Moholy-Nagy 
László azonban mégis elsősorban a weimari Németországban vált azzá, akinek ma ismerjük. Igazi 
otthona, ahol művészileg is nemzetközi nagysággá nőtt, a Weimarban majd Dessauban működő 
avantgárd szellemű főiskola, a Bauhaus volt. Kandinszky és Klee tartoztak még például a tanári 
karhoz, Gropius, a modem architektúra és az amerikai felhőkarcoló-építkezés egyik atyja volt az 
igazgató. Moholy-Nagy még nem volt harmincéves, amikor Gropius meghívta őt professzornak, 
sőt, szinte azonnal az intézmény helyettes vezetőjének tette meg. Ez -  már csak Moholy-Nagy 
erős magyar akcentusa miatt is -  egyáltalán nem volt jelentéktelen elismerés vagy egyszerű dolog. 
A választás azonban szerencsésnek bizonyult. Moholy-Nagy temperamentuma, lelkesedése és min
den akadályt és nehézséget legyűrő lendületessége és az ügy iránti feltétlen elkötelezettsége le
győzte az esetleges féltékenységeket. A volt kollégák később mind úgy emlékeztek meg róla, hogy 
nélküle a Bauhaus sok programja halva született ötlet lett volna. A Bauhaus-műhely munkája, a 
Bauhaus-könyvek kiadása és egy sor más dolog is jelentős mértékben Moholy-Nagy közreműkö
désének és irányító munkájának volt köszönhető.
Igaz, egy egész kis magyar kolónia volt segítségére ebben. Moholy-Nagyhoz a Bauhausban dolgozó ma
gyarok közül Kállai Ernő állt a legközelebb, a neves kritikus és teoretikus, aki aztán a harmincas évek
ben visszajött Magyarországra. De a társaságában találjuk Breuer Marcellt, a csőbútor feltalálóját is 
vagy Weiningert, a színháztechnika és az építészet inspiráló erejű újítóját. Még a Bauhaus előtti, ber
lini években barátkozott össze Moholy-Nagy Péri Lászlóval, akinek az útja aztán Hollandia és Ang
lia felé vezetett -  azokba az országokba, amelyekben egy évtizeddel később maga Moholy-Nagy is 
egy-két esztendőre menedéket keresett. Mindezek a művészek többé-kevésbé Kassák Lajos tanítvá
nyainak számíthattak, hiszen még Magyarországon a Ma folyóirat köréhez tartoztak, és a modem 
művészet berkeibe Kassák vezette be őket. [...] Moholy-Nagy Kassáktól elvi következetességet ta
nult, de nem szigort -  és ezen túl, mint legfontosabbat, emberi együttérzést, világnézetileg is megala
pozott szociális érzéket. Képes volt nevetni, ellágyulni és kiállni a kisebbségek, a gyengék mellett. A 
berlini cigányokról (közvetlenül a Hitler-uralom előtt!) forgatott filmje az egyik legszebb és legköz
vetlenebb hangú riportfilm, amit valaha láttam -  s ebben nemcsak folklór vagy tánc szerepel, hanem 
kupeckedés és verekedés is, de mindez úgy, azzal a tisztasággal és naivitással visszaadva, ahogy azt 
csak egy gyerekszem képes látni. Nem lehet kemény, »kockológus« ember az, aki a dolgok alig fel
fogható hamvasságát ilyen fokon őrzi meg!” (Pemeczky Géza: Az örökre elbocsátott üstökös? Gon
dolatok Moholy-Nagy László európai vándorkiállítása kapcsán.)
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MOHOLY-NAGY: F émváz •  a nagyváros
dinamikája

Minden jog, különösen a fordítás és a filmben való meg
valósítás joga, fentartva
Copyright by Staatliches BAUHAUS WEIMAR

Vasdaru építése
(A trükkasztal-fölvétel -  rajz -  lassan természetfölvé
telbe olvad át)
Házépítésnél mozgó emelő

Fölvétel A alulról 

I felülről
frézsutosan

Téglafölvonó. 
Körben-mozgó daru.

Ezt a mozgást tovább folytatja egy auto
mobil, amelyik balra

* •  rohan. A kép közepén folyton egy és
H  ♦ —•  ugyanazt a házat látni; (t. i. a házat 
E  mindig vissza kell a k ö z é p r e  fotografálni).

Megjelenik egy másik automobil, amelyik az 
q _ q  elsővel egyidejűleg, csak ellenkező irányban,

&  száguld J  I
Az utca egyik házsora ugyanebben az irány- 
ban »i rohan úgy, hogy a kép köze
pén lévő ház átlátszik rajta. A házsor elfut; 
------- ► és visszajön 4 -------

Szemközti házsorok egymáson átlátszóan ellentétes

irányban *  »  rohannak és az autók is

mindig gyorsabban, hogy rövidesen káprázik a szem 
belé.

Tigris T igris jár ketrecében
dühösen föl s alá
Magasan -  fönt -  tisztán szemaforok

automatikusan
a - u - t - o - m - a - t - i - k - u - s - a - n

mozgnak (nagy részletfölvétel)

Teherpályaudvar 
Váltóállomás 
Raktárépületek és pincéik

SÖTÉT SÖTÉT 
SÖTÉTSÉG

Vasút:
Országút (járművekkel). Hid. Viadukt. A mélyben: úszó 
hajók. Fölötte lebegő vasút (Elberfeld) "

Vonatfölvétel magas töltésről: rézsutosan rézsűt—
Bakter haptákban szalutál
Szemei megüvegesednek (Nagy RÉSZLET-
fölvétel)
A vonat egy hídról: fölülről
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Alulról: egy a sínek közötti árokból a v o n a t  h a s a ,  
ahogy elvágtat
Kerék forog -  elmosódott vibrálásig

T empóó 
tempó у

iPO
/

TEEM

mppU Ó óo

Áruházban üvegfölvonók néger
gyerekkel 
Ferdén
Eltorzított perspektíva

Kilátás. CSŐDÜLET 
A bejáratnál kikötött kutyák 
Az üvegfölvonók melett üveges telefonfülke telefonálóval 
Földszintfölvétel az üveglapokon át
A telefonálónak foszforeszkáló anyaggal bedörzsölt 
(hogy ne keletkezzék sziluett) ARCA közvetlenül a föl- 
vevőgép mellett lassan elfordul jobbra 
Feje fölött spirálisan húzódik el egy messziről röpülő 
aeroplán _ _ _ _ _ _

Röpülőfölvétel csekély magasságból: tér, ahová sok utca 
torkollik

Járművek tömege: villanyos, autó, teherkocsi, konflis, 
bicikli, autóbusz, ciklonett hajt gyors tempóban kifelé 
egyszerre visszafordul mind 
a közepén összefutnak

a tér közepe megnyílik, minden belesülyed

(A felvevögépet fölbillentik, hogy a nézőben a z u h a 
n á s  érzése támadjon)

▼
Földalatti
Kábelek
Gáztartány
Csatornák (mélyen a város 
alatt kiépített kloakák)

F é n y  t ü k r ö z i k  a v i z e k e n

Autóut éjjel, csillogó aszfalt

Fölülről és elsuhanó autók
5 MÁSODPERCIG csak FEKETE vászon 
Fényreklám eltűnő és megjelenő fényirással:

Tűzijáték az Angolparkban

Utazás a
H u l l á m v a s ú t o n
Száguld
ÓRIÁSkerék
A csudaház
Torztükrök
Más Viccek
Kiállítás- vagy pályaudvar-csar
nok felvétel:
A fölvevőgépet viszintes körben, 
utána függőleges körben forgat
ják
Feszülő
Telefónhuzalok és sürgönydró- 
tok a házak között

Porcellánszigetelő-tomyok

Antennák a háztetőn
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Gyár:

Kerekek forognak
Búvár fejjel sülyed a vizbe 
Propeller munkában a viz alatt 
Csatomanyilások a viz fölött és viz alatt

Artista forog, bukfencezik

Rúdugrás. Lezuhan. 10X egymásután.

Va r i e t é .  Őrült tevékenység. 
Labdarugómérkőzés. Gorombán. Erős tempó 
Nőbirkózás. Giccs!
Jazzbandhangszerek (Részletfölvétel)

A PUBLIKUM ELLEN

Belül üres, csillogó fémtölcsért 
hajítanak a fölvevő
gép lencséjéhez 
(Közben:)
Egy ember 
villámgyorsan 
elrántja tőle a 
fejét (Részletfölvétel)

Pohár VIZ
(csak a viz tükre nagy részletfölvételben) 
Mozgásban
Fölcsap mint S z ö k ő k ú t

Jazzband a beszélő filmmel

FORTISSZIM
Vad tánckarikatura 
Utcalányok
Boxolás. Részletfölvétel:

CSAK a gömböskeztyük 
az idónyujtó- (Zeitlampe) géppel 

Füstgomolyog (hid fölött, ahogy vonat fut el alatta)

Gyárkémény

A csatornán körösztül motorcsónakkal a

SZEMÉTGYÁRBA .......
Szemét feldolgozás.

Ócskavashegyek.
Őregcipódombok 
Konzervdobozkazlak

PÁTERNOSZTER-fölvonó kilátással. Körben.
Innen az egész részt a

JAZZBANDig (ezt is megfordítva) 
fejtetőre állítva vissza kell kurblizni

fortisszimótól P IA N IS S Z IM Ó ig

Hullaház. Fölülről 
Katonaparádé 
Mars -  mars

Nők lovagolnak
A két fölvétel egymásra másolva átlátszón 

fc-SS:
Vágóhíd. Ökrök 
A hűtőterem gépei 
Kolbászgép. Kolbász ezerszámra 
Vicsorgó ÓROSZLÁNFEJ (Részletfölvétel) 
Színház. Zsinórpadlás
Vicsorgó OROSZLANFEJ (Részletfölvétel) 
Rendőr gummibottal forgalmas tér к ö z e p é n 
A BOT (Részletfölvétel)
Szinházpublikum
Vicsorgó OROSZLANFEJ (Részletfölvétel)

229



I^ Q o w í^ n  OROSZLÁN. Oroszlán.
I OROSZLÁN. Oroszlán.

Bohócok.
Bohócok. Oroszlán. 
Bohócok.

Z
<
03
03
<

zuhatag a beszélő filmmel
Hulla úszik a vizben 
Katonák.
Mars - mars.
Pohár VIZ 
Mozog a tükre.

röviden
gyorsan Fölszökell. VÉGE
Berlin 1921-1922

I
I Megjegyzések azok számára, akik a filmet nem 
I akarják egyszerre megérteni:

I Ez a film nagyrészt a felvevőgép lehetőségeiből 
I adódott.I A cél az volt, hogy a film saját akciójával és 
I saját tempószerüségével hasson a máig divatos 

j íj  irodalmaskodó, szinházaskodó cselekmények I helyett.I Az a u t ó  m o z g á s á r a  a brutális bevezetés I végett van szükség. A lélegzetnélküli rohanás- 
I ért, a város zür-zavaráért. A t i gr i s r e  a kon- 
I trasztért. Másrészt, hogy a közönség már a 

' í l  film elején megszokja az ilyetén meglepetést és 
I következetlenséget.
I (Ez a film nem akar tanítani, nem moralizál és 
■ nem mesél. Csak vizuálisan akar hatni).I H i d a k ,  v o n a t o k ,  h a j ó к stb. a város civi- I lizációs berendezkedéséért.I A v o n a t  h a s a :  másként sose látott élmény. I A f o s z f o r e s z k á l ó  ar c  lassan elfordul: 

í j  asszociáció fárasztó telefonálásra; álomszerü- 
I ség (üveg -  üveg -  üveg), egyben a mozgás 
■ irányával előkészít a repülő spirálisára.
I A h u l l á m v a s u t s z á g u l d á s :  az ember 
I figyelmét sok dolog kikerüli. Sok azért, mert 

íjSa érzékszervei képtelenek m i n d e n t  fölvenni; 
U  gyors mozgást, a veszély pillanatait stb. A hul- I lámvasuton majdnem mindenki behunyja sze- 

I mét a nagy zuhanás alatt. A f ö l v e v ő g é p  
I s o h a .  Babát, állatokat alig tudunk tárgyilago- I san megfigyelni, mert egész csomó más körül- 
I ményt is értékelünk közben.
I F é m t ö l c s é r  -  úgy megijeszti, hogy 
I szinte fájjon.I A pohár V í z t ü k r e  -  pompás.I Az o r o s z l á n f e j  gyakorisága lidércnyo- 
I más (ismét -  ismét -  ismét). A szinközön- 
I ség vidám és a fej mégis megjelenik -

Általában többet kellene megérteni a kézirat gyors olva
sásánál, mint amennyit a magyarázat valaha is segíthet.
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„A fotó Moholy-Nagy számára még egy lehetőséget jelentett, amiről absztrakt festővé válásával le 
kellett mondania: a realisztikus kifejezésmódot. [...] Tematikája rendkívül széles: felülnézetben 
megelevenedő városképek, lépcsők monumentálissá, időtlenné rögzített, felnövő formái, barázdák, 
az árnyékokból szövődő rácsszerkezetek egyaránt megihletik. Fotóinak merész rövidülései, a ne
gatív-pozitív változatok, az éles és az elmosódott motívumok együttesei a korszak legjobb szovjet 
fényképészeinek eredményeivel versengenek. [...] Másrészt -  kimondatlanul is -  bennük van az a 
vágy, hogy az egyes elszigetelt képek, remek meglátások, villanások vagy szinte időtlenné nyújtott 
pillanatok egyetlen egésszé -  filmmé -  egyesülhessenek. Moholy-Nagy számára 1922-ben megva
lósítatlan álom maradt a Berlin mindennapjairól tervezett film, melynek képeit azután A nagyvá
ros dinamikája című szövegbe tördelve, sajátos, filmélküli filmként publikálta a Mában (Berlin- 
filmjét csak 1926-ban készítette el, Berliner Stilleben címmel). Mivel nem tudott filmet készíteni, 
kerülő úthoz folyamodott: sajátos új műfajt teremtett Filmváz -  A nagyváros dinamikája című 
művével, 1921-22-ben, Berlinben. Ez a sajátos »typo-foto« műfaj, amelyet forgatókönyvnek is 
nevezhetnénk, Moholy-Nagy kettős -  írói és festői -  adottságának volt egyszeri, különleges ered
ménye (noha ő maga csak a mű vizuális hatását értékelte). A Mában publikált első formában csak 
rajzok szerepelnek, a Festészet, fényképészet, film című könyvben megjelentetett második 
(német nyelvű) változat azonban sokkal gazdagabb, a rajzolt, majdnem ideogramokra emlékeztető 
jelek helyén itt valódi fényképek váltakoznak a szövegrészekkel, s a több sávba való tördelés El 
Liszickij-Hans Arp Kunstismenjének hatását mutatja. Maga a film -  a leírt film -  ötlete leginkább 
talán Viking Eggeling és Hans Richter korábbi filmkísérleteit idézi. Az ő vertikális sávban futó 
filmkockáik, kis változtatásokkal, megismétlődő absztrakt formák sorát vetítik fel. Alkotásaik el
sődlegesen képzőművészeti jellegűek. Ezzel szemben Moholy-Nagy, amennyiben ez egyáltalán 
lehetséges, papíron alkot filmet a pillanatok elnyújtásával és tömörítésével, a váratlan vágásokkal 
és váltásokkal, képszerűen és szövegszerűen egyszerre. [...] A »filmvázlat« műfaja leginkább a 
képversek kettős műfajára utal. A Ma-változatban a szöveg és bizonyos jelek a mozgó kép hatását 
együttesen keltik: így például a »Tigris jár ketrecben« felirat mellett két irányból egymás felé 
mutató nyilak vannak. [...] A szöveg és képek együttese ugyanúgy vibráló, ellentétekből összera
kott, mint Dziga Vertov villanásokban pergő filmje, az Ember a felvevőgéppel. Nincs összefüggő 
cselekménye, az eseményeket összekapcsoló belső rendje, ugyanúgy szuverén, mint a szovjet 
filmremekmű. Értelme és ereje nem logikájában, hanem a képek és szöveg együttes dinamikájában 
van. A szöveg az első változatban szükségképpen nagyobb szerepet játszik (a fotókat is részben 
pótolnia kell), sőt, egyes részletei, kiemelve, a Mában gyakran publikált szabadvers vagy ritmikus 
próza változatainak is beillenének:

Kiáltás. CSŐDÜLET.
A bejáratnál kikötött kutyák
Az üvegfelvonók mellett üveges telefonfülke telefonálóval 
Földszintfölvétel az üveglapokon át 
A telefonálónak foszforeszkáló anyaggal bedörzsölt 

(hogy ne keletkezzék sziluett)
ARCA közvetlenül a fölvevőgép 
mellett lassan elfordul jobbra 

Feje fölött spirálisan húzódik el egy 
messziről röpülő aeroplán...

Az utolsó sor Kassák híres verssorára (»s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár«) utal, mint aho
gyan belejátszott a szövegek gyors vágásába a váratlan, egymással ellentétes képek halmozásába 
Kassák szabadverseinek belső ritmusa is.” (Passuth Krisztina)
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MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ:

A NAGYVAROS DINAMIKÁJA

FI LM VÁZLAT

EGYSZERSMIND TIPOFOTÓ

,A nagyváros dinamiká”-jának kéziratos vázlata 1921-22-ben jött létre.* Úgy terveztem, hogy ezt a filmet 
Carl Koch barátommal együtt fogom elkészíteni, akitől munkám folyamán már eddig is sok ösztönzést 
kaptam. Tervünket azonban mind a mai napig nem sikerült megvalósítanunk: munkatársam filmintézete 
nem rendelkezett a kellő összeggel. Az olyan nagyobb társaságok pedig, amilyen például az UFA, akkori
ban nem vállalták a bizarrul ható dolgok rizikóját; más filmemberek „a jó ötlet ellenére hiába keresték 
benne a cselekményt”, és ezért utasították el a forgatókönyv megfilmesítését.

Azóta eltelt néhány év és a FILMSZERŰSÉG kezdetben forradalmian ható téziséről, vagyis a felvevőgép 
és a mozgásdinamika lehetőségeiből kibontakozó filmről ma már mindenkinek lehet valamelyes fogal
ma. 1924-ben, a bécsi Nemzetközi Színházi és Zenei Ünnepeken Fernand Léger-től, továbbá Párizsban 
-  a Svéd Balett műsorának keretében -  Francis Picabiától mutattak be ilyen filmeket. Az amerikai bur- 
leszkfilmek is tartalmaznak olykor hasonló filmszerű elemeket és azt mondhatjuk, hogy ma már minden 
filmrendező a sajátosan csak a filmre alkalmas optikai hatás kialakításán fáradozik, és hogy a mai filmek 
sokkal inkább a mozgások tempóján és a fény-árnyék kontrasztján, a különféle optikai hatások kiaknázásán 
alapszanak, semmint valamilyen teátrális cselekmény lepergetésén. Az ilyen filmekben nincs nagy szerepe 
a színészek egyéni teljesítményének, sőt általában a színészi teljesítménynek.

Mindamellett még egészen a kezdet kezdetén vagyunk. Elméleti fontolgatások, néhány -  festők és írók intuí
ciójában gyökeredző -  kísérlet, vagy a műhelymunka során adódó véletlen jószerencse: ez minden. Holott 
most már rendszeresen működő központra volna szükség, méghozzá egyéb közintézmények messzemenő 
támogatásával. Tegnap még csak néhány festő folytatott magányos kísérleteket. Ez a munka bizalmatlan
ságba ütközött, minthogy a filmkészítés technikája, az egész apparátus lehetetlenné teszi az elszigetelt egyéni 
munkát. A „legjobb” elgondolások sem érnek semmit, ha gyakorlati alkalmazásuk nem veti meg a további 
fejlődés alapját. így válik csakhamar magától értetődő követelménnyé -  a magánkapitalizmus körülményei 
között is -  egy olyan központi filmkísérleti állomás tevékenysége, amely az új elgondolásokat tartalmazó 
írásos koncepciók kivitelezésével foglalkozik majd.
„A nagyváros dinamikája” nem akar tanítani, nem moralizál és nem mesél, nincs más célja, mint hogy 
vizuálisan, és csakis vizuálisan hasson. A vizuális elemek itt nincsenek feltétlenül logikai kapcsolatban 
egymással. Fényképészeti-vizuális vonatkozásaik révén mégis a tér-időbeli események összefüggő, eleven 
egységévé forrnak össze, és a nézőt aktívan bekapcsolják a nagyváros dinamikus életébe.
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Semmilyen (művészeti) alkotás sem magyarázható meg elemeinek puszta egymás mellé sorakoztatá- 
sával. Az egymás mellett sorakozó elemek totalitása -  az tudniillik, hogy a legkisebb részek egyaránt vonat
koznak egymásra és az egészre, mind kiszámíthatatlan tényezői az összhatásnak. így ennek a filmnek is 
csupán néhány főbb elemét tudom megmagyarázni, hogy a filmszerűség szempontjából egyébként magától 
értetődő mozzanatok ne torpantsák meg a szemlélőt.

A film célja: az irodalmi, színpadias cselekmény helyett a felvevőgép lehetőségeinek kiaknázása, sajátosan 
optikai kifejezésmód, optikai időtagolás: a látás dinamikája. Sok mozgás, olykor egészen a brutalitásig 
felfokozva.

Az egyes „logikusan” össze nem függő részek egybekapcsolása vagy optikai módon történik, így például 
egymás áthatása révén, vagy az egyes képek vízszintes, illetve függőleges sávozásával (hogy egymáshoz 
hasonuljanak), esetleg fényrekesszel (oly módon például, hogy valamelyik képet írisz-fényrekesszel eltüntet
jük, majd a következő képet, egy ugyanilyen fényrekeszt megnyitva, kivetítjük), vagy úgy, hogy az egyéb
ként egymástól teljesen független, különböző tárgyakat együttesen mozgatjuk, vagy pedig asszociatív motí
vumkapcsolásokkal.

A második levonat olvasása közben értesültem róla, hogy két újonnan készült 
film kísérletezik hasonló törekvések megvalósításával, mint amilyenekről ebben, 
valamint a szimultán filmről szóló fejezetben (I. 37. old.) szó van. Ruttmann 
„A nagyváros szimfóniája” című filmjében egy város mozgásának ritmusát mu
tatja be, miközben ügyet sem vet a szokványos ^cselekményre”.^ -  Abel Gance 
pedig három egyidejűleg futó filmszalagot vetít „Napoleon” című filmjében.
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MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ:
A NAGYVÁROS DINAMIKÁJA

Minden jog, különösen a meg
filmesítés és fordítás joga a szerző 
és a kiadó részére fenntartva.
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Nagy közel.
Az előbbi mozgást tovább folytatja egy automobil, amely bal felé ro
han. Az autóval szemben, a kép közepén állandóan egy és ugyanazt a 
házat látni (ezt a házat ugyanis jobb felől mindig vissza kell középre fotogra- 
fálni; ez valami merev, lökésszerű mozgást visz a filmbe). Megjelenik egy 
másik automobil, amely az elsővel egyidejűleg, de ellenkező irányban szá
guld tovább.

Ez a rész brutális bevezetőül 
szolgál a lélekszakadt roha
náshoz, a nagyváros fergete
ges zűrzavarába.

Az itt még szigorú ritmus a 
játék folyamán fokozatosan 
fellazul.

Egy tigris fut körbe dühöngve ketrecé
ben.

T E M P Ó  T E M P Ó  T E M P Ó

A tigris:
a szorongatottság, a mozgás 
korlátozottságának kontraszt
ja a szabad, korlátlan szágul
dással szemben, hogy a kö
zönséget már kezdetben a 
meglepetésekhez és a logikát
lansághoz szoktassuk.

Magasan fenn -  egészen tisztán kivehető - 
szemaforok:

*14111
(Nagyközei)

Valamennyi automatikusan, au-to-ma-ti 
ku-san mozog
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Lassan kivilágosodik

Raktárhelyiségek és pincék

Vasút.
Országút (járművekkel).
Hidak. Viadukt. Lent hullámzó víz, 
hajókkal. Fölötte függővasút. Vonat
felvétel egy hídról letekintve: felülről; 
alulról. (A vonat hasa, a kanyarban, 
egy sínek közötti árokból felvéve.)
Egy bakter szalutál.
Szeme üveges. Kinagyított részlet
felvétel: szem.
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A civilizatorikus berende
zés látványának fokozása 
a számtalan szinten való 
metszések és áthatások ré
vén.
A vonat alulról: egyéb
ként soha nem tapasztalt 
élmény.

Képzettársítás fáradságos 
telefonáláshoz. Álom
szerű (üveg-iiveg-üveg); a 
lassú forgatás egyúttal elő
készíti a nézőt a felbukka
nó repülőgép mozgására.

Néger fiú egy áruház
üvegfelvonójában.
Ferdén.
Perspektivisztikus tor
zulásban.
Fény-árnyék.
Kilátás. Csődület.
A bejáratnál megkötött 
kutyák.
Az üvegfelvonó mellett 
üveges telefonfülke 
telefonálóval.
ÁTIátás. A földszint ké
pe az üveglapokon ke
resztül.
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A kerekek. Forognak 
egészen az elmosódott 
vibrálásig.

A telefonáló ARCA 
-  (nagyközei) melyet 
foszforeszkáló anyaggal 
kell bedörzsölni, ne
hogy sziluett keletkez
zék -  KÖZVETLENÜL 
a felvevőgép mellett 
lassan elfordult jobbra; 
feje fölött (átlátszóan) 
spirálban húz el egy 
messziről érkező repü
lőgép.
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Repülőgépről készült felvé
tel, csekély magasságból 
tér.

utcatorkolatokkal.

TEMPÓ-ó-
A járművek: villamos, autók, teherautók, biciklik, konflisok, autó
buszok, triciklik, motorkerékpárok gyors tempóban száguldanak a 
középponttól kifelé, aztán egyszerre mind visszafordul: amikor közé
pen összefutnak, a tér közepe megnyílik, és MINDEN elsüllyed a 
mélybe, le, le, le a mélybe -

Világítótorony.

Az utak nyomvonala 
alatt szennyvízcsator
nák. Fény tükröződik 
a vízen.
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IVLAMPA. Szikra spriccel. Tükörsima 
autóút. Fénytócsák. Fölülről és

elsuhanó autókkal.

Egy autó parabolatükre.

5 MÁSODPERCIG CSAK FEKETE VÁSZON

Fényreklám -  eltűnő, majd újból kigyul
ladó fényírással •

Tűzijáték a Luna-parkban.
EGYÜTT robogni a hullámvasúnál.
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Az ember sok mindent nem vesz észre kör
nyezetében. Néha azért, mert érzékszervei 
nem reagálnak a kellő gyorsasággal, máskor 
meg azért, mert a veszély pillanatai stb. túl
ságosan igénybeveszik. A hullámvasúton a 
nagy zuhanás pillanataiban csaknem mindenki 
behunyja a szemét. A felvevőgép soha. Kis
babát, vadállatokat például alig tudunk tár
gyilagosan megfigyelni, mert közben sok min
den másra is figyelemmel kell lennünk. A film 
esetében másképp áll a dolog. A látásmód is 
merőben új.

Ördögkerék. Nagyon gyors.
A földre huppanó emberek ingadozva 
állnak lábra, majd felszállnak egy vonat
ra. Rendőrautó száguld (áttetszőén) 
utána.

A pályaudvar csarnokában a felvevőgépet 
először vízszintes körben, aztán füg
gőleges körben forgatják. 
Sürgönyhuzalok a háztetők fölött. 
Antennák. Porcelán szigetelő tornyok.
A TIGRIS.
Nagyüzem.
Kerék forog.
Artista forog. Áttetsző felvétel.
Salto mortale.
Magasugrás. Rúdugrás. Zuhanás. 
Tízszer egymás után.

A fejünk erre nem képes.

A közönség, akár a hullámzó tenger.

Lányok.
Lábak.
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Futballmeccs. 
Goromba játék. 
Erős TEMPÓ.

VaRIETé, 
lázas nyüzsgés. 
Női birkózó
mérkőzés. 
Giccs.

Jazzband-hangszerek 
(nagyított felvétel).

Belül üres, csillogó 
fémtölcsért hajítanak a 
felvevőgép lencséje 
felé (miközben)
2 asszony villámgyor
san visszarántja a fejét. 
Nagyított felvétel.

(A közönség megriasztására. És mint 
dinamikus mozzanat.)
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Nagy részletfelvétel. 
CSAK
a KEZek látszanak, raj 
tűk a gömb alakú kész 
tyűkkel.
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Egy pohár víz (a víz tükre és a pohár
pereme nagyított részletfelvételben)
mozgásban szökőkútként csap fel.
JazzBAND
HANGOSFILMMEL
FortiSSimO
Vad tánckarikatúra. Utcalányok.

A TIGRIS

BOKSZOLÁS

Lassító kamera. LASSÍTÓ KAMERA



Karfiol alakú 
füstgomolyok, 
egy hídról fotog- 
rafálva, amint a 
vonat alatta el
halad.

Propeller munkája a vízben. Csatornanyílá
sok a víz alatt és a víz fölött. A csatornákon 
át motorcsónak tart a szenny- és szemét
gyűjtő telep felé.
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A BÚVÁR

Rézsútosan felszökő gyárkémény füs
tölög, BÚVÁR bukkan elő; fejjel lefelé 
alámerül a vízbe.



Hulladékfeldolgozás az üzemben.
Ócskavashegyek, rozsdás csavarkupacok, konzervdoboz
halmok, ócskacipődombok stb.
PÁTERNOSZTER-felvonó kilátással a végéig és vissza. 
Körben.

Innen az egész filmet (nagyon gyorsan) VISZ- 
SZA kell forgatni egészen a JaZZBANDig (ezt 
is megfordítva).

Egy pohár víz.
Hullaház (morgue) fölülről.

J O B B R A - J O B B R A  
J О В В R A - J  О В В R А

M A R S - M A R S -
M A R S - M A R S - J O B B R A

M Ű L O V A R N Ő K  B A L R A
A két felvétel egymásra másolva, áttet
szőén.

B A L R A - B A L R A - B A L R A

K ato n a i parAdA
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Az oroszlánfej gyakori és váratlan megjelenése 
arra szolgál, hogy kínos, nyomasztó érzést kelt
sen (mindig újra meg újra meg újra). A szín
ház közönsége vidám -  és ez az OROSZLÁN
FEJ MÉGIS visszatér! stb.
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Néhány másodpercig sötét
ség.
SÖTÉT SÖTÉTSÉG. 

Nagy kör.

T E M P Ó - Ó - Ó
Cirkusz felülről, jóformán csak 
körvonalak.

Oroszlánok. Slakrobaták. 
Bohócok.
CIRKUSZ

BOHÓC

Idomitás

IDOMfTÁS

Idomitás.

OROSZLÁNOK!
OROSZLÁNOK!

BOHÖCOK.

CIRKUSZI Trapéz. Lányok. 
Lábak.
Bohócok.
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Vízesés robajlik. A HANGOSFILM.
Egy hulla úszik a vízben, egészen lasian.

Katonák. Mars-mars.

Egy pohár víz.

Mozog a tükre.

RÖVIDEN-GYORSAN

Felszökell - VÉGE*
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NÁDASS JÓZSEF

M e g y  k ö rb e n  a z  arc :

Hamburg, Nürnberg és Wien, minden házatokhoz beszélnék.
Azt akarom, hogy megértsél te is, magdeburgi lány, ki oly jó voltál hozzám Berlinben,
Eszközt keresek széttépett magamat mutatni: ismeretlen a müncheni waggonban.
Oly egyszerű magamról beszélni, oly egyszerű, hiszen csak ismerem magam.
Vegyetek el, szétszórt szemek: visznek lovaim az országúton, közöttetek.
Igen, hát igen: nyitott kocsiban, nyugodt nap, hallgató ég alatt, a föld körül pihen, m essze az unt, obiigát 

hegyek,
kiszállni akkor, amikor akarok -  mellettem némán a te arcod.

És:
Földúlt a föld,
Kenyér ég,
A vidék elszáradt,
Tömeg.
Holtak az utcán.
Ruhr-vidék, Anglia, India, gyűlölet,
Gyűlölet,
Új vallás.

Tudom, hiába szólok, egy bécsi hivatalnok, Magyarországból szökött, remegő szemekkel.
Az elméleteket elfelejtettem, az elveket elejtettem, kávéházakba járok és beiratkoztam a betegsegélyzőbe. 
A vonatok mind mennek, én ittmaradok, szeretőim lesznek vagy megházasodom, hiúságból újságokba írok 

és elmondom ennek és elmondom annak: ezt mondta rólam Kassák, így dicsért ki Hatvány.
Aztán újra elutazom Münchenbe, a Friedrichstrassén is kopogni fog a sarkam, talán Párisban is egy hétig, 

idegen,
miért vagyok ily fáradt?
És menjek akárhová, minden városnak csak ilyen Alserstrasséi vannak, hol munkások, polgárok, fiatalok 

mennek, meg hölgyek, felkészülten, és dühöngő autók üvöltenek feltépett szájjal, 
összeesett öregek, elfelejtett arcokkal.
Ők mind boltokban veszik cipőiket meg ruháikat és újságból és könyvből cipőt, ruhát belülre, hogy 

felejthették el ennyire a mezőt, a fák leveleiről sohase beszélnek?

Most búcsúzom -  az ágyban fekszem,
Bukarestre gondolok és gondolkodom.
Kedvesem haja rövidre volt vágva, két éve nem láttam őt,

Itt állok üres kezekkel.
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A  k ö ltő k n e k .. .
A költőknek, meg akik a kávéházakban ülnek, sakkoznak és pénzt kérnek kölcsön, barátjuk vagyok.
És hasznos könyveket olvasok és vitatkozom, hogyan könyveljék a jutalék e heti összegét.
Igen, igazgató úr.

A hivatalban márványoszlopok vannak, egyforma ütemmel loccsan a tinta, papír és papír, villany, gépek, 
telefonok és számokat írnak.

Az asztalok körül mély utak vannak, bezárt ablakokkal ülnek az emberek, sok mindenféle helyről érkeztek, 
hegyeket is láttak, de erről nem beszél senki.

Hozzám meg egyre jönnek a fehér farkasok, fehér farkasok folyton.
Pedig minden ablakot becsuktam és lámpa mellett, engedelmes falak közt nézem színes golyóimat.
S van egy könyvszekrényem, most vettem, berakott barokk, ó szív, kell-e még több és abban egy teljes 

Goethe bőrkötésben.
A hideg utcára kellene kimenni, most kiszaladni kabát nélkül, ordítani, csődület,
D er H err N ádass is t verrückt geworden.

Nem, verset írni erről jobb, színes zászlóval járni körül, lássátok, trombita.

A kertekben mozdulatlan állnak a fák, egy lombot sem ismerek.

A megcsontosodott nagyvárosi ember, az emberiség agglegénye szól a versből. Az első és az utol
só sor összetartozik. Az elsőből tudjuk meg, hogy kiknek a barátja Nádass, kik is azok, akiknek 
életformáját mint elérhetetlen de megközelíthető életideált tűzte ki maga elé, ezek pedig a költők 
és más kávéházi nímandok, Hacsek és a kiapadt Sajó. Ezzel szemben az utolsó sor szögezi le, 
hogy mi az, amitől a nevezett életforma hirdetőjeként a művész mereven elzárkózik, nevezetesen a 
természet egésze, azon belül is legelső sorban a növényzet. Álláspontja intranzigens, kivételt csak 
az állatvilág egy marginális csoportjával, a fehér farkasokkal tesz, akik a kietlen tundrán hivatali 
körülmények közt dolgoznak. A költeményben szereplő fákat a szerző grammatikai lag lombtala- 
nítja, további növényzet mindössze az obiigát „Nádas” szó, mely a költő családi neve -  ez azon
ban legalább rontott formában, egy s-sel olvasható.
A további tizenhárom sor, vagyis maga a mű a hivatal rejtett vagy nyílt apoteózisa. Ez az a hely -  
a civilizáció 1924-es szintjén - ,  ahol a megcsontosodott nagyvárosi ember, az emberiség agglegé
nye meghúzhatja magát, engedelmeskedhet, lelkileg, szellemileg elsivárosodhat, testileg eljelen- 
téktelenülhet, valamint megőrülhet. Ezzel az életideállal szemben még a kávéház is -  ideges nyüzs
gésével, ember- és fűstszagával -  maga a zabolátlan természet.
Az otthon mint hivatal: engedelmes falak közt nézem színes golyóimat. Van ennél jobb?
(Igen, a kávéház, a kávéház!) (V. M.)

E lm o n d o m ...
Elmondom.
Gyertyával a kezemben kiléptem a folyosóra, 
zsebemben nem találtam a kulcsot.
Ez mindenkinek hibája lehet.
Ne haragudj rám, Kedvesem.

249



De beszéljünk először közömbös dolgokról.

Asztalomon nagy kancsóban áll a víz, 
ruhámat soha nem keféltem ki rendesen, 
pedig már villanykefék is vannak.
Alapjában véve a szilvakrampusz sokkal 
komolyabb, mint a zsakettes költők, 
akik a holdhoz énekelnek.
Először írok ilyen verset, ezért szomorú vagyok, 
ujjaim fájnak.

A bezárt szobában mélyen lélegzik az alvó meztelen lány 
Fekete, sötét eső esik, hétre jár.

A vers trükkje valószínűleg az, hogy keveri a különböző megszólalás-szinteket. M ár az első sor is 
„m etanyelvi”, aztán a két elbeszélő sor után mintha egy álombéli kommentár következne, majd új
ból egy vágás, másra tereli a szót. Később egy megjegyzés a zsakettes költőkről, s utána arról, hogy 
éppen ezt a verset írja. Az utolsó két sorban mintha ismét az álomba térnénk vissza, s így akkor ez 
egy jellegzetesen szürrealista alaphelyzet, meztelen nő és hozzá a kulcs, melyet persze nem talál a 
férfi, aki az írással kompenzál, de ez bűntudattal jár, fájnak az ujjai, bár ugyanakkor tudja, hogy a 
férfi-princípium  máshol van elásva (szilvakrampusz) -  vagy valahogy így. Nem tudom, a villany
kefe hogyan értelmezendő, de az a legszebb rész az egészben. (S. E.)

A z  á lo m  v i lá g o s s á g a . . .
Az álom világossága követ, az álom világossága 
mikor a földhajtások alatt a szél megindul 
a hosszú ujjak alatt a fény 
a fényszál végnélküli útja a kapocs 
a hang ismeretlen törvények szerint dobál 
nem fog már elengedni 
a gyöngy, a szó

Á lm o k
Férfi
1. Nagykerekű kocsin utazott. Két ló volt eléfogva, mellette ismeretlen férfi ült. Ő hajtott, a fordulónál tűnt fel, 
hogy az előttelevő kocsin cigányok ülnek. A teljes banda bőgővel és cimbalommal húzta a nótát, hátra- 
hátrakiabáltak, Iszámnak kellemetlen volt ez. Az egyik cigánynak égő szakálla volt. Most megérkeztek a lift 
elé, a kórházba. A lift különben páternoszter volt, most azonban állt. Iszám kérlelte a nőt, hogy indítsa meg. 
A nő nem akarta. A nő karosszéke, amely ott állt a lift előtt, gobelinnel volt bevonva. „Hogy megöregedtél”, 
mondta neki Iszám. A nő kegyetlenül nézett a férfira és a lift megindult.

2. Kék hímzett lovon lovagolt széles mezőn. Nem egyedül ült a lovon, egy nő volt mellette, úgy látszott, 
mintha a húga lenne, de mégis Ella volt. Közvetlenül egy mély gödör előtt, amit senki se  vett észre, leszálló«
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a lóról, hozzátámaszkodott, a ló szaladt tovább, ó elesett, de nem szólt semmit, a ló a nővel együtt lezuhant. 
Most ott ült a mély verem peremén, lenézett, olyan mély volt, hogy nem láthatott a fenekére, rosszkedvű volt, 
bánkódott, mégiscsak szólnia kellett volna. Egy tarka kecske ment át a mezőn, eléje ért, megállt, ránézett, 
azután továbbment. Szemben vele az erdőből Fischer jött, Ellával karonfogva. Fischer keményen szólt, 
kecskeszakálla volt: „Hát neked nem történt semmi bajod? Hát akkor te okoztad az egészet!" Nagy zavarban 
volt, s  hogy elterelje magáról a figyelmet, beugrott a gödörbe. Ella sikoltott.

Nő
1. Ella egy boltba ment be, az áruház zsúfolt volt, ő egyenesen egy pulthoz tartott. Az íróasztal mögött Iszám 
állott. „Sárga selymet szeretnék", mondta 6, egy rengeteg dobozt vett le segéd-lszám a háta mögött álló va
gonból. A dobozból nagy tubus került elő, ő csodálkozott, de azután rögtön megértette, hogy ha a tubust 
megnyomják, abból kifolyik a sárga selyem. Ez az új csomagolás. Most már senki sem volt a szobában, ők 
ketten voltak, s ő azt kérdezte Iszámtól, hogy mit gondol, jól fog-e állni az arcához ez a szín. Meg kell pró
bálni. A nyakára tette a selymet, körültekerte a nyakán. E pillanatban hangot hallott, hátranézett, a kirakat 
előtt ismerősök és rendőrök sétáltak. Érezte, hogy a selymet hátulról húzzák, egyszerre megértette, hogy 
most fojtja meg őt a segéd.

2. Lépcsőn kellett felmenni a hegyre, a liftajtókon felírás: „Kilátás miatt a felvonó rövid ideig szünetel.” A 
hegyeken köd volt, nem látszott semmi, egyedül volt, egy szék volt odatéve, leült, vízcsap állott a hegy tete
jén, inni akart, kinyitotta, azután nem tudta elzárni, akárhogy erőlködött, folyt belőle a víz. Mindent elöntött, ő 
le akart menni, kereste a lépcsőt, a lépcső eltűnt, ide-oda kiáltozott, szaladgált, bokáig volt vízben, erre le
vetkőzött, hogy jobban tudjon úszni, megértette, hogy ő Szomory Rafael özvegye* és ez az özönvíz.
3. Azt álmodta, hogy nehéz álom után felébredt. Felült az ágyban és látta, hogy a sarokban álló tükör meg
mozdul. Ahogy közelebb jött, meztelen férfitest lett. Ő kiugrott az ágyból, ing nélkül volt, a másik sarokba 
szaladt, a test jött feléje. Rémülten, dermedten állt ott, a test Iszám teste volt, de a nyakon undorító, vigyor- 
gó, szakállas fej ült. Ő a két kezével eltakarta az arcát, sokáig állt ott így, a lélegzetét is visszafojtva. Most 
hangot hallott. Iszám hangja mondott egy undorító szót. A két kezét lekapta, felnézett: a fej eltűnt. Iszám 
meztelen teste fej nélkül közeledett. Mikor egészen közel volt, a kar felemelkedett. Érezte, hideg az ujj, ami 
véres keresztet rajzol a homlokára.

Amiért fontos pillanatok ezek a magyar irodalom történetében: először merik művészetté nyilvání
tani a tudattalan tevékenységének eredményét. Természetesen nem beszélhetünk közvetítetlenségről, 
hiszen a nyelvi formálás önmagában is elcsúsztatja a mű jelentésrétegeit, de Nádass esetében ez a 
csúsztatás minimálisnak tekinthető; stilisztikailag rendkívül kopár szövegek, szerzőjük nem „él” a 
művészi eszközökkel, érzékelhető, hogy valódi műnek magát az álmot, műalkotásnak az álmodást 
tartja („A költő dolgozik”). Még akkor is, ha ezek fiktív szövegek, változatlan formában szerepel
hetnének bármelyik freudista analízis-tankönyvben mint egyszerű álomleírások. A nyelvi 
megdolgozatlanság egyébként jól mutatja a klasszikus avantgárd alapvetően ideologikus alapo
zottságát, a nyelv nem a mű természetes és egyedül lehetséges létmódja, hanem használva van 
valamire, hordoz valamit, hol álmot, hol társadalmi mondanivalót. Érdekes volna összevetni a Ná- 
dass-álmokat Szép Ernő: Grófnővel álmodott szegény című művének darabjaival, ott a szöveg 
tekinthető a végcélnak, Szép Ernő különös gonddal szépemősíti álmait. Az ügyetlenséget súroló 
nyelvi igénytelenség ellenére sajnálatos, hogy a Nádass-kezdemények megmaradtak a bekezdések 
szintjén, mert néhány mondat, például a sárga selyem-epizód egy pillanatra felvillantja egy szür
realista magyar nagyregény lehetőségét. (M. F.)

* Szomory Dezső Szabóky Zsigmond Rafael c. színdarabját 1924-ben mutatták be Budapesten
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NÉMETH ANDOR

U tc á n  z ü m m ö g ik

Zsugorodott őszi almák és fonnyadt szilvák barátjai vagyunk mi 
kereskedősegédek, kishivatalnokok és bolti lányok.
Hogyan lett ennyire október, észre se vettük, 
a kosarak fenekén alig hever poshadt gyümölcs, kiürültek a zsákok.
Fagyos ujjainkkal betűket rajzolunk a villamos párás ablaküvegére.
Mi nem harcolunk, a mi szívünk gyengéd szeretetet érez egy bizonyos úr vagy hölgy iránt.
Csókjaink neszét elfújja a szél, még a mosolygásunkra is eső hull.
Mi ülünk a nedves ködben, parkban, padokon, mi őrizzük a szerelmet,
a nagy szerelmet és a kis odaadást, az egyszerű szeretkezést, és mellhártyagyulladásban halunk meg. 
Nem kép, nem csengés, nem szín -  csak érzés, ami a szívünkből árad:
„Ha nagyáruház tulajdonosa leszek, milyen aranyláncot veszek neked, szerelmem!
Akkor hálából megalapítom majd és  emlékezésül a kishivatalnokok polgári pártját.
Most csak egy pap kellene, aki itt lenne kéznél, hogy a dolog ne húzódjék, és egy kis döblingi templom,
hogy örök frigyre lépjünk, karikagyűrű van már,
csak a szomorúság hullna le rólam, minden jó lenne akkor,
úgy el tudnánk bújni, úgy meglapulnánk — ”

Németh Andor élete végén tollba mondta önéletírását, megjelent a Réz Pál szerkesztette kötetben. 
Száraz, megtörő mondatok vannak benne, lendület helyett egománia, és a különös állítás, hogy 
most, így élete végén, most már tudja, hogy sosem volt igazi író, csak ezzel a szöveggel lesz azzá. 
„Érzem, hogy jó.” Csak az nevessen ezen, aki a legmélyebb megértéssel teszi.
„Meghalni semmiért sem tudna, de ha villamos ütné el, bátran állna a halál elé”, írta József Attila 
-  aki mellett nem lehetett könnyű költőnek képzelnie magát - ,  amikor egyszer elvi kérdéseken 
összevitatkoztak. Szóval itt van ez a kereskedősegédségből kicseppent örök semmittevő, Németh 
Andor, aki nem lett ugyan nagy íróvá önéletírásával, de írt jó verseket: például ezt. Kétségtelenül 
nem zseniális vers, nem is olyannak készült. Precíz közhelyeket sző össze egy zümmögni való li
tániává. Szerepdal, de vessük csak össze A paraszt című szarkasztikus pamflettel. Az csupa lesaj- 
nálás, ez meg csupa szánakozó és kedves önszeretet. A kishivatalnok és a kereskedősegéd nem 
harcol. Besimulna a környezetbe, egyre mélyebbre bújna önmagában, ha hagynák. Ha hagyná ma
gát, mert a szomorúság nyilván belülről táplálkozik. Aki sose harcol, annak a szomorúsága belül
ről ered. Vagy az is lehet, hogy fordított az összefüggés: akiben benne van ez a szomorúság, az nem 
tud harcolni. Csak a szerelmet őrzi, a biztos, kispolgári, kényelmes szerelmet, amelyben a nő, így 
sejthetjük, megértő, szinte észrevehetetlen, de az élet dolgaiban igen határozott. Ilyen nők tartották 
el Németh Andort egész életében.
A legjobb sorok persze azok, ahol nincs se metafora, se tanulság, csak a nyelv ferdül el szinte észre
vehetetlen iróniával. Parti Nagy Lajosnak tetszene bizonnyal: Hogyan lett ennyire október, észre se 
vettük, nahát, hogy megy az idő! M i nem harcolunk, a mi szívünk gyengéd szeretetet érez egy bizo
nyos úr vagy hölgy iránt. Csak a szív érez, finoman érez, mint egy hölgy vagy egy úr. (A. D.)
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A  p a ra s z t
A kerítés négy koporsódeszkája közt túr, izzad, piszmog a kis paraszt.
A megtúrósodott időt az 6 értelmetlen öt ujja piszkálja helyre.
Boglyák alatt kuncog a válságokon, az élet dombos dudorodására köp.

Mint a szabadoneresztett láncoskutya égésszag után szaglál, 
lelkek megmozdulására száradt arca elkomorul, s összébbfogja markát, 
akik a nagyváros sötét tükrében mozognak, cilinderes idegenek,

sötét hangyabolyok felbuzdulásától káromlás gyúródik foga alá.
Szó összegörbül, míg nehéz és lankadt értelméhez megérkezik.
Csiba te, fogd meg -  odaszól a sarkát szaglászó kutyának.

Ahaj, áldás, kemence, bor, búza, nyomatékos párzás!
Puffog, habosra ereszti vizét, s bár emészti mélabú,
Ecettel eszi a lencsét.

M o ró z u s
Sötét szobába hulló villanyfény,
Fuss az asztalon végig, a kezem aggásán állj meg, 
Légy jó, légy keresztény,
Hessintsd el a rosszakat, szentlélek szállj meg.

A hengerlő betör az ablakon 
A mángorló mángol a derekamon,
Kezemen csilingelnek a kölcsönláncok,
A tenyerem terped, a falatom fullad,
A tükörből pirosat pöngetnek a páviánok,
Fülled és fullad 
Minden.

Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott, 
Most kell fehér szökókútporlással összeomlani,
Most kell kisóhajtani a patkányokat a világból,
Most kell kikalapálni csendesen a tevékenységet.

Csendesen. A villámfény sárga derengésében 
A lélek szökni készül, egy kis résen át kidugja az orrát. 
És a síróvihogások összekapaszkodnak a sötétben,
És egy konok csengő visít:
Irgalom.
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Most kell kikalapálni csendesen a tevékenységet. N. A. írt kalandregényt, színdb-ot, útikönyvet. 
Krit., publ., műford. Könyv József Attiláról, franciául Kafkáról. Szerkesztette a Szép Szót, ’36 és ’39 
között. Meg a Csillagot ’47 és ’50 között. Versek is. Cum bejspíl Morózus.
Melyben Kezem aggásán állj meg, szólítja fel a költő a villanyfényt. Rengeteg lírai effektus, c. b. 
A hengerlő betör az ablakon /  A mángorló mángol a derekamon. Eléggé szórakoztató vers. A tü
körből, hogy mást ne mondjon, pirosat pöngetnek a páviánok.
A legjobb az egészet elolvasni, minden idézés csakis gyengít.
Talán még azon nyomatékos javaslatot kiragadjuk, miszerint Most kell kisóhajtani a patkányokat 
a világból, amivel messzemenőkig egyet lehet érteni.
Bécsi emigráció. Vajon volt-e vershonor? (Q.)

T in ti
I.
Ő leberetváltatta a mellét és papucsban jár reggeltől estig 
Természetes pucérságát felvitte a lobogó pódiumokra 
Olyan lett mint az Isten
Letagadják a kurvák hogy valaha simogatták a combját 
Tömegek felett csapkod azt mondják a repülő kutyához hasonlít 
Fügéből él és cukorból átalussza az éjszakát 
A hold hasa fehéren foszlik szét barna pillantása előtt

II.
Nagy fák alatt
A városi villamosok sínéi itt szétfutnak 
Még kopasz a föld
Csak a pásztor fekszik meztelenül juhai közt 
A szél dagadt felhőket ingat 
Térj meg ember
Harangok keresztény nevedet csörrentik
Konganak
Szelecske fújj
Pelyhesen húzódom
Karomon a világ nefelejts szemekkel nyit 
Lehetett volna valami

III.
Elalszik
Száraz ágakat húz hogy izgalmát elrejtse
Hideg kiáltás
Gyermek rémület
Fagyos föld hopp
Rohan lefelé régi hold
Hideg
Dermedt tagokkal
Fehér havazásod előtt dideregve
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Azonban délután kilúgozta a köd a mezőket 
Ezen nem érdemes kétségbeesni 
Rupp rupp 
Ez a költő búja
Erről a forradalmi munkásság nem tehet
Csillag irodák üzemzavara szénhiány következtében
Nyári falángolások hamar szétrebbenő ducgyönyörúség
Pihehullás utcalámpafényben
Fehér borulások csilingelő vonat
Ha felhúzzák szalad
Itt vagyok
Neked
Jézus könnyek dunnái permeteznek

IV.

L o v a c s k a
Márványasztalok között eldobog a táltos 
Ferde iramodásokkal mint sakktáblán a ló 
Miniatűr mint egy elszánt csontlovacska ez a pegazus 
Vékony és fehér mint a habkő mint a víz 
Az idő visz az idő nagy közömbösséggel mos tova 
Az idő hulláma márványasztalokat hömbölyít elém 
Itt meg a visszhang s mindenki harsogóbban beszél 
Mint teszem négyszemközt közömbösebb helyen 
Egy darázsgomolyagba kerültem ezeket ideverte a füst 
Azt kérdik zümmögve tőlem mit sütsz ki celi szűcs?
A sivatag közepén a fügefa úgy hervadok körülbelül 
Amelyik nem terem fügét de darazsak drúgják körül 
Bár lettem volna lovacska vagy tényleg valami szikomor 
Hiába mintázom magamat nem bírok az anyaggal
Mit csiholjak ki magamból hogy megveregessék a tomporomat kérdem szükségtelenül mint a ló
így születik a vers pedig hiábavaló
A világ tovább csobog a lovacska hetykén hegyezi fülét
A lovacska nyihog és fejével vidáman integet feléd
Én egy nagy bérház vagyok amin keresztülhúz a hideg
Idegeimen átjárnak az idegenek
Ez pedig egy luftballon és egy politikai zsinat
Ez a kávéház amelyben árdrágítanak
Ez a megnyírt gólyamadár amelyik féllábon áll
Ez Lenin hermelinkabátja ez a kacsalábon forgó vár
Szent Antal ül az asztalfőn Szent Györggyel aki sárkányt ölt
Két Mária három Kata és több magyar nő
Hiába adod össze mégis minoritás
A kivert diákok a Világosság-Egyesület a tót nemzeti kisebbség és más 
Ez a töviskoszorú ami a homlokon ül 
Ez a piros alma rothadt belül 
Ez a bika akit a gulya kivert
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Ez a patience amit gróf Bethlen kevert
Ez a kígyó aki a farkába harap
Ebből az életből hiányzik minden létjogosultság és alap
Ez a nürnbergi vasszűz az arabs gályapad
Az újságosok körülhordják az újságokat
Ez az interurbán telefon
Ez a kávéház délelőtt üres és délután tele van
Márványasztalok között a táltos dobog
Érzem hogy patájával a szívemen dobog illetve a szívem dobog
A táltos egy finom elefántcsontlovacska hallod kapálózik és nyihog
Csak én teszek úgy mintha nem hallanám én meglapulok
Most a zene hörög tüzet recsegnek a trombiták
Nem bírom ezt az életet nem bírom tovább
A zene szétterjed a füstben a préri ég
Elég volt ebből az életből elég
A lovacska ledobja lovasát összecsap felettem a fű
Ideje ez a vers úgyis túl hosszúlélegzetű
Nem is tudom hogy történt elkábított a zaj
S kinőtt belőlem közben mint a halottból a haj

Németh Andor szétszórt, bohém és kedves ember lehetett, mert csak így lehet ilyen szétszórt, ked
ves és bohém verset írni. Formaérzéke egyáltalán nem volt, vagy henyéléssel megszabadult tőle, 
pedig ő az, akit a kötött formák nagy költővé tehettek volna. Hiába mintázom magamat nem bírok 
az anyaggal. A LOVACSKA inkább ügyetlen mint avantgárd vers, és mégis az egyik legfontosabb 
ilyen, mert előtte vágtat a századnak, az alcíme pedig nyugodtan lehetne Sorok a jövő művészeté
ből. Nézzünk bele ezekbe a sorokba. Németh Andor először is József Attila kellékese, vessük csak 
össze azt a sort, hogy én egy nagy bérház vagyok amin keresztülhúz a hideg azzal a sorral, hogy 
„hiányod átjár mint huzat a házon” -  ez a nagy, híres példa. De más versében is írt olyat Németh, 
amit József Attila megtalált: „kis paraszt”, „Ez a költő búja / Erről a forradalmi munkásság nem 
tehet”. De mi minden van még a LOVACSKÁban! Maga a lovacska Nagy Lászlós azzal az egyhar- 
mad-táltos, egyharmad-pegazus, egyharmad-sakkfigura-mivoltával, és nagyon Dalis festményeim 
a Lenin hermelinkabátja, és ez olyan fajta cím ráadásul, ami fontosabb mint a kép.
A kérdem szükségtelenül pedig egy jól fejlett önreflexió, a posztmodem irodalomtörténészek ál
ma. Összevethetjük aztán azt a sort, hogy Két Mária három Kata és több magyar nő az under
ground nyolcvanas évek énekelt sorával: „Három Judit, két Zsuzsa és a rock and roll”, és egyéb
ként is állítom, hogy itt helye van a r’ n’ r’-nak, és a LOVACSKA Ez-zel kezdődő sorai egy klip ké
pei, azt a sort pedig, hogy összecsap felettem a fű  Peter Gabriel meg is próbálta klipesíteni 1992- 
ben, nem is lett rossz, de azért ez mégiscsak megmaradt döbbenetes erejű költői képnek egy rossz 
versben.
Hatvankilenc éve javítják, írják újra a LoVACSKÁt nagy tehetségű emberek, mert valamiért fon
tosnak tartják, a dosszié hatalmas, ó, de hány év telik még el addig, amíg a most hároméves Járay 
Tamara nagyot sóhajt, és azt mondja, kész, vége, itt a jó Lovacska?!
Szeretlek, Tamara! (V. M.)
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K iv é g z é s
A fal mellett állok
A kék ég vibrál előttem
Késeket és pénzdarabokat dobálnak felém
Esteledik
Érzem a petróleumszagot

F e k e te  cs illa g
Ez tehát a tehén Chagall jégszínű tehene
Akiket egyiptomi József álmában megszámolt egy a hét tehenek közül 
A várakozások meg-megszakadó hópihetehenét 
A hóvihar csalogató mesemonstrumát mondom 
A tehenet
Szép csülkén fekete folt van halvány homlokán roppant fekete csillag
A vihar erősödik de azért jön megy jön
Dehogy távolodik egész határozottan közeledik
Nem látod jól mert a fehér fehérrel keverve fehér
Azért ő mégis jön jön
Mindig is jött mindig útban van sohasem állapodik meg 
Ha a fehérség forog azt mondjátok hózivatar dühöng 
Ha a fehérség elcsendesedik azt mondjátok tehén 
íme mi mondjuk a tehenet 
Mindenütt ígérik a tehenet
A tehén pedig csendesen kérődzik amit ígért azt rágja meg
Ezek a beváltatlan ígéretek
A tehén nevet és lehelletével tejfellegeket fúj felém
A tehén nevet meleg istáplehelletű a tehén
Jóízű zsályafűszag a szája
Fényes szemét most lehunyja mindjárt havazni fog
Ausztriában már elakadtak a vonatok
Nézd most sipít elhagyja a szusz összeesik mint a vásári gumimalac
Dobd a szélbe a kesztyűdet dobd az arcába tehén-e az
A szél nyelve forog a vihar észbontó lármája ez
A szél forog a síkság felett mint egy gramofonlemez
A tél dértűje alatt forog és gúnyolódva sipít
Ez a tehén élete ott és a halála itt
Két gomolygó füstoszlop között én vagyok a fagyalbokor
A bokor megfagyott ujja öt szétterpesztett ujj
A kérdés nyugtalan és kifordított tenyere mered az égre ott
Ezzel a mozdulattal hadonásztak a babiloni zsidók
Ez a kérdés a bizonyoson túl követel valamit
Holott a bizonyosság alapja a katekizmus szerint a hit
Tegnapelőtt hívtalak a telefonba nevettél mint egy tehén
Téged nem érdekel az emberiség
Nem akarsz kimenni magadból hallgatod a szakszofont
El foglak hagyni és sajnálni fogom
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El fogsz maradni mellőlem és nem fogod tudni mi miatt 
Sokszor fogod emlegetni a szavaimat 
Ez az a kötés amit senki nem oldozhat fel
Mindnyájan elérjük Krisztust mert mindnyájan Ádámtól indultunk el
Úgy ahogyan a prófétáknál írva van
Én mondom ezt aki birkóztam mint Jákob a bika szarvaival
Mérkőztem a minotaurusszal Bécs falai alatt
Isten megszentelte szavamat és ágyékomat
Előttem hóförgeteg fut mögöttem árad a vízözön
Én mosom kezeimet én felemelem a kezem
Tenyerem világít a sötétben a tenyerem mutatja az utat
Ahol a tehén táncol ott van a kanyarulat

A  s z é lé n  b e h a jtv a
Eljött a kökény ideje meghajtotta fejét a kalász és nem alázkodott meg
A púpos megnyitja púpját elejti trombitáját a csodálatos vadász
Végre megértettem rendeltetésemet
Sok mindent tudtam amit most megint megtudtam
Jelek sisteregnek bennem
Egész sötét az arcom és tele vagyok gondokkal
Valaki keresztülment rajtam és elvesztett bennem valamit
Idegen dolgok ezek
Te a tűzvész visszfénye te a vízesés madara te pedig hervadt koszorú vagy 
A fekete szőlő csörgő vére 
Alvadt és édes
Ez a város olyan mint az olajcsepp 
A Kálvin téren a málnabokor 
(A halottakból darazsak lesznek)
Ibikusz felett a darvak 
A homlokom körül a darazsak 
A szívem mögött az átvilágított szökőkút 
A fekete angyal

Már a cím is rejtélyes: A SZÉLÉN BEHAJTVA utalhat arra, hogy az olvasó egy könyvben éppen itt 
tartván, könyvjelző helyett majd behajtja a lap sarkát. Ezt ajánlhatjuk ezen antológia olvasóinak 
is: a költő előtti tisztelgés gyanánt, kérem, hajtsák be az oldal szélét. Máris mintha közelebb ke
rülnénk a vers szelleméhez. Persze eszünkbe jutnak az emlékkönyvek behajtott sarkainak diszkrét 
vagy drasztikus üzenetei is, például az, hogy „hülye, aki elolvassa”, vagy „aki kiváncsi, hamar meg
öregszik”. Némiképp vonatkoztathatnánk e megállapításokat a vers mai olvasójára is, ha megfejt- 
hetetlenségükkel együtt is nem lennének elementárisán szépek a költői képek, egyszerűbben szól
va: nem lenne jó a vers. Se hülyébbek, se öregebbek nem leszünk tőle, talán okosabbak és fiata
labbak sem, mégis valamiért megéri. (Szebbek leszünk?)
Annyi valószínűsíthető, hogy nem viharos jókedvből született az opusz. Természeti képpel nyit, de 
aztán nehezen kifürkészhető logaritmus alapján sorakoznak a szürreális képek, és enigmatikus 
megállapítások. A rosszkedv valószínűsíthető oka, hogy a szerző ki van bukva Budapesttől, ez az
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„életérzés” sok későbbi kollégával és sorstárssal rokonítja. A hangnem némileg profetikus, a 
megvilágosodás és az idegenség (elveszettség) pillanatai pszichotikus reflektálatlansággal követik 
egymást. Németh Andor József Attila barátja volt, aki verset is írt hozzá (vagy róla), amiben ez az 
egyetemes rosszkedv szintén megjelenik, és Némethnek e vershez fűzött kommentárjából kiderül, 
hogy ő maga a depresszióját az első világháború alatti hadifogságának nyomasztó élményeivel ma
gyarázza. így meg lenne mentve Budapest, ám az értelmezés zavarban van, ha az irodalomtörténeti 
„háttérinformációkat” a vers „immanens” világával kell fodortalanul egybesimítania, itt nincs szó 
hadifogságról.
Ibikusz: görög lírikus, az isztmoszi játékokra utaztában rablók ölték meg, s a gyilkosságot a fölötte 
köröző darvak árulták el. A sötét titok, amit ez a szép vers rejteget, a fölötte darvakként köröző „ol
vasatok” összességéből születhet.
(Zárójelben: számomra a legszürreálisabb kép a málnabokor a Kálvin téren: ez igazán szíven ütött.) 
(F. K.)

E u rü d ik é  ú tja  a z  a lv ilá g  fe lé

El akarok menni köntösöm kiszakadt torkomban éles kaparást érzek 
meddig ültök még a fal mellett borosüvegek mellett cigányhegedűk mel
lett a menyasszonyt ellopták három ember járt itt az imént egyik a főúr 
míg számoltatok a másik kettő gyanút nem ébresztve végezte sötét 
munkáját hátukon vitték ki lomha közömbösséget színlelve mint egy 
szeneszsákot vagy közömbösek voltak minden pillanatban más a meny
asszony a megüresedett helyek rögtön megtelnek a kalauz meghúzza a 
zsineget itt nem történt semmi isztok az asztal mellett én legyek a 
Kasszandra megyek a poharak alján a bor sötét és savanyú senkinek 
nem kell az édesség most a sötétség órája következik a teljes elborulás 
ideje

amikor a légy felrepül itt van Eurüdiké kisütött aranyfürt hajával min
den szálát külön simították mennyi kéz jár a feje körül dongó ujjak az uj
jak sodró mozdulatai egy kis dohány lehull a földre mi a maradékot isz- 
szuk meg a poharak alját kiszedve a legyeket ez a legyező a háttérben 
kínai sárkányokkal a pokol kapuit őrzik három párhuzamos vonalban el
ső sorban ülnek az öregek fejüket meghajtva ölükbe szedett farkukkal az 
arcuk mögött feljön a hold és elvonul a második sor fölött ez a proszcé
nium a harmadik sorban fiatal cseresznyefák nyílnak a villamos körték 
spárgával odakötve gallyaikhoz merre van a kijárat ki akarok menni a 
kopasz mandarin mindenütt elém áll bontsuk fel a mandarint engedje 
hogy magam hámozzam le a gyümölcsöstál kiürült ha a pattogatott ku
koricát nem szórta volna maga mögé de Eurüdiké még mindig imbolyog 
rátűz a reflektor és szemek jelzik az útját de hova megy az a szekrény 
tele van kiselejtezett okmányokkal személyazonossági bizonyítványok 
vakon ki tudnám tapogatni az útjukat amint kéz kezet mos és minden
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összefolyik az aláírásban az ujjaim mindig lilák és az ajkammal belene
vetek a csendbe tudom az amerikai csillagos lobogót a szövetség har
minchét tartományát a választófejedelem széke megüresedett minden 
hely megtelt minden változás ellenére még mindig tizenheten vagyunk 
se többen se kevesebben egyenletesen e földhajlások mögött az ágyú
csövek mögött le lehetne lőni a narancsot vagy az agyaggalambot vagy 
a kínai mandarint szét lehetne rombolni a pokol kapuját a kulisszát 
amelyre a szekrény van festve titkos fiókokkal és személyazonossági bi
zonyítványokkal bennük emlékszem asztal idetetted a tenyeredet a vo
nalak mentek a bizonytalanba a szerelem völgye piros volt és az én 
életem elapadt vékonyan mint valami forrás ahol mind a vonalak össze
futnak mint a szarkalábak a szemem alatt most már mindegy a másod
percek ketyegése is a mellénybe rejtett zsebórák alatt a halánték kiha
gyó érverése a kéregető tenyér a rhododendron alatt az elásott gyer
mekhulla te mégy te mégy Eurüdiké szívtelenül és megnyújtózva mint 
egy tigris a kulissza aranypálcái előtt vigyázz a nyilak hegye méregbe 
lett mártva s amint hozzáérsz a bambuszpálcákhoz elégnek a halott fü
lemüle megszólal és csattogni kezd a lámpák lassan lesüllyednek kiderül 
minden a szekrények kihányják titkaikat a föld tele van papírral miért 
nem engedtek ki miért fogjuk egymás kezét mint a hidraulikus lánc min
denki ül az asztal előtt isztok itt vagy Aladár itt vagyok Béla a nap 
megrázza fejét huszonnégyet számol még minden ugyanaz a kalauz 
meghúzza a zsineget a csörömpölés megindul a vízesés zuhog a halot
taskocsi úszik az emberi sors közepén a rózsák a szegfűk és a nefelej
csek marokkal szórva útjában de a kocsis nem áll meg az ajkai között vi
rággal csördít és ebbe belenyugodtunk valamint én is Eurüdiké harminc
hét év három nap de ez volt a legszörnyűbb a sötétben a faburkolat alatt 
fölöttem hömpölyögtek a járművek de a boldog tömegek mikor Blériot 
először repült Budapesten ki gondolta volna hogy a pincébe zuhan le és 
a hordók felett kering mint egy denevér isztok csak isztok a bolthajtások 
alatt és a földhajtások mögött még mindig tizenheten hát sose szaporo
dunk mióta Eurüdiké felkelt és odatalált a kapura a szelelőlyuk sodorta ki 
mint a pillét vagy tisztára a föld nyelte el azért ez a dobogás máshonnan 
jön ezek nem a múmia lovai türelmetlen fejükkel hátralesve a nyírottfejű 
kocsis jövetelére ezeket a hieroglifákat meg fogjuk fejteni oszlopról osz
lopra módszeresen mint Champollion de a türelmetlenségnek nincs ideje 
sem az emésztő szomjúságnak akinek ég a torka megfázott s elviszi a 
szakállas griff mint a síró gyermekeket egyenkint mindkét nevén nevez
ve a hátára szólítja de akik megmaradnak ó Eurüdiké azok vakon is lát
nak és ujjaik táncolnak az írógépen Underwood a szoba négy sarka közt 
a végtelenbe iramló üstökös augusztusi csillaghullás lehunyod a szeme
det ég az éjszaka és te egyedül mégy mégy elszántan és elnyúlva a ki
akasztott zsebkendők száradó búcsújában könnytelenül és égő szemek-
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kel vasdarabok koccannak a lépcső lefele kanyarodik pincegádor alatt 
vagy és itt szól a hegedűszó a férfias cigány belenéz a csepegő gyertya
lángba mért nem engedtek a folytonos csilingelés az idegeimet tépi ezek 
a fényreklámok és ez a kétségbeesetten felrántott száj Ásta Nielsen ar
cáról csurog a vazelin Conrad Veidt kitépi a szemét véres vattát ragaszt 
a szemére a ló eltépi kötőfékét és eszeveszetten rohan a mézgahegyek 
között és féloldalával gurul lefelé a lejtőn a pincelovak dobognak vagy 
Eurüdiké lépte kopog a halántékom mögött az érverés apró morzejelei
vel kitapinthatatlanul a láz partján a ladik eldugva a sás között huszon
hét esztendeje fekszik a gyűrű a tál fenekén és ami megfeketedett most 
energiákban omlik szét a kancsiszemű 17 sárga felúszik a folyón a para- 
fafövegű őrnagy vezénylete alatt és itt a tizenhét ember mind kitárt ka
rokkal megyek köztük mint a falon Eurüdiké a szekrény üres és a pillét 
kisodorta a léghuzat a legyek felélednek amióta elmentél gyűlnek az 
emberek halottak állnak köztünk mindenütt rétegesen a polc porán és a 
hulló vakolatban az egyiptomi múmiák szolgálónépe a fáraó írnoka a 
márványistálló felügyelője akinek a teste halfarokban végződik ami az 
ablak alatt csapdos a hulló vakolatban a polc porán és a göröngyben 
ami a sírodra zuhan Eurüdiké szemek lobognak szavak reccsennek iz
mok zsigerek bomlanak ebben a gyümölcsben amit feléd kínálok az 
utolsó a száradó bundák mögött amelyekre most ráesik a fény a szilsz
kinek nedves ragyogására mikor elmentél a piros fehér zöld üveggolyók 
mögé a kámfor higany szemvíz és a kén sárga kíséretében az egyenes 
út amely hirtelen négykézlábra zuhant és előreesett folt forog Eurü Eurü 
Eurü a szilszkinek mögött Eurü az alagút alatt a férficigány és a hű he
gedűszó a pillét kiröpítette a cúg engedjetek köntösöm kiszakadt öt óra 
az ütőhangszerek órát dalolnak Eurü szemek fordulnak isztok állok lebil
lennek isztok d i c e :  leszakadt Márta Irma az ábécé mögött tiszta e falba 
olvadt mintha az asztal hátától melyben írások vannak 1878. V. 6. és 
1913. III. 2. anyakönyvi kivonatok és személyazonossági bizonyítványok 
mögött a menyasszony más ne húzzátok erőszakkal ujjára a fekete 
jegygyűrűt esztendőkig aludt a hallgatás és a mosdótál fenekén

Eurüdiké a szürrealizmus menyasszonya (is lehetne), ahogy megy az alvilág felé, lemerül a tudat
talanba, amikor a sötétség órája közeledik, a teljes elborulás ideje, amikor a borospohár alján fel
bukkan a részegség megfeketedett gyűrűje, mely a hiábavaló idő és a hűség. A poharak alján a bor 
sötét és savanyú; a föld tele van papírral; Blériot a pincébe zuhan, és a hordók felett kering; hu
szonhét esztendeje fekszik a gyűrű a mosdótál fenekén; elásott gyermekhulla, pincegádor, alagút; a 
pokol kapui -  a mélység, a mélységbe rejtett dolgok.
Szekrény és föld (melyek kihányják titkaikat), villamos és halottaskocsi. A kalauz meghúzza a 
zsineget (a villamos elindul), Eurüdiké csak megy, imbolyog, illetve kiröpíti a cúg, mint egy pillét, 
hömpölyögnek a járművek, a ló eszeveszetten rohan a mézgahegyek között, a szerző menni készül 
-  a mozgás: alászállás (vagy kitörés? itthagyni e mai kocsmát?).
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A szabad asszociációk sodrása és a téma stabil lépcsőfokai, valamint a számok, melyek mindegyi
kének megvan a maga különös jelentősége, ha nem tudjuk is, micsoda.
Ki kicsoda? A szerző, aki el akar menni, köntöse kiszakadt: ő Eurüdiké? Eurüdiké a menyasszony, 
aki minden pillanatban más? És a megüresedett helyeket rögtön betöltik mint a villamoson és a 
halottaskocsiban. Eurüdiké a személyazonosságát keresi az alvilágban? A szerző a férficigány? A 
fáraó írnoka? A férficigány Orpheus? (S. E.)

K é k  a  b o r íté k o n  a  b é ly e g
Kék a borítékon a bélyeg a postás szoknyája kék
Cseresznyét hozott a tarsolyában és széles eperlevelek között egy pufók gyereket
íme felemelem pillámat és megmozdulnak nehéz kőtagjaim
Arcom szám szemem és ami a szemem mögött van
Kék dunnák között evezek a tenger ablakai alatt
Nem múlt el tőlem a szó tőrt vet de a tinta kék és ártatlan

E lé g ia
Ezerkilencszáztizennégy, tizenkilenc 
Noirmoutier Yeu szigetek 
Utána Feldkirch Bécs Berlin és Budapest 
Az első rét szaga, a kis babérfák, a csikók 
A zúgó utcák
Ahol hullámebek kapkodnak utánam 
S most elbástyázottan borong bennem a tenger 
Látom: nem meleg tűzhely a társadalom 
Kivetettségemben hozzád fordulok vissza sziget 
Időben derengő emlék, meghatottságom úszó elíziuma 
A letaposott fű, a pázsit ott simulékonyabb 
A nők karjai csuszamosak és hidegek 
Férfiak izzó aranyfövényben izmok 
És Bisztrán Demeter
Alacsony ember kopott prémkabátban, szűcs
Cigány rejt kalap alá nyulat úgy, mint 6 a mindenség titkát
Egyszerű szavak örményfonákja mögött
Egy hajdani huszár egyszerűsége ficánkolt egyszerűsége mögött 
A tavaszi alkonyatban a kőre ült és énekelt 
Mindenki elcsendesedett, ha énekelt 
Régi székely dalokat énekelt
A hajadonról, aki térdig szappanozza lábát a patakban 
Vagy kirázta magából a mágiát mint bolhát az ingből és mosni ment 
Hét óra felé takarodót fújtak a francia katonák 
A lőrésen behulltak a fényszórósugarak óramutatói 
És aluszékonyan vízalattozott álmainkhoz a parti harangszó 
Százhuszonheten voltunk ott magyarok
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A tenger haragos habjai mostak össze minket
Ó Bisztrán Demeter, hullámok ugatnak, hó esik, szél fúj a magányos szobában 
Ó szép hajadon, mosd a lábod a habos patakban 
Huszonhatéves vagyok, kinő a szakállam 
Tenger emel és háború dörög alattam.

In m e m o r ia m
Ünnepelje más a csitítás roppant tudományát, mely narkotikumokból épít a kínlódás fölé enyhe lugast, 
Méhzümmögést, s teleszirmú virágok bágyadt bólogatását hintve a pusztítás irtózatos munkája fölé 
Idegen álmokat, enyhe mérgek zsongftó fogását s kandi képzeteit:
Én a belülről sugalló világosságot ünneplem, amely a romboló erők első rezzenésére feleszmél 
S látja a teendőt!
A barátot, aki barátok közt ül szivarozva, hirtelen nyugtalanság fogja el,
Elsápad, hazasiet, s miközben nagy fájdalmakról panaszkodik, lámpát gyújt, s  mindent gondosan 

számbavesz,
Ami jelentős életében volt -  és minden jelentős; bánat és öröm, az élet bármely pillanatban megszakadhat, s 
ugyanakkor csodálatosan kerek.
Csak a kívülmaradó érzi a szakadást erőszakosnak, hogyan is érthetné meg, hogy a különös hosszú ujjak 
füstté lettek, s nem érintik többé a másik lélegző, meleg tenyerét?
Mert egy dolog csak, nem több, ami miatt az ember, rendeltetése szerint, a világra születik.
Egy, s az a legjobb, s minden más kevésbé jó: az amit álomban adtak.
Hogy két ember összetalálkozzék egy bizonyos napon,
Hogy egy nő megtaláljon egy férfit és annak párja legyen,
Hogy valaki elrántson valakit a villamos elől,
S talán a nagy feladat, amiről a párkák dalolnak a gyermek bölcsője felett,
Amit az ember tapogatva keresgél, s hogy meglelte-e, s mikor: halálában tudja meg.

íme az alkotó, aki a rombolás küszöbén megidézi, ami életének tartalmául adatott:
A félelmetesen dörgő tengert a bárkával, amelyen százegynehány ember szorong,
A százegynehány embert, mindegyiket külön-külön, személy szerint,
Hogy mindegyik látható legyen a kegyetlenül vastag falak közt, amint tesz-vesz, fúr-farag, henyél vagy 

szórakozik,
A nyúlós napokat, az átvirrasztott éjszakákat és a kegyetlen, szeles hajnalokat.
Művész, aki kálváriádat megjártad, roppant csendesen fekszel a klinikán, kimerült vagy,
Édes a mérgek illata: újra a szigeten vagy,
Harmadszor dörög a tenger, a süstörgő tajték átcsap betegágyad fölött,
A virágok méze lecsorog ajkaidról,
Ágyad előtt szakállas, szuronyos katona áll,
Int, s már csendesen szeded cókmókodat,
Indulsz újra, végleg, a négy léc közé, a repedező mennyezet alá, amelyről por szivárog le, ha fejed felett 

dobognak.
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PALASOVSZKY ÖDÖN

P u n a lu a

(részle tek)

A z  iz z ó lá m p a -P u n a lu a
A nagy Punalua-ünnepekre, Május utóján, mikor már nyílnak a jázminok

r \
ícij fis1 a, fis,
|d  H d - — V H4

A Punalua-kiáltás: P u n a I u a !

к  a, a,  ------ - (is,
[d d d H

Az izzólámpa-kiáltás: I z z ó  l á m  p a !

I d
A hó-rukk: H ó - r u к к

A férfiak visszatérő hangja: d 
A nők visszatérő hangja: a-|

d megközelítőleg =

H megközelítőleg = 

a-| megközelítőleg = 

fis-j megközelítőleg =

< = erese.
> = dim. 

glissando.
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Hó-rukk.
Kedvedért Punalua kedvedért.
Meg szoktátok ünnepelni a születést meg a halált -  ünnepeljétek most velem a fényt. A tüzek emlékét, az 

áramokat. És Punalua színeit, hangjait, hömpölygéseit és alakzatainak ízét. A föltámadókat! valamennyit! 
Punalua eleven világát.

Ne úgy imádkozzatok, mint eddig! Táncoljatok az izzólámpának! Punaluának táncoltok! milyen szépek 
vagytok! és szerelmesek! Adjátok át magatokat ennek a nyers és kegyetlen táncnak, mely ősi, mint a 
kerekek fordulása, mint a szél, a víz, mint a vér futása, mint a párzás.

Kedvedért Punalua. Lélegző, emelkedő és süllyedő. Lépő és lendülő Punalua. Forgások Punaluája, 
csúszó és zuhanó Punalua. Hó-rukk! Törjön benneteket és teremtsétek mindig újra! Mert Punalua mindig 
más. így táncoljatok!

Ne higgyétek, hogy ez a Punalua valami isten. Őt szerelemmel kell szeretni. Aki megismerte, nem tudja a 
fejéből kiverni. Punalua mámor.

Amióta megláttalak Punalua, nincs más, csak a tieid. Máma eleven vagyok és én gyújtom föl a te 
lámpádat, holnap és más országokban más. Látod Punalua: az ú papja! a kék papja! a tanagrák papja! a hó
rukk papja! Nem papod: szeretőd!

Kell-e Punaluának templom? Maradjon ő csak a szabad ég alatt, barátaival a hegyekkel és a fákkal, a 
napon és a levegőn, a vizek partján, a lépcsőkön, a teraszokon az úszó hajók födélzetén, hidakon -  és este 
is, kigyúló és fölemelkedő fényeivel.

Játék. Szerelmes játék. Az ú láza. Csuszamlós hangjaitok láza. így jajgassatok, így sikongassatok 
Punaluáért!

Víz-Punalua! Fal-Punalua! Csók-Punalua! Ágyék-Punalua! Hó-rukk! hó-rukk!
Lázadó! És a te világod mindentől elüldözött világ!
Halljátok: így semmi sem maradhat! és minden másképpen van mint ahogy mondták!
Adjátok át magatokat Punaluának! egészen! egészen! Csapjatok ki medreitekből! Vér-áldozat 

Punaluának! Szerelmes vérünk! Nyűgtelen sugárzó vérünk! lázadó! mámoros! punaluás!
Életben és halálban! hó-rukk! hó-rukk!

Kedvedért, Punalua!
AZ IZZÓLÁMPA PAPJA a hídra lép.

PAP:
Most pedig azokból amik bennem halottak 
Már halottak még halottakp 
Azokból amik bennem élnek 
Láthatóvá teszem Punaluát.

Elindítva az ú-punalua énekeit:
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FÉRFIAK, a lélegző-punalua táncaiban:

/Г\
< > 

d
l i 

ti — H d H I d

U ----- u u ----- u ú !

d I d — H d " ••*•• H d I d ~ ~ * H  d •*— *H d I d*~™H d***~*H d
A! u —  a u —  a ú! u —  a u —  a a ! a —  a a —  a a!

NŐK az íjaája  énekével:

Л  >  /7N >
a1 a1 3-j *'"** fiŝ  a1 â  â  fiŝ
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FÉRFIAK, a kettős uá-val:
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PAP: Punalua!

FÉRFIAK:
Punalua! Punalua! Punalua!
Punalua! Punalua! Punalua!

MINDNYÁJAN, Punalua után kiáltva:
Punalua!

PAP, a falakról emlékezve:
Sokáig aludt Punalua, kelj fel szomjas a víz
Kelj fel Punalua fázik a tűz, add vissza a repülés szakait, elfáradtak a madarak meg a kékselyemhajú babák 
Hány napi járóföld az élet és halál? Ezek a falak sohase maradnak el
Kétoldalt izzó és lehelő falak, mert csillámló pernyéből vannak vékony szélből pezsgésből, szagok áramló 
lapályai ezek, sebes és sötét borból levegők és gyanták sűrű falai, vadonok ferdén átmetszett zuhanása 
szétnyíló tengerfenék áthatolhatatlan gyors pereme
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Tű nem tudná keresztülszúrni hal átúszni, lepke lehullna, hang nem járja 
Szeretném a kezemet kinyújtani, a barackfák mért tartják örökké mereven karjaikat?
Azt mondják, mindenkinek van egy testvére, nálad Punalua nálad és szép!
Nyisd meg a fekete és mély tükröt, melyből egy cseppet is kimerni lehetetlen, látom az én szakasztott 
testvéremet de nem hallatszik ide a hangja, ő nálad lakik és szép
Punalua, ugye nálad az őznek is van egy testvére, a háznak is, a születésnek is és a kedves gondolatoknak is 
Túl a falon
Látom az én gyönyörű szemeimet a tűzvészekkel 
Hej Punalua, felelj hát?

FÉRFIAK, az emelkedő és hanyatló-punalua táncában:
Punalua ó Punalua ú Punalua í Punalua ű
Punalua máma, Punalua holnap, Punalua tegnap, Punalua mindig
Punalua folyton folyton folyton
Punalua folyton

A  z r í -P u n a lu a
Születésem és halálom emlékére

Egyszer azt mondta Punalua: eredj és lazítsd föl a gyermekeket. Nevettem. Éreztem, hogy ennek így kell 
lenni és tudtam, hogy ezért lakolnom kell. „Szabadítsd meg a gyermekeket!"
Jaj Budapest! hogy szerettem ezt a rettentő várost. Hídjait és a Dunát. Megnéztem az ereszeket, melyeket 
először fogok fölgyújtani.
Azon az estén, mikor már minden bizonyos volt, anyám jött szembe akinek tíz éve nem láttam a sírját. 
Bizony holnap kiröpülnek a gyerekek! Látod anyám!
Elment mellettem. -  De hogy lásd mennyire szeretlek, megmutatom ezeket az asszonyokat. Egy se  hasonlít 
rád! és szebbek nálad. Akit szeretünk, megöljük. És Punalua se  anya hanem szerető.
Budapest! szerelmeim városa! te láttad az én kedveseimet. Itt jártak ők. Ne sírj. Tetteimet nem lehet 
jóvátenni.
Lehorgasztottam a fejemet. Ismerőseim elfordultak, vállat vontak. Bajtársaim is messze elkerültek. Igazuk 
volt. Mi közöm az ő megöregedett csatáikhoz?
Nevettem. Mert füleimben volt a zendülók holnapi dübörgése, ugrabugrájuk, ismerős zenebonáik, a hidak, a 
partok benépesültek! ujjongva hullámzottak el fölöttem a zrí seregei! rakoncátlan és erős seregei! Jól van zrí 
fiai öljetek meg! Öljetek meg újra meg újra! akit szeretünk megöljük. Ők szerettek. Fölismerték magukat 
bennem és mindennek homálytalanságát ami van, mert ez az 6 igazi természetük.
A gyerekek keresztülgázoltak rajtam indulóikkal -  kedveseim pedig akik valaha csókomat ízlelték, távol 
tőlem és m essze túl azon amit életnek mondunk, jajszó nélkül zuhantak fölfelé és lélegzetükben a révek 
kialudtak.
Mert ugyan mi más volt születésem és végem is, mint a tiszta és szabad zrí játéka, mely kedvére hajkurász 
előttünk azokban az országokban amiket nem lehet megépíteni ahová nem lehet eljutni hajóval s ahol nem 
lehet megpihenni.
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ZRI

A DUNA KÉT PARTJÁN FÖLHANGZANAK A ZRÍ DALAI ÉS ELINDULNAK A ZRÍ NYERS ÉS LÁZADÓ 
JÁTÉKAI:

A zrí
A tiszta zrí 
A legtisztább zrí 
A bátya kedvéért a zrí

FIÚK ZENDÜLŐ CSAPATAI A LÉPCSŐKÖN ÉS A HIDAKON, EZEK A ZRÍ FIAI:
A bátya Budapesten tüzet és zrít csinált 
A bátya szertelen, a bátya csintalan 
És minden nyűgöt elszakít!

LÁNYOK AZ ERZSÉBET HÍDON, A ZRÍ LEÁNYAI:
A bátya
Huszonöt évig járt halottan 
Negyven évig járt halottan 
És láthatóvá tette Punaluát.

FIÚK A FERENC JÓZSEF HÍDON:
A bátya nem volt afféle jámbor, csak úgy dőlt a vétek belőle 
Mindig tilosban legelészett 
Kést köszörült
S ellopta egy nő ajkáról a csókokat, amelyek másé voltak!

LÁNYOK A PARTI LÉPCSŐKÖN:
A bátyának kékselyem írógépe volt 
Nagyon szerette Punaluát...

FIÚK ÉS LÁNYOK A HÍDON:
Ő nem élt miérettünk, a bátya önmagáért élt 
Punaluát kereste mindenütt 
így halt meg a bátya szegényen,
Punalua országában könnyű halállal!

FIÚK A PESTI OLDALON:
A bátya egy tanagrát szeretett
Hej bátya, hej! ledöftek a tanagrák hej!
Mert szeretted őket hej! mert szerettek hej!

LÁNYOK FELELGETÉSE A BUDAI OLDALON:
A bátya ládában utazott
Gyümölcsökben napfényes borjakon keresztül
A ferde pályaudvarok üvegtetőin
Hajók fejjel lefelé szédült kéményeiben...

LÁNYOK ÉS FIÚK KIÁLTOZÁSA:
Jujj bátya, jujj!
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A ZENDÜLŐ CSAPATOK UJJONGVA JÁRJÁK BE A VÁROST A ZRÍ DALAIVAL EGY FIÚ A FERENC 
JÓZSEF HÍDON AZ ÁTÖZÖNLŐK ÉLÉN, MÁR A PESTI HÍDFŐNÉL:
Ez az az év
A bátya tavasszal született
Pusztítsd el a bátya emlékét, hogy ne szülessen senki tavasszal,
Mert hogy bírja a hideget?

FIÚK ÉS LÁNYOK, LÉPTEIK DÜBÖRGÉSÉRE ÉNEKELVE:
A bátya szobrait összetörjük -  
A bátya hamvait szélbe szórjuk -  
Mert így akarta -  ő akarta -
Mert minden nyűgöt elszakított, minden hamvat szélbeszórt!

A KÁLVIN TÉR FELÉ ÖZÖNLŐ CSAPATOK SZÁJÁN DÜBÖRÖGVE HARSAN FÖL A SZABAD ZRÍ 
INDULÓJA

FIÚK LÉPTEIKRE:
A zrí lelke lobog a kutyák szemében
A zrí tüzei virítanak az ablakokban
A zrí lovai futnak ismeretlen gyepszőnyegek felé

FIÚK ÉS LÁNYOK RIVALGÁSA:
A zrí -
Afrikából jött a tűz honából
A zrí milliók szívében hófuvatag! a zrí ragyogtatja vétkeinket, fölperzseli a lanyha gyarmatokat! a zrí a tiszta 
zrí, a legtisztább zrí!
Világokat szül és veszejt el
Forró széllel, hideg lávával, vízzel, mert mindig rést keres!
A zrí lépked a lépcsőn fölfelé, kést köszörül a kortyok alatt, foszlánnyá szakít árnyékot és koporsót!
A zrí vet ágyat a szerelmeseknek
A zrí fordítja meg a szekerek rúdját, a zrí vérzik a telefonban, a zrí forgatja az evezőket!
A zrí ugat a zrí nyerít a zrí sikolt a zrí viharzik, a zrí siklik a gátak tövében, lázak és katasztrófák elébe!
A zrí ficánkol a zrí csatázik! a zrí a mindig nyugtalan! a zrí a mindig meztelen! és minden nyűgöt átszakít!

LÁNYOK LÉPTEIKRE:
Egy szép virág kelyhében lakik a zrí

FIÚK:
Egy szép leány mellében lakik a zrí 

LÁNYOK:
Egy szép vulkán méhében lakik a zrí 

FIÚK:
Egy szép tenger ágyában lakik a zrí 

LÁNYOK:
Egy szép csillag fodrában lakik a zrí
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FIÚK ÉS LÁNYOK RIVALGÁSA:
A zrí -
Polinéziából jött a tűz honából, a zrí szemében nincs idő! a zrí szemében nincs határ, a zrí szemében nincs 
iga, a zrí szemében nincs hazugság, a zrí a vágy a hús-vér álom, a zrí a mindig meztelen!
A zrí pattantja el a húrt, a zrí hozza fel az új szigetet, a zrí veti ki az új állatfajt, a zríben naprendszerek 
születnek!
A zrí fakasztja föl a gejzírt a zrí röpíti el a holdat, a zrí lódítja meg a lavinát, a zrí a csók a zrí a küllő, a zrí a 
zrí a lázadás!
A zrí gyújtja fel a városházát, a zrí roppantja szét a jármot, a zrí fagyasztja be a tengert, a zrí forralja föl a 
gleccsert, a zrí a mindig nyugtalan!
Milliók orrában szénaillat, milliók talpában drága tüske, milliók szemében drága szálka, milliók farában 
kancsuka!
Milliók lábaközt parázs!

A zrí!
Ázsiából jött a tűz honából és minden nyűgöt elszakít!
A zrí a szabad zrí, a végtelen könyörtelen és mindig meztelen!
A zrí nem aggódik soha és mindig rést keres,
A zrí -
Milliók szívében hófuvatag! milliók szívében tűzokádó!
Milliók szívében reng a föld! mert minden nyűgöt átszakít!

GYEREKCSAPATOK KURJONGATÁSA A KÁLVIN TÉREN:
A zrí a tiszta zrí, a legtisztább zrí!
A bátya kedvéért a zrí -  
Egy hordó bort teremtettem 
A hordó bort földaraboltam, fölszeleteltem 
Mélységes szeletekre, borszínű szeletekre,
A tagadás szeleteire, a teremtés szeleteire...

GYEREKEK ÓBÉGATÁSA A VILLAMOSOKRÓL:
Egy óriási mandolin, egy hihetetlen cérna 
Egy óriási karika 
Egy feneketlen karika 
Egy hihetelen karika 
A zrí, a tiszta zrí...

AUTÓK FELELGETÉSE:
Egy óriási hajó 
Egy feneketlen hajó 
Egy hihetetlen hajó 
Egy óriási röpülő 
A zrí, a tiszta zrí...

PAJKOS CSAPATOK AZ ÚTTESTEN, UGRABUGRÁLVA:
Teremtettem egy oroszlánt lisztből
Egy kutat szénből, barackfát fényből, egy tűt szélből
Létrát hidegből és melegből
Piros a szén, piros szívünkben a szén!
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CSÚFONDÁROS KÖRTÁNCAIK A KECSKEMÉTI UTCA ELEJÉN:
Ház, ház, ház
Kőből, fából, vasból, mészból 
Nehéz ház, sötét ház -  
Fekete bácsi szögei benne 
Szomorú néni vasal benne -  
Vissza ne nézz!
Néni -  a fejkalappal, a fejkalappal 
Bácsi -  a szájszivarral, a szájszivarral!
Pá pá ház!

AZ EGYETEM TÉREN, LÉPTEIKRE GAJDOLVA:
A lépcső mindig fölfelé megy, mindig mindig fölfelé,
A lépcső mindig lefelé megy, mindig mindig lefelé!
A zrí a kényelmet elharapja, ma itt vagyunk és holnap ott 
Mert kóbor a lég, kóbor a nap, kóbor a harmat, kóbor a vér 
És mindig lép a láb és mindig lendül a kar!

GYEREKEK EZREI:
Gyerünk, gyerünk!
A fordulónál vár a bátya, ki minden gátat elsöpör 
És minden nyűgöt elszakít!

LÁNYOK ÉS FIÚK UJJONGÓ ZENEBONÁJA AZ EGYETEM UTCÁBAN: 
Ládás bátya! Gesztenyés bátya! Rézsűt bátya! Köszörűs bátya!

Hiába mondja Palasovszky, hogy nem, Punalua mégiscsak isten, a neve alapján szoros rokonság
ban Tahiti (vagy Hawaii?) ősi isteneivel, illetve lehet, hogy nincs is velük rokonságban, csak sike
rült szert tennie egy izzólámpára, melynek már a neve is tiszteletet kelt (Iz-zólám Pa), hát még ha 
világít. Attribútuma alapján napisten, ennélfogva termékenység-isten, ennélfogva szerelem-isten, 
de a lényeg az, hogy vad, rituális táncok közepette mutatnak be neki áldozatot, ahogy erre a kinyi
latkoztatás a maga egyszerűen eksztatikus módján kifejezett utasítást is ad. A tánc célja természe
tesen Punalua megidézése és kiengesztelése, amelyben fontos szerepet játszik a pap is, aki a nép 
artikulálatlan vágyát varázs-szavakba foglalja. Punalua megjelenése egyszerre az isten születése (a 
falak közül, az áthatolhatatlanságból) és teremtés („Punalua, ugye nálad az őznek is van egy test
vére, a háznak is, a születésnek is és a kedves gondolatoknak is”).
Ha az Izzólámpa-Punalua ősi rituális tánc volt, akkor A zrí-Punalua inkább valami csehszlovák 
szpartakiád, az ifjúság és az egészség ünnepe, bár a lázadás-motívum kétségtelenül hangsúlyo
sabb, és megőrizte hamvasságát az utópia is, melyben „tiszta és szabad” anarchia uralkodik, a zrí. 
Azért a nagy epikus alakzatok ide is beszivárogtak. Itt a forradalom mintájára zajlik a szüzsé: van 
egy vezér, aki szembefordul régi énjével, a régi világgal, még saját családjával is (vő: Nem ismert 
meg a saját anyám -  Karinthy nyilván innen kapta az ötletet), kirobbantja a forradalmat, és példa
kép lesz a következő nemzedékek szemében. Ez a tekintélyelvűség eszmeileg kissé zavaró ebben a 
nagy lázadásban.
Az imában nincsenek táncoló tömegek, már-már bensőséges a hangnem, ami a mai fülnek sokkal 
kellemesebben hangzik. Igaz viszont, hogy itt sem hagyja említetlenül a szerző a mögötte álló 
seregeket, melyeket a végén győzelemre is visz a lanyhák és mogorvák ellen.
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Mindazonáltal a Punalua Palasovszky nagy találmánya, olyan nagyszabású dolog, amely sajátos 
közeget és lendületet, ritmust és zenét ad a különben esetleg gyengébb verssoroknak, s ez a közeg 
ugyanúgy magával sodorja az olvasót, mint mondjuk ha egy amerikai templomban néger spirituá
lét hallgat az ember, csak itt -  ha a példánál akarunk maradni -  a zenei tradíciót a lázadás őszinte
sége ellensúlyozza. (S. E.)



RADNÓTI MIKLÓS

A  n é g e r  T y l s z e m e irő l szó l

Velencét járta újra.
Csapzottan, az álmatlanság sűrű gyűrűivel a szeme alatt.
Borzongó nyugtalansággal simogatta szép fehér tenyerével a nedves paloták falát és előreejtett szemekkel 
nézte a hintásfényű vizet a hidak alatt.

Megállt, hogyha a kopárt fölött remegve kibukkant egy gondola rézzel kalapált orra és ámulva nézte a 
görbe vonalat, ahogy fölrajzolódott a parton, a lámpafénynél.

Sejtelmes volt ez az árnyékokkal játék, félig lecsukott pillák alatt.
Dalolni szeretett volna ilyenkor s azt hitte, hogy övé most minden fény és sötét.
Állt ott egyhelyben soká.
A gondola is elringott már rég és a lámpása is csak ott lengett messze valahol. Nézett utána és csodálko

zott, hogy már oly messze van, pedig nem is búcsúzott még.
Nappal órákig ült törötten a pamlagon az Ismeretlen Mester Ecce Homója előtt s ilyenkor este előtte járt a 

kép és kísérte.
Rémületében fütyörészett, csak a San Marcón harapta el a nótát.
Mert a San Marcón nesztelenül járt.
Hold csobogott ott hang nélkül, fénnyel és a nagy fehérségben galambok aludtak a cirádák alatt. Nem 

akarta riasztani őket. Csak a fogai vacogtak csörögve léptei fölött. De erről nem tehetett.
A templom előtt mindig meghajtotta a térdét és minden éjjel újra bámulta a festett boltozatot a kapu fölött 

s a színekért megirigyelte az ó piktorokat.
A Dogepalota összerabolt oszlopait is meglátogatta minden este. Az egyikre, tizenharmadikra talán a 

tengertől, valamikor fiatal időkben az életet faragta rá a művész. Az életet, ami után könnyesen nyújtotta a 
karját évek óta már.

A születéstől a meghalásig rajta volt az oszlopon minden.
4 '’ász is
Egy osszetapadt emberpár, becsavarva valami takaróba.
Ezt a faragást nagyon szerette.
Nézte s boldogan nyelt a rémülettől és a gyönyörűségtől.
Nem sokáig bírt pedig maradni. A fényt és az oszlopoknak rémes, elnyúló árnyait nem szerette. Éles volt 

és bántó itt minden.
Nyugtalan lett.
Meqnézte a Campanile csúcsán megülő holdat és menekült a sötét piazzetták felé, ahol csak a kutak ap

rószentjeit csillantja a hold és ahol nagy, vészes fekete macskák s borzas lányok lapulnak a falak tövén 
csókraszökötten 

A macsKaktoi félt.
A víz mellett ment babonásan, hogy ne szaladjon balra előtte egy se.
Ha pedig lány hívta, azt hitte, meghal.
Most is lánv kergette idáig. Jött utána s csábította. A fiú menekült nagy, borzolt rémülettel a fekete lány 

elől. Nem szerette a lányokat, de a feketéktől egyszerűen félt.
Egyszer, nagyon régen szőke lány csókolta meg napfényben egy bérkaszárnya kockás udvarán kora 

reggel és azóta azt szerette.
Jazzt hallott messziről haloványan és szaladt a hang után. A küszöbön lihegve állt meg.
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A lány kikerülve az ajtón kiömlő világosságot szomorúan indult vissza a sötétbe egy macskával a sarka 
mögött.

Körülnézett a sokszínű lámpák alatt. Táncoló férfiak válla mögül nedvesen csillogó asszonyszemek nézték.
Tudta, hogy szép most. Haja az arcába hullt és szomorú szemei égtek. Nem dobta hátra a haját.
Érezte már az ijedtségtől megdagadt torkán a bort és a benne lebegő jégdarabokat. Inni szeretett. És 

szerette a bortól szeme elé lebbenő puhaszínű fátyolokat.
Nagyot nyelt.
Egy kar emelkedett hívón a fejek fölött.
Odanézett. Egy néger intett.
Állt tovább. A kar szégyenkezve lehullt és két kérő fekete szem sütötte. Újra odanézett. A nagy idegen 

szemek hívták.
Elindult felé az asztalok között.
Tylhez megy -  suttogták csodálkozva, tánctól fölajzott mellekkel az éjszakai asszonyok.
Azok, akik mellett elment, megsimogatták halkan a ruháját. És utána mintha szentséget érintettek volna 

meg, megcsókolták csúcsos szájjal az ujjuk hegyét.
Nem vette észre.
Leült. Bort kapott s kettőnek töltött. Jégdarabok csobbantak csengve a metszett poharak falához.
Ittak.
A néger a kezére tette a lilakörmű kezét.
Hagyta.
Nem beszéltek, csak néha a zene ütemére megingatták a fejüket.
Nézte Tyl szemeit és utazott bennük nagy összeboruló fák alatt, meleg vizek partján, ahol szelíd krokodi- 

lusok süttetik magukat a trópusi nappal. És ahol néger lányok táncolnak fura mellekkel, zörgő szoknyában 
egy oltár körül.

Ahol melegen morog nagy, fehér tajtékkal a tenger és nappal van most talán a föld másik oldalán, ahol 
fejjel lefelé járnak a néger emberek. Ahol nyár ömlik mindig és eső hull csak ha tél van. Sűrű függönyös eső.

Itt nincsenek fák, csak paloták vannak a vizek fölött; nézett ki az ablakon, de csak magát látta ott, mert 
éjjel tükör az ablak.

Aztán visszafordult.
Nem bántanak most szelíd fehér fiú -  olvasta a néger mozdulatlan szemeiből, de ahogy visszalapozott 

nagy ámerikai rémületek ütötték meg a szívét. Bemeszelt lábakkal látott állni egy síró gyereket, akinek zsíro
sán fénylett a bőre és a könnyei folytak. Aztán ijedt szemekkel látta később szalmakalapos emberek gyűrű
jében, ahol lincselő férfiak öklei dirigáltak a levegőben.

Sokáig ültek és sokáig vándorolt a fiú a m esés szemekben.
Ültek a kiürült teremben, ahol már zene sem szólt amíg tartott lassan a bor és szerették egymást.
Az utolsó két pohárba már jég se jutott. Összekoccantották, mielőtt kiitták volna ünnepélyesen.
Elindultak a hajnali úton, egymás mellett egyszerre lépve.
Lassan jártak.
Fázott a reggeli hidegben és a halpiac felől is furcsa üzeneteket hozott a szél.
De nem tudott sietni.
A néger lassú lépteiből ámult rá a sietés értelmetlensége.
Bolond aki siet.
Csak ülni kell évezredekig és feküdni összehúzott lábakkal bölcsen egy kókuszfa alatt és nézni, hogy érik 

lassan körül a világ.
Száját nyalva egy elkésett macska futott előttük véresen.
Tyl fölemelte a lábát, karja hátralendült és a macska sikítva röpült a vízbe.
Hálásan nézett a négerre aki most mosolygott felhúzott szájjal.
Egy szűk uccában megállt egy ház előtt, megfogta lilakörmű kezével a fiú kezét és bement.
Az állvamaradt.
Az égre nézett és arra gondolt, hogy a San Marcón már ébrednek talán a galambok.
Az emeleten kinyílt egy ablak és reggeli hangon lelkesen csattogott egy kanári.
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A Kassákékról le-, a mozgalmi avantgárdból kimaradt, a Munka „savanyú, szociáldemokrata avant- 
gárdjá”-tól érintetlen, a húszas évek végére politizálódott, párizsi szürrealistáktól idegenkedő, így 
az avantgárddal komolyan sohasem kísérletező fiatal Radnóti legjobb, közel-távol rokontalan kí
sérlete, 1930-ból. Narratív, lineáris, kevéssé reflexív, nyers, némileg modoros szerepjátszó líra. A 
hagyományos formák hiányától némiképp meglepődött, de e meglepődésen magát hamar túltevő 
szöveg.
Ismeretlen Mester Ecce Homoja, San Marco, Doge-palota, összerabolt oszlopok, Campanile, sötét 
piazzetták -  hiába, 1930 körül nehéz lenne Velencében nem az ősi európai kultúra nyilvánvalóan 
szakrális szimbólumát látni. Egy olyan tapintható szimbólumot, ami lényegi, végső dolgok felé 
mutat, félreérthetetlenül. Kultúr-sokk. De maga a mai tárgyi valóság meglehetősen lepusztult. Az 
európai kultúra lerohadt, szimbolikus centruma. Nagy, vészes fekete macskák, borzas lányok, fe
keték, szőkék, jazz, sötétség. A nyilvánvalóan profán világ. Itt, e két szint, szent és profán között 
bolyong a centrum perifériáról származó ájult, fínomlelkü, mértéktelenül szenzibilis szerelmese. A 
szent mediátor. Bor és jég vágya. Szokásos ügy: kultúra, kurvák, alkohol. Aztán majd hazamegyünk. 
De nem. Néger, nagy, idegen szemek, Tyl. Eulenspiegel? Josephine Baker? Michael Jackson? Tyl 
mesés két szemében két világ lakik. Egy sohasem-volt, ősi, afrikai, bár az európai kultúrával 
(mellékesen) kompatibilis, magas kultúra -  és a „nagy ámerikai rémületek” uralta Ku-Klux-Klan- 
világ. Szabadság és elnyomás. Jazz és bor és szeretik egymást. A szöveg sehol sem mondja, hogy 
Tyl férfi. A szcéna homoerotikus töltése mégis egyértelmű. Bár mellékes. A szöveg tétje a tanulás. 
Bolond aki siet. Csak ülni kell évezredekig és feküdni összehúzott lábakkal bölcsen egy kókuszfa 
alatt és nézni, hogy érik lassan körül a világ. Az elbeszélő periferikus, frusztrált épp-hogy-eu- 
rópai. Tyl idegen. Két másik nagy alternatív kultúra, Afrika és Amerika gyermeke. Megvan a ma
ga baja. De a mediátort megszabadítja félelmeitől: belerúgja a macskát a csatornába -  és tojik az 
európai kultúrkörre. Centrumostul. Hallgatja a jazzt és röhög. Felizgatja a provincia lakóját, aztán 
otthagyja. Rajta is röhög, gondolom.
Nagy fekete vitamin euro-frusztráció ellen. (S. K.)
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RAITH TIVADAR

P á ris , L ie g e , T re n c s é n te p lic

(Recitativo 1914-15)

A dél, amibe belenyújtózom, langyos-melegen cirógat. Szeszélyesen süt a nap, a facipők dallamosan ko
pognak, énekbe cseng a beszéd.

Megyek a boulevardon, egy régi barátom jön velem szemben. Bársonykalapját szemére húzza, ide-oda 
cikáz az aszfalton. Biztosan éhes. Megállít. Tíz soust öreg. Benyúlok a zsebembe. Csak egy francom van. 
Nesze.

A Café Biardból kinevet rám egy nő. Int. A múltkor éjjel elszedte a cigarettám és a pénzem. Továbbme
gyek. Kellemetlen, ha nem tudok pénzt adni.

A Sorbonne-ról most jönnek ki a lányok. Sietve mennek az utcán. Beszélnek. Oroszul. Fekete hajukban 
buja éjek alszanak. Szemük álmos, mint a lumpos macskáké.

A Pantheon komikusán mered az égbe. Vonalai a nagy fényben szétomlanak, s kupolája értelmetlenül 
ődöng a kékségben.

A Gare Montparnasse-on sikolt a vonat, s a Luxembourg kert szökőkútja gyerekkacajt hajít a levegőbe.
A cigarettám, csak most látom, nem ég.
Nem szeretem a Saint-Michel útját.
A Szajna kidülledt medréből. Végre tavasz van, áradás.
Jó volna most hajóra ülni. Saint-CIoudba menni vagy Charentonba. Megyek le az állomáshoz. A 

Préfecture de Police zászlója vígan lobog...
Ej, menjünk ki gyalog Charentonba.

Bosszant ez az erős napfény, ami a kávéház üvegablakán megtörve elkápráztatja a szemem. Csilingelő 
villamosokat szeretnék most látni, amik az idegeimbe ütődnek, az utcán csillogva futnak, s a gyerekkoromat 
hívják az eszembe, s a poros népligeti utakat, ahol a fű szürke, s a fagyialtos bódé színes reklámja bántón 
ordítja a tikkadt mezőnek: Vanília.

Szeretném megsimogatni a szék alatt heverő kutyát. Hosszú, szürke szőre van, s hegyes orrát a lágyé
kába döfi. A szem e idecsillog néha, s a mesék farkasára gondolok, s a pirosbóbitás kislányra, ki az erdőben 
eltévedt.

Kezemben megremeg a toll. Ma éjjel keveset aludtam, s a cigaretták megreszkettetnek engem. Szem
üvegemen éles fénycsíkok táncolnak, jó volna most sétálni egyet.

De a nap nagyon ragyogó.
Ülök, s az ablaküveg napfénye kápráztatja a szemem.
A kis fények, amelyeket beüzen hozzám a város, hidegen csillognak, mint az orosz zsidólány szeme, aki 

kokottá akar lenni, s az egyetem aulájában már fürkészi leendő szeretőjét.
Dohányom olcsó és fekete, ha szívom, a mellemre lidércül, s köhögős téli estékről üzen.
Szelíden ontja fényét a lámpa, s a tintafoltok vérré elevenednek.
Gáborvíghre emlékezem, az egyedüli magyar úriemberre Párisban, aki most a boulevardon szalad, s egy

re kiabálja: L ’ln transigeant, La Presse.
Milyen bolond ma minden.
Élet. Páris. Éjjel.
S amint kínoznak e furcsa percek, kis magyar falukra gondolok, amelyekben én, a város fia, sohasem  

jártam.
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Liége-nél két orosz zsidólány bukkant elém a vonaton. Szépek és büszkék voltak. Őket nem nyomta 
Szent-Oroszország. Nyugatról jöttek. A szájuk nyugodt, a tekintetük hideg és bátor. Ilyenek azok az asszo
nyok, akik tudatosan árulják a testüket.

Szobámba gyakran téved be orosz ének. Egy nő énekel esténként sóhajos dalokat. A szeme biztosan 
zavaros és riadt. Benne remeg még a rigai pogromok lángja és vére. Haja, mint szemfödél borul csüggedő 
fejére, s  ha énekel, templomos Moszkvára gondol s száguldó trojkákra, amik hideg téli estéken csöngős lo
vakkal vágják be magukat az utca havába.

Nézze meg Moszkvát, mondotta nekem egy revolutionista orosz. Olyan szép. Kétezer templom van ben
ne. Sok-sok torony. S igazi oroszok. Kétmillió orosz. Itt fog először kitörni a forradalom. S olyan kevés a zsi
dó.

Újra hallom a szomorú éneket, s  egy orosz zsidólány szőke haja veri lázba a vérem.

Lomhán veri az eső a földet, zöld színek tánca tobzódik a fákon, messze fenyves, a Grand Hotel halijá
ban asszonyok, tisztek.

Kártya, fiirt.
Az írószobában hangos beszéd. A kávéház idezümmögi a cigányzenét. Unott melódiák. Uniformisok és 

uniformisok. Kind, D u kannst tanzen.
Pára ködük a völgyben. A kerti asztalokon gyöngyöt ver a víz.
Pincér -  csokoládét.
És kártyáznak, beszélnek.
Jaj, ez a keringő gyilkol.
Álmosan tüzes pillantások.
Gyerünk Glamoshoz vacsorázni.
A fotöj öle bársonyos, és puhább, mint az asszonyé.
Pihentet, ringat, s nem kergeti meg bennem a vért.
A szivar füstje száll...
Messze a fronton most katonák állanak a vártán...
A drótkerítés halványan vonalzik az éjben...
Hajnalodik... Rubintba öntve az ég alja... Virrasztás sárgul az arcon... Sárgul a búza... Inog a Sötét... A 

füst száll... s a fotöj öle lágyabb és ringatóbb, mint az asszonyé.

L A  cím lényege. Trencsénteplicet nem szabad alábecsülni. Már egy évtizeddel a vers keletkezése 
előtt is nagy híre volt: „A fürdőházak közül a Hammám és a Sina fürdők pazar fénnyel vannak be
rendezve, és bármely európai fürdővel kiállják a versenyt. A fürdő főtere nyáron valóságos nagy
város képét mutatja, gyönyörűen épült kis paloták szegélyezik, amelyekben 400 szoba áll rendel
kezésre...” (Déri Gyula: A Vág völgye, 1906. 13.). A nyári szezonban egy fürdőhely lényegesen ma
gasabb rangú város, mint egy Liege, a cím tehát nem egy magyar világpolgár beteg öniróniája.
2. A vers lényege. Az orosz zsidólányok.
3. Az irodalomtörténeti lényeg. Vajon valóságos útról szól vagy sem a mű? (Logikailag akár so
ronként történhet máshol és máskor.) A vers nem létező szakirodalma öt lehetséges válaszvariánst 
ismer: a) Raith Tivadar nő nélkül ült egy párizsi kávéházban, és csak kitalálta az egészet; b) Raith 
Tivadar nő nélkül ült egy liege-i kávéházban, és csak kitalálta az egészet; c) Raith Tivadar nő nél
kül ült egy trencsénteplici kávéházban, és csak kitalálta az egészet; d) Raith Tivadar nő nélkül ült 
egy vonaton, és csak kitalálta az egészet; e) Raith Tivadar csak ült, ült a kávéházban, és Guillaume 
Apollinaire találta ki az egészet. A nem létező igazsághoz még ez utóbbi változat állhat a legkö
zelebb, gondolva Apollinaire szimultán nőügyeire és szimultanista írói módszerére (vö. Guillaume 
Apollinaire: Saint Merry muzsikusa, A Tett, 1. szám, 1915. nov., ford, tényleg Raith Tivadar!).
4. A happy end: „Szép verset írtál szép fiú, fizetsz nekem még egy italt?” (V. M.)
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REITER RÓBERT

E rd ő
Kúszós folyondár, kéregén talán seb is,
de fű: zöldbe öltözött remény,
esett levél fák kenyerévé rothad
és nincsen ki a tegnap sovány koncán elrágódnék

Mindigjók: a fák, 
mindigjóság: az erdő 
s az erdő nem látta még 
a jóság lisztes arcú bohócát 
és a fák sem látták még 
a jók szennyessé papolt gúnyáját.

Kendőbe bugyoláltság, pirosra festett sebek, 
vízszintesre görnyedés jöttmentje 
nem kanalaz össze lapátkezeivel
alázkodást, szőnyeges csúszkát, rozsdát és kopott térdeket marékszámra. 

De az erdő arany hidakat nevet a fák közé; 

és ejh-hajh!
és még ezerszer: ejh-hajh!
mert a hamis csörgósipkás, a fák fölé kötélen táncoló 
és a kardnyelő sem tudja túlnőni az erdőt.

N a p o s  tá jo n
Sercegve, ezüstben, garabonciásán terül,
néhol skarlátban,
rakétás marakodó örömét locsolja
és röhejbe menekül
friss, harsogó barlang csendje.

Üvöltő örömsárkánynak gyűlni 
olyan éhes, billentő vulkán, 
hogy mohó sugarakká tépett ujjakra 
feldagasztja magát mind az öt érzék

és hall: csíra üti át a gyenge burkot; 
lát: széles kedv ágaskodik felhőkarcolókká; 
ízlel: buján vérzik kelet gyümölcse;
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szagol: nem rossz, hisz búzánk alatt trágya; 
tapint: észak asszonyának keményebb a melle.

És sercegve, ezüstben, garabonciásán terül.
Közel szögletbe sajgó marás;
fent zavart emészt kagylós kéttenyér,
lent árok bődül paraszt próbának;
messze: szilaj simítás, síkká pihen,
nyitott sebnek szétfájódik,
ha éles zökkenő hirtelenkedik beléje;

végtelen: vajúdó gyökér, meleg kikötő;

szemek horgonyoznak.

N ó ta
Kassák Lajosnak

Jó párnánk az éjszaka sötét dunyhás tenyere, 
jó falat nyers harapásunknak a sárga termés, 
jó párunkká becézzük a ringó érett lányokat 
és jó taréj, büszke taréj a nevetés.

Rokontalan köztünk a csömör és unalom 
s nem nyafogunk orrunk kényes fuvoláján, 
hogy minden csak csalás és kendőzött hamisság 
és meakulpa sem alázza dacra kapus szánkat.

Hetyke árbocon: vörös lobogó! 
felkavart hajnalban: vörös kakasok! 
nyájzavarásban: falánk ordasok!

vagyunk

kormos metropoliszok keserű torkában, 
tengerek zöldjében, nyújtózkodó szántón, 
fülledt falvakban, kergült piacon, 
roskadt viskóban, fekete műhelyben.

És a mi ereinkbe csurgatja ritmusát a kozmosz 
és a mi vérünk fűbe-fába kallódó ritmusa 
csahol szakadt robotosok elé.

mikor iromba merészséget keresztre ócsárol a tél
és jégszegekre átkozott szív vérzik,
mikor pocsolyás kedvében füröszt a kócos mázoló,
mikor aratók éhe-szomja veszett szüretbe szédül,
vagy mikor kenyértelenek aranyról, asszonyról, teljesülésről dalolnak
és a náthás ősz szemükbe sírja sárga bárgyú arcát.
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Á llo m á s
Kócoz, sulykol, faldos, záporoz 
összepörkölt méhe,
füttyök, piszokkal-öblítettség és primitív üdvök közé rögzött.

A föld repedezett hátán 
szétbitangult csavargó acélszalagok 
telhetetlen bogba torpanása 
és hunyorgó nembánomság, 
ha stilizált dekorációknak dörgölőzik 
és vízió,
ha falánkja belecsipkéz az éjbe.

Motollás harsányoknak: tágas hizlaló, 
minden lehetnek anyás kitermője 
es telten zengő zsúfolt matériából 
vízió,

nembánomság

csipkéz, morzsol, csörömpöl, csörömpöl, 
szétcsörömpöli kuncogó hányavetiségét, 
felcsokrozza égő csipkebokrát, 
keverődik:

gyulladt betyár fáklyázó 
beleázik erre-arra-sarlózásba 
s szag, szag meg szag összetevődésének 
eredője avas illatszertár 
ordító szabadult címek 
fintorba préselik valaki-fickó arcát 
nekiruccanás! sivalkodás az ajtó felé! 
bukfenc! kéz! jajagyomrom! dagasztás! 
hogy a mellük barnán fordul a blúzból, 
bent márványra alázkodik egy kótyagos fej, 
az ingen baka keres óvatosan tetvet, 
kint gránitfeketén dominál a gép, 
a tűz meg ércre nyal zuhogó kedvet

keverődik,

csipkéz, morzsol, csörömpöl, csörömpöl, 
szétcsörömpöli kuncogó hányavetiségét 
felcsokrozza égő csipkebokrát,

virraszt.
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K a m a s z o k
Gyerekpózokba férceli valamennyit a köldökös ragaszkodás,
mert nemrég rángatták le őket a dajkák tőgyeiről,
hogy összericsajozzák a tengerszem-parkokat;
semmi, semmi se  handabandázik még bennük,
mikor a szemüket a városok skarlátfekete ábrázatára tűzik,
semmi;
csak az állukat tolják nagyképűen a borotvák éle alá 
és röhögnek, röhögnek;
hogy az aggszűzek felmáglyázva eléjük nyitják az ablakokat;
aztán bohóckodva feldobálják a sapkákat az égre
és elcsordáznak a mozikba,
hogy a detektivdrámák behomokozzák az eszüket.
Az öregek addig terveket horgolnak a fotelekben: 
akinek dagadtfejű hangjegyekre tornáznak az ujjai, 
ó művész!...
(napszámosnak jó és bicskásnak a horpadt csapszékekben;) 
akinek élbevasalt nadrágja és nyakkendője szenzáció az utcán, 
ó miniszteri...
(néhány év múlva a piacokon lopkodja össze a betevőt.)
Nappal parázs betűket legelnek a padok alatt,
este konyhaszagú cselédekkel hajszolodnak a lépcsőkön,
ma még nemzetiszínnel cifráz gomblyukukba a vérük,
de holnap már a rendőrlovak alá vörösrekövezik az utak szalagját.

S o ro z á s
A gerincen
hajigáló szeszély karmol,
(otthon gondbagörnyedés siránkozik) 
rendőrbajusz csúffá döfköd minden hetykeséget 
s a ragasztott négyszögek 
jókora kockáravalót szabnak ki a reggelből.

Legények;
lekonyult emeletes kedvük, 

eszükön csorda vízió legel, 
bordáikon áthárfáz bitangul a próba: 
a vesém!... a gyomrom!... féltüdőm!... félszemem!... 
az izmom!... az izmod!... az izma!

valaki fellocsolja a lehorgadt merszük: 
én!...

a rend libasorba enyvez, 
bitósan megnő a mérce, 
ezer könyörgés
a nagyonnagy jóság felé nyúlkál,
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de az idegeken, 
elhegyez a kétség:
(a széleken rendeket habzsolnak a bomlottá fent vasak, 
legények, a halál! 
s a görcsös tagok
halomra tépdesnek a fertőzött barakkokban)

hiába!!

s az idegeken
mégegyszer
elhegyez a kétség,
mert a nyomorékok és betegek
a házak csodálkozó szemein
kizászlózzák páváskodó örömüket.

V o n a to n  é js z a k a  a  III. o s z tá ly b a n
A horkanó akiokban 
bő izzadságkamatot uzsoráz a hő 
és az álmos igákba kényszerült fejek, 
szederjesen ráncosodó gyümölcsök, 
felburjánzanak.

Kevéske velő lopózik néha
a lencsével, hártyákkal, ideggel töltött üregekbe
a mosdatlan fogsorok közül
néha kipletykálnak gyilkosán a nyelvek
és a talpak is szétsúrolnak a seszínű padlókon.

A sarokban véres vezércikkeket szavalnak,
(alkalmatlanná vékonyultságuk biztonságot szimatol) 
ének éviekéi a feneketlen öblösségből,
(jó torokkenegető a máglyázó itóka)
egy asszony nyugalmas fogadónak készítgeti a testét
(fogságból szökött embere messziről rátapint forró ágyékára)

fütty!!

három perc!... ja-ajü... csak három perc!

az ég száradt tintáját a diónyi szikrák csillagosra marják, 
a kifulladt vagonokban marcona ágyúkat pucolnak, 
az ügyeletes melegbe csomagolja fázós részét;

fütty!!

a riadt akiok ismét belehörögnek a továbbá 
a kiürült agyakra mázsákat teper az unalom
és az ablakok hiányain a csontokba duhajkodik jó néhány évre a köszvény.
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A  g y ű lö le t é n e k e
Hallod?

a hajnalokban gyilkos harsonák bőgnek harangok bitorolják a teret kék tavak megfertőzve énekelnek és 
veszetten üvöltenek a máglyák!

látod?

a dinamitos gázas bajonettes arénák vonatokra lesnek -  a csupajó mellek hervadtan lógnak az 
asszonyokon -  a generálisok reumás lábszárain vértől híznak a vörös sávok s a téboly koponyákat robbant!

testvér!

aki a rónák tenyerében érett gesztusokkal sebzed a kövér vetést tudd meg hogy a halált aratod bronzos 
arcod verítékével!

aki a süket muníciógyárakban acéllal birkózol tudd meg hogy minden egyes srapnelltől és gránáttól a 
hazugság barikádja hízik!

aki terhesméhű kaszárnyákban morzsolod az életet tudd meg (régi korcsmái bicskázáskor részvétet 
injekcióztál a sebekbe) testvért gyilkoltál!

aki a kórházak férges ágyain imákba csorbult nyelvvel döglődöl tudd meg hogy kanálisban rothad a fiad 
és tudd meg azt is hogy koronás ringyó lett a lányod!

testvér!

tudom -  reggel nedves ízű erdőkben vagy metropoliszok verítékes masszái között nem szomorkodol 
fegyverrenőtt kezeden -  még annyira sem mint a mészárszékek előtt keserű vér szagában a megriadt 
barmok

tudom -  este vérző csillagok között horgonyoznak a szemeid és sohasem vered a melled és sohasem  
ásod az arcodba mind a tíz körmödet s az agyadon nem hőköl a rémület -  semmi -  a tunyaságon rágódol 
mint abrakukon a fáradt barmok

testvér miért nem gyűlölöd magad?!

Tipikus háborúellenes vers, két héttel az őszirózsás forradalom győzelme előtt került az utcára. Kas
sák és a német expresszionizmus hatása érződik, jellegzetes megoldás az „ember!”, „testvér” meg
szólítás ismétlődése. Reiter pályája különös, kizárólag Kassák lapjaiban publikált, majd visszaköl
tözött Temesvárra (anélkül, hogy összeveszett volna Kassákkal -  nagy szó!), és a továbbiakban 
német nyelvű prózával kísérletezett. Elképzelhető, hogy nemcsak Kassák volt rá hatással, hanem ő 
is Kassákra: alighanem ebből a költeményből -  üvöltenek a máglyák -  került át a „máglyák éne
kelnek” kifejezés 1919 tavaszán Kassák FIATAL MUNKÁS című versébe, s ez lett egy évvel később 
a Tanácsköztársaságot elsirató Kassák-kötet címe is. (F. K.)
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A s s z o n y

Karodban az örömök ritmusa lüktet

este riadt izmokkal karolod a lélegző mezőket a viskókat a bőségben rothadó kertet megsebzett partok 
menekülnek hozzád s a hegyek alázatosan a tenyeredbe morzsolódnak

kamaszok labdáznak álmukban a melleiddel de hiába
mert diadalmas erdők dalolnak az öledben -  foghíjas öregek kolduskodnak utánad de hiába mert a karjaidba 
szőke vetés omlik és kölykező barmok vezekelnek hozzád

a házak összeborulnak és sírnak 
de a nevetésed boldog

halálossárga plakátoz meghibbant földeket 
te pedig az öröm skarlátját lengeted a térben

T e rh e s  h a jn a lb a n
Prostituált sikátorok zokognak
legyilkolt földek vergődnek a kétségbeesés az univerzum és az agónia ideges tempójában 
akiok türelmén hidak alázatán a házak megvakult szemein dobol a rémület 
s a reggelben rekedt szirénák hörögnek

ember! ember! ember!
bárgyú falvak hasalnak a pocsolyákban és véres reflektorok virrasztanak a térben! 

a partok kicsorbulnak s a legázolt horizonton türelmetlen vizek áradnak dalolva! 

katasztrófák tanyáznak a mélységben s a letérdelt házak között dromedár börtönök legelnek! 

ember!

örömök ízével köszöntél az óceánok a gleccserek és szavannák elé te vigasztaltad a rettegő erdőket a 
bányászt a tavak elborult szemét és te hozsannáztad az asszonyt mert áldott volt az ő méhének 
gyümölcse

aztán kőre törted a térdeidet és vérszegény imák csurogtak a szádból az oltárok megdöbbentek a kocsisok 
átkai véresre marták az eget s ezer és ezer testvére i sírva zarándokolt a szomorúsághoz 

aztán roskadva cipelted a tested az utak rémülten menekültek a hidak a ködben elvesztették a partokat és  
elmerültek hőkölve dadogtál s a szemedben rőt mécsest gyújtott a halál

ember!
ember!
ember!

boldog mezők hevernek valahol!
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1918 végén vagy 1919 elején, forradalmi hangulatban születhetett ez a vers. A visszatérő híd-, il
letve vízmotívum alapján valami nagy áradás lebeghetett a költő szeme előtt, egy új Özönvíz, mely
ből csak a bűntelen ember! menekülhet meg a rettentő szenvedéseiből ácsolt bárkán, hogy aztán 
kikössön a túlvilági fényben fürdő boldog mezőkön, mely egyfelől a boldog vadászmezőkre emlé
kezteti a kései olvasót, másfelől a hangsúlyozottan jelen levő civilizációs tárgyakkal (házak, hi
dak, utak stb.) szemben a természeti elemet vetíti a végső megoldásba. (S. É.)

T a v a s z i é n e k
Üdvözöllek ó lány vagy asszony kit az összekuszált időben hozzámsodor a teljesülés perce

még nem léptem hozzád hogy a diadalmas reggelben megmutassam a világ százezer zengő csodáját 
még nem karoltam át a tested, hogy átvezesselek a kétségek útvesztőjén mikor az emberek gyötrődve 

kérdezik az üstökösök titkát s a roskadó estékben megindul a föld

unalmas mérföldek feküdnek közöttünk s én mégis látlak mert a fiatal lányok szájából is a te érett nevetésed 
csordul

és ha rá is zuhan a tér a gerjedő füvekre én mégis látlak mert a terhes asszonyok márványhűvös homlokán 
a te életed teljesül

testvére vagy a virágos fáknak és a gyümölcsös földeknek s a sivatagok irgalmatlan bestiái hízelkedve 
kuporodnak melléd

az univerzum parttalan törvénye árad benned és hozzám indulsz az idegen tájakon 
a hegyek dalolva betemetnek minden szakadékot 
a meteorok éjszaka fölgyújtják az űrt
s én a testem vöröshitű zászlóját lengetem a végtelenség ormán 
és üdvözöllek

P o lg á ri k e re s z tm e ts z e t
Ember csírázik a megzúdult időben 
az óceánok sója fölszívódik hozzá.

Zuhatagokból és napfényből szivattyúz erőt
szívverésének mindegy, hogy mit prédikálnak, vulkánok robbanását, örök békességet, vagy a trágya 

jószagát.

Egy megtántorgó percben összeroskad a hintalova, 
cukros vízbe fojtják a fölburjánzó döbbenetét 
este mégis gyászdobok telepednek a pulzusába.

Szorzótáblák és katekizmusok börtönné épülnek
a szélkakasoktól megtudja, hogy be van oltva kultúrával, itt az idő kioperálni lendületeit és méregfogait 
hamu alá lehet temetni az őserdők énekét.
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Mire harmadszor kiöblíti magából hipermangánnal a bordélyszalont, le kell nyelni a kaszárnya fegyelmét 
részvényekkel körített liliomhús a felesége.

Neki nem kellenek próféták és költők 
villámhárítót tenyészt a szíve helyén.

Konjunktúrák tapasztalt hiénáját tömjénezik benne 
mész virágzik ki az ereiben.

Jó emberek! rászakad a vigasztalan firmamentum 
megkékült nyelvét ellepik diadalmas pondrók
miközben Isten ágyékán kiköt egy vonagló körmenet s az összeesküvők, a sürgönydrótok és a diplomaták 

behálózzák a világot.

V e rs  s z e re lm i d e k o rá c ió v a l
A kedvemet elültetem benned
nevetésedet nyújtod elébem a tenyereden, hogy felhörpintsük a ránkgyújtott pillanatot 
ezen az estén csak az ösztönünk virraszt.

Mindenki szemét közé hajítja szomorúságát 
a szavakban lampionok és csöngettyűk virítanak 
a borbélymester lánya teliholdat gurít a fasoron 
a diák virágot tűz a köldökére.
Őszbekonyult liget vándorol be az ablakon
reggel átvitorláztunk egy kiherélt ló bánatán, amikor embriókat ravataloztak föl bábaasszonyok cégtábláján 
most megízleljük a mindenség gyökerét.

Madarak és meteorok születnek a hónod alatt 
az egyszeregy logikája szétporlad bennünk.

Vihar kerekedik az Északi-tenger partján 
végighempereg a trópusok fűszereiben 
viruló ívlámpák alatt gyökeret ver a lépésünkben.

Cselédek lúgkőoldatos énekében megered a vér 
tavasz rügyezik a testünk nyomán.

V é r ta n ú s á g
Elkeseredett hegyesszögek fölnyársalják a jóllakott köröket ez a fölfakadt kenyérlázadások lelke.
A gyermekek farkasvermek között csatangolnak, éjjel a hét sovány tehén kibaktatott a bibliából és 

széjjelrágta álmukat.
Jégzacskóval a szívükön gunnyasztanak az elsorvadt esztendők, orgonasípokkal etetett komondorok 

gyászindulókat vonítanak.
A búvárok levegőtartálya megfullad. Törvénykönyvek rebellis kemencékben keresnek oltalmat, öreganyák 

ilyennek jósolták a dolgok megváltozott rendjét.
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Tébolydakertekből számtani igazságok közé hurcolkodnak az illatok, ateisták föláldozzák a tagadás pilléreit 
Jézus öt sebének.

Sáskarajok táboroznak megbénult színeken. A süllyedő világnak betonvázat terveznek a kőművesek, 
batyujukban sanyargatott ábrákat cipelnek.

Haldokló villanytelepek úsznak a városok ürülékén, temetkezési vállalatok fuvarozzák keresztvíz alá a 
csecsemőket.

Telivér mennyköveken száguldanak az üzenetek: göngyöljük össze a kihímzett mezőket.
A csavargók tanyát ütnek gazdátlan koporsókban, szegény embernek a hullaház az utolsó menedéke.

M á g n e s tö rv é n y

Kihámoztalak hétlakatú hüvelyedből, lassú volt a műtét mint a magzatérés az anyaméhben 
szemed mögött gyakran meggyújtod a csillárokat, sebvörös percek születnek a megingott partokon 
széttöröm benned a dédanyád kőtábláit, salakkal nem lehet elszigetelni testünk áramát 
virágmézzel öntözöd a termékenység ösvényét, a hullámok mozgása friss mint a reggeli fütty 
televény sötétségben vetem meg az ágyadat, amikor kacagás furulyáz kell beporozni a bibéket 
forró égövek gombolyodnak szívorsódra, eltikkadt pillanatok kiisszák belőlünk az értelmet 
nem tudom föloldani a nyelvzavar hurokerejét, a szavak pórusain kisüvölt a fergeteg 
ideghálónkba zuhan egy kisiklott bolygó, ki tudná megfejteni, hogyan került a mágnessark ágyékodba

A z  íté le t h e g y é n
1 .

Jaj a siralmak zsilipéi széttöredeztek. Az Úr a tejúton vándorol a karavánnal és kloákákat ültet hangszálaid 
közé. Ha azt mondod, este van, elpusztult szóbokréta a beszéded, ha azt mondod, élek, feleséged 
kigyófészket talál a vérkeringés ütemében.

2 .

Fenevadtól kölcsönözted a szemeidet, nem látod a mindenség szívverését, nősténymadár szivárvánnyal 
bélelte ki taktusát. Jégcsapsövény van a pillantásod partján, az idő harsonával vonul át a megbokrosodott 
tűzön, innen erednek az ostromok és a vereségek.

3.
Vályúja vagy az aranyborjúnak behavazott fenyvesekkel és az örvények vaskarmával hizlalod. Kacagásod 
fölperzseli a halak kopoltyúit. Körzővel leméred a giliszták útját és kénsavas gúny patakzik a nyelveden: 
mérges gombák és kelevények megfojtották a lelket.

4.
Az Úr tűzre veti a tudásfa gyökerét, a számkivetés keservei nyúlnak érted. Ha tavakat szomjazol, kiapadnak 
a források. Szippantanád a levegőt, de szétfűrészelték légcsövedet. Te légy a bélpoklos, akiről tudják, föld
rengések settenkednek árnyékában.

5.
Hernyócsapatok szánjanak meg velődben és tűzhányók lávája zuhogjon a torkodba. Ha nemzeni akarsz, ark
angyalok gyomlálják ki belőled a parazsat. Sótömegek vendégeljék meg a sebeidet, sakálüvöltések és meg
fagyott égitestek virrasszanak fölötted.
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Ö s s z e tö r t  idő  v a llo m á s a

Kihűlt a verebek és a virágok szíve, hol melegedjenek a kivert csillagok 
senkisem őrködik a lefogyott árbocon, kiáltanál de hangodban megázott a puskapor 
nevetésről lemállott a vakolat, jégeső leselkedik a rügyezés mögött
választóvizedet kihörpintette a szárazság, siralomházak éjszakái ülnek a hangszerek torkán 
szélütött sóhajok gyülekeznek, az angyalok sártengerbe ejtették a karácsonyfát 
rabszolga-estéket roskaszt a kínok terhe, az apostolok szamara kimúlik a béketűrés dombján 
süppedő pincékből kiköltözködnek a patkánycsaládok, most már bizonyos hogy mindenkit fölfal a rengeteg 
tolvajlámpák keserű fénye világít a csúcsokon, a világ kirakatán legördülnek a végzetes redőnyök 
a költők hátukra kötik a harsonát és fölkerekednek, a levelek nyomán megkeresik a gyökeret 
vérük cseppjével kiengesztelik a töviseket, mosolyuk szétolvasztja a mérgek kigyófogát 
s mire a fecskék csőrében kihajt az örökzöld fű, az újszülöttek száján kiröpül a kakukkmadár

Ugyanabban a Мг-számban jelent meg, mint Az ÍTÉLET HEGYÉN. Reiter talán egy időben írta őket. 
Mégis, micsoda kontraszt! Néhány egyszerű kompozicionális változtatás, s Reiter mintegy suty- 
tyomban klasszicizálja az avantgárdot. Az első vers számozott egységekből áll, külső rendet kény
szerít a látszólagos káoszra. A káosz látszólagos, mert az egyes egységek egyenként, szép párhu
zamossággal, négy-négy képből állnak össze. De mégis káosz: főleg azért, mert Reiter a kijelentő, 
a megszólító és az átkozó módot váltogatja, minden belső ritmus nélkül. És az egyes belső egysé
gek is kaotikusak. Inkább dadaisták, mint szürrealisták. Szándékos ellentétekkel és blődlikkel ját
szanak. Fityiszt mutatnak a képi logikának. Hagyján, hogy a nősténymadár szivárvánnyal béleli, ha 
legalább a fészkét bélelné. De Reiter itt is csavar egyet: a taktusát béleli ki. S mit mondhatnánk ar
ról a döbbenetes erejű inverzióról, hogy sótömegek vendégeljék meg a sebeidet?
A másik apokalipszis-kísérletből viszont kihagyja a dacos vadságot és a káoszt, megelégszik két 
elemmel egy sorban, és íme, az apokalipszis már nem felrobbant Bibliára hasonlít, hanem lassú ki
hűlésre és legördülő redőnyre. A vers egészen más: klasszicista ízlésűek számára is fogyasztható 
(pontos gondolatritmus, logikus metaforák, kerek képek). Sőt, gyönyörű. Persze a klasszicizálás 
áldozatokkal jár: hol van a szélütött sóhaj vagy a végzetes redőny a megbokrosodott tűztől s pláne 
a szétfiírészelt légcsőtől! De az áldozat megérte. Egy ilyen versben egy-két erős elem is elég. An
nál jobbat pedig ki gondolhatna ki, hogy az angyalok sártengerbe ejtették a karácsonyfát? (A. D.)

T á j é s  e m b e r  rö n tg e n fé n y b e n
mécsvirág kialudt a mezőkön, hová iramodjanak a bárányok és madárfiókák 
a szél elszaladt az esernyőkkel 
fekete drótokból kiszökött az áram

mondatok születtek horoggal és hálóval, a vészkijáratok éjfélkor mindenkiben összedőltek 
a csönd lélekszakadva kereket oldott, lappangó süllyesztőkön lebuktak a mennyei hárfák 
zátonyok szétroncsolták a remények üvegszárnyát, lerongyolódott dallamok siránkoztak a szakadékok 

mélyén
vérengző állatok széttépték a kisdedek énekét, szívendöfött sikoltás keringett a sarkokon
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a mamut megmozdult a jég alatt
az évek útközben elveszítették tavaszukat
vihar elsöpörte a hazugság díszleteit
vándorlegény eloltotta szemeit és így búcsúzott: egyszer egy az egy de hajnalban meg fogok fagyni

H itv a llá s  v irra s z t
Lajhártempójú napok úsznak a szélcsöndben, estefelé jajgatva kitört a sarkantyúk szemfoga 
a fák nyakig elmerülnek a veszteglés mocsarában, temessétek el széttört kenyérdühötök cserepeit

paradicsomlé csurog a sebekből, jó volna a cethal gyomrában áthajózni a tengeren 
harcosok sörényével parádéznak a vezércikkek, nem érzik nyelvükön a homokpuszták szomjúságát 
boszorkány-éjszakák dörömbölnek az óraművekben, förtelmek megfojtják a nyugtalan vakondot 
jégvermek tátonganak a csókok alján, széttaposott pillangók kínlódnak a gyermekek mosolyában

zengjen hát mind a négy világtájon gramofonon és megrepedt hegedűkön a körülmetélt agyvelők dicsérete 
a vakbuzgóság aggszűzei kifacsarják a könnyzacskókat 
a madarak nem tudnának többé tojni ha megízlelnék a logika bolondgombáit

a hold elfintorítja szarvát
számtalanok az elszaporodott megváltók, szegfűpiros szívükből a perverzitás fülledtsége gőzölög 
a majomős is föladja ujjszopogatás közben a reményt
ha nem vigyázunk húsvétkor a harangok magukkal visznek minket a mennyországba 
s a szemünk világát megeszik a varjak

iszonyú terheket cipelnek a csigapercek 
de mi rendületlenül ülünk világítótornyainkban
fényszórónk elől még önmaga mögé sem bújhatik az ember keressétek meg ti is magatokban a tükröt 
üvegházi növények vagytok és összerogytok ha Isten felhődarócban áthalad az összeszabdalt horizonton

G y á s z m e n e t  k íg y ó z ik  a  c s illa g o k  k ö z t

Hattyúk és testetlen csodák mosakodnak a harmatban 
virradat fölfeszíti sírboltunk fedelét: mondom keljetek föl 
boldogtalan eszkimóviskók alszanak a hó alatt

ha nevetünk megjönnek az ólomból öntött árnyak és szótlanul letelepednek az asztal körül 
vesztőhelyeken négyszöggé sorakoznak a bádogábrázatok
a nappalok belénkverik a szögeiket, képeskönyveket szerkesztünk, hogy az unokák elfelejtsék a gyeplőt 
a tisztaság szentjei nyomtalanul eltűnnek a vadonban

hiába dolgoztunk az alagúton, beomlik a kialvó verőfényben s a trombiták elbújdosnak 
sors dübörög és síkok torlódnak 
a nap elszunnyad a ravatalon
hatodik érzékünk a halottak szimata, megtapintjuk a sötétséget és látjuk hogyan ömlik ránk a könnyek és  

göröngyök irgalma
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A ty á m m a l a  H o lt - te n g e r  p a rtjá n
szerencsétlen planéták alatt születtél 
a maradék kenyérhéj szüntelenül nyöszörgött 
léghuzat elfújta a színek reszketését 
tömör felhők ereszkedtek az ablakok fölé 
s a szomorúság megeredt 
te érezted hogy a mennyezet lesüllyed 
esztendők összeroppantak mikor a tehén elhullott 
könyörtelen fájdalmakkal nyitottak be a reggelek 
a kutya holdfénnyel locsolta föl megbetegedett hangját 
erdőszélen megfagyott a vigasztalás galambja 
viharok zúgásával érkeztek meg a végső titkok 
rettenetes vizek elsodorták a kerítést 
a megrozsdásodott szavakat 
a tűzhelyt 
a lámpát
s te nekivágtál a világnak a fölrebbenő lepkékkel
végtelen lépcső kanyargó« benned
sorompók fagyosan tisztelegtek a megdermedt levegőben
a sírásók vasszilánkot fütyörésztek
elmerült tájak zokogása fészketlenül röpködött
az ásványok váza szétesett
ezer sebből vérzett a látóhatár
s te keresztülmentél a sápkóros növényzet árvaságán
hajótöröttek dideregtek a halál tenyerén
az ég elhervadt a szegénység gőzében
karbolforrások bugyborékoltak szakadatlanul
megfojtott álmok úsztak nyugat felé az alkonyattal
a vadludak elvonultak csapatosan
szigonyokkal a húsukban tértek aludni az emberek
s a haldoklók lázrózsái elhamvadtak
te nem ismerted a nyugalom völgyét
mész összeégette a kertek illatát
a kristálypatakok megfulladtak az iszapban
kén megölte a füveket
pecsétek összetörtek
az elföldelt kérdéseket kiásta a szélvész
te sohasem törülted le a mérföldek porát

Reiter általános téboly-víziói közt ez a szöveg kivételesen higgadt, érett, s a többihez képest nyel
vileg is konvencionális. Valami -  alkalmilag -  letisztult, megértődött.
Létösszegző vers, a klasszikus, önmegszólító típusból, monológ önmagunkhoz az élet egy kitünte
tettnek vélt pontján.
Reiter fő témái (technika, természet, civilizáció, ember) pompásan összegződnek a szövegben. A 
többnyire egysoros versmondatok rezignáltan mondják újra a gyermekkor, az ifjúság és a felnőtt
kor pillanatnyilag megvilágosodó, de sötét és töredékes történetét.
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Szerencsétlen csillag-állás: szegény, színtelen, huzatos, sötét, szomorú, szűkös, hideg kozmosz volt az 
első otthon. A rettenetes vizek még a jót (a szavakat, a tűzhelyt, a lámpát) is szétzúzzák, s kitaszí
tanak a kinti világra.
S te nekivágtál. De a kinti világ sem más: hideg, kemény, rendezetlen. Megsebzett és megsebző. 
(Reiter egyébként legszebb, legprecízebb mondatait szánja a leírásra.) Az eredeti otthonban leg
alább megvolt az Én. A kinti hidegen sérül és pusztul az identitás.
Létezik-e valahol az új otthon? Vezet-e oda út a férfikorban? A nyugalom völgye, a kertek illata, a 
kristálypatak, a füvek léteztek. De mész, iszap, kén pusztította őket el, oda út már nem vezet. A 
pecsétek összetörtek. Valamennyi. A hetedik is. Apokalipszis van. Elföldelt kérdések feltámadása. 
Atyámmal a Holt-tenger partján. A címben jelölt szituáció még csak jelezve sincs a szövegben. 
Hacsak nem az egész szöveg az atya szólama. A Holt-tengert, az élettelen vizet, a Halál vizét a Jor
dán, az Élet folyója táplálja. Elégtelenül. A Halál erői mindig erősebbek. Nincs itt létösszegzés, ön
megszólítás, megvilágosodás. Egy halál felé tartó Atya van, és talán egy Fiú, aki meghallgatja s eset
leg megérti a pusztulás történetét. A Halál erői mindig erősebbek.
Letörölhető-e a mérföldek pora i Ha igen, a történet talán mégis újra kezdhető, újra mondható.
De azt ugyan ki hallgatja s érti majd meg? (S. K.)

T a b a la -d a l
Galambfelhő te tiszta mennyei állat, szélapály 
himbálja parafatested s te folytonosan úszol 
Isten lélekvesztője vagy, rengeteg világosság 
s a szerelmesek sóvárgásméze hízeleg neked

egyszerű vagy mint a madáreledel, pálmalegyező 
vagy s szívedbe fogadtad eltékozolt testvéreinket 
a szomorúság kátránysíkjain sorvadtak el s 
aranyodat mossák este a fénypatakok medrében

veled úszik az őzcsapat s az elhúnyt tanítónő 
vízerek és gyökerek sírdogálnak: ki szeresse most őket 
te hallgatsz mint a fémlemez s az alvó viharoszlop 
mi azonban nem felejtettük el a Húsvét-sziget pusztulását

kenyértelen gyermekeink zokognak egy darabka pázsiton 
az idő kénszínű robaja ez s te meggyulladsz 
nyugtalanok vagyunk mint a higany, világíts 
világíts: gyógyfüvek közé vezetjük méheinket

Rejtélyes cím, rejtélyes vers. A galamb feláldozása? A galambfelhő, mely meggyullad az idő kén- 
színü robajában, így világít, önmagát feláldozva, az embereknek? Növeli a rejtélyességet, hogy a 
vers strofikus, és a képek sem csak úgy áradnak, hanem az egyes strófákon belül mintha körülír
nának valamit. Talán ezért is, a képek zseniálisak: egyszerű vagy mint a madáreledel, hallgatsz
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mint a fémlemez, mi azonban nem felejtettük el a Húsvét-sziget pusztulását (húsvét -  áldozat
motívum), nyugtalanok vagyunk mint a higany, és a befejezés: gyógy füvek közé vezetjük méhein- 
ket. De a többi is jó. Isten lélekvesztője: mintha Baka Istvánt hallanánk. Kenyértelen gyermekeink 
zokognak egy darabka pázsiton -  pázsiton! Nagyon szép vers. (S. E.)

D ic s é r te s s é k
Végtelen sok szöglete van a valóságnak s mindegyiken véresre horzsoljuk testünket. Lelkünk kiesett 

belőlünk mint a madárhulla s a kötelességtudás fanatizmusával így köszöntjük reggel a családtagokat: 
„Dicsértessék az anyag, mely a hidegben összehúzódik s a melegben kiterjed”. Azonban mit mondjunk 
este, ha nyüzsögni kezdenek bennünk a fénybogarak s ujjaink között szétmállnak a legkeményebb 
csillagok?

nem tudok elaludni, egyedül fekszem s a hőmérővel szívemen szeretnék kiheveredni a napra

tavaszolvadás volt tegnap s a kedvesem kiábrándult belőlem mert tüdőcsúcshurutos vagyok

ablakom alatt ólomtalpakon cammognak az emberek, szaladni akarnak s nem tudják eldobni szétfaragott 
kezeiket

az első napszálakat lefújom a tenyeremről, elhaladok a madarak sorfala előtt és okvetlenül megkeresem a 
rügyhasadás törvényét

dicsértessék az anyag és a kedvesem
sietnem kell hogy elébe kerülhessek az országúton a fák egyhangú menetének

F é n y ro k o n u n k

Barátunk egyedül a levegő meg a víz s a kiégett fénytekercsben megsimogatjuk elporladt rokonunkat 
ő volt a füvecske s a liliompityergés, sorainkban üldögélt és hangtalanul sziporkázott mint a szélcsepp

villanyázalagok mozogtak a likacsaiban s ha esteledik 
kegyelettel mondjuk: te vagy az összetört pálca 
s a szabályos ezüsthasáb is megfeketedett azóta

átlyuggatott mozdulatok fekszenek a vágyaink pitvarában 
a nagy tükörroncs meg az örökkévaló páfrány lebeg előttünk
nyomtalanul elvándorolt mint a hangpehely és sohasem jön vissza hogy szétossza köztünk a sót és a 

kenyeret
talán a Golf-áramlaton is átvonul papírlepkéivel 
gyolcsanyánk nyalábold magadhoz elszenesedett fiadat 
sötét van és viharrétegek súrlódnak jaj a mezteleneknek 
akik elkeseredett növényevők hogy letörülhessék bűneiket
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K á rp ito s  v o lt a  s z o m s z é d o m .. .
Kárpitos volt a szomszédom, ostyaszemű merev ember. Árnyéka szigorúan előtte járt mint a szárazság. 

Koszorút viselt halántékán jelentéktelen bogyókból és mürepkényből, erre hivatkozott mindig, ha társaival 
vitatkozott és váratlanul beborult a mennyboltozat. Ő gondozta az egyesület zászlaját s akit bizalmába 
fogadott, annak megsúgta hogy.a rojtokon az arany közönséges hamisítvány. Nevetett, állig 
begombolkozott és láthatatlan lampionok alatt futásnak eredt esténként a folyó mentén. Egyszer 
csuromvizesen került haza, sírt és könnyek közt ráírta ajtajára:

itt lakik szent ferenc szegénye

felesége előbb tanácstalan volt, aztán hirtelen olajért szaladt, meggyújtotta az örökmécsest és zöld 
üvegtányéron fűszereket tett az asztalra

ezalatt ő fakardokat faragott, árnyéka olyan lett mint az opál és összezsugorodott, a gyerekeket kétfelől az 
ajtóhoz ragasztotta, hogy oltalmazzák a paradicsomot

felesége melléje ült, a földön kuporogtak mezítláb és kikanalazták magukból a sötét pocsolyákat

a gyerekekre egyikük sem emlékezett, ezek már utolérhetetlen messzeségben voltak és hétszer kopogtatták 
meg kardjaikkal a halál fáját

szerszámai között felkotort egy fekete pápaszemet, megvetéssel legyintett a röpködő ívlámpák felé és 
szokatlanul erélyes hangsúlyozással mondta:

ma egészen közelről megnézem a napfogyatkozást

F e le jth e te t le n  a z  id ő ...
Felejthetetlen az idő mely elszakított társaimtól és röppentyűinek tömegével állandóan fölöttem hömpölyög

mindamellett hibátlanul lélegzem, fölemelt szívvel naphosszat járkálok a hangtalanság felületén marék füvet 
s egy tönkretett galambot viszek magammal, az ibolyákat mind kiejtem szemeimből hogy nyomon 
kövessem elszéledt álmaimat

dicsérem a meleg légáramlatokat melyek elnyúlnak mint a dajkák éneke vagy karcsú testükkel szótlanul 
mellém fekszenek

ki látja kalapom alatt az érthetetlen verebeket? porból meg csipetnyi hőből gyúrtam őket s ha fáradtak, 
meghálnak a hosszúhajú festőnél. Ő pedig a lantszívü mester aki rálehel tavasszal a vérszegény 
lányokra s a sóhajait mind szélnek ereszti

vékony kezeivel leemeli szívéről az alkonyatot 
anyám az elveszett rőzsenyalábra gondol 
nyugalomgyékényen ül az Úr s a viharlepedőkre ügyel 
sirass ó sirass
a vakok fájdalmas mellét megérintem helyetted
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V a n n a k  ö s s z e tö r t  e m b e r e k .. .
Vannak összetört emberek akik szemlátomást enyésznek a bajok tetőzete alatt

természetesen a költők is a szerencsétlenek közé tartoznak, ők azok akik gyakran elröpülnek és  másnap 
ködöt cipelnek a vállukon

a kúpalakú fenyőfák eközben kilépnek a háttérből, sötétedik s a fű leírhatatlanul libegni kezd 

szerelmem jaj feddhetetlen éghajlat keservesen ellágyulsz

most jönnének körülbelül a hajadonok meg a keskeny próbahölgyek és a csapszékek leányzói, de megint 
csak azt kell mondanom: sötétedik s a fű a fű szemelvény ez egy tapasztalatlan lélek vallomásaiból mely 
lámpagyújtás előtt könnyelműen elaludt

azonban az égi testek zörejét így is lehet hallani 
csordulásig tele van az idő erős folyadékkal 
rovarok meg napdolog
szánjatok fölém ha elültetem nővérem alabástrom virágait

Egy matter o f fact megállapítással kezdődik a vers: vannak összetört emberek, akik szemlátomást 
enyésznek a bajok tetőzete alatt. Már-már várnánk a kassáki szarkasztikus dühöt, vagy J. A. emel
kedett összefoglalását az okokról és a következményekről, de ha ezt várjuk, csalódunk. Reiter 
1924-ben ironikus elmélkedő a melankólia árnyékában. Ez a melankólia úgy szétterül, mint az ég. 
Mert mi az, hogy a bajok tetőzete? Ház, melyet bajok tetőznek? Vagy valami még nagyobb bolto
zat? Mindkét megoldás lehetséges. És méginkább lehetséges, ha tekintetbe vesszük, hogy ezek az 
emberek szemlátomást enyésznek. Kívánkozna ide egy hasonlat -  mint az utolsó szál cigarettánk? 
vízcsepp a forró platnin? -  de a sor nagysága éppen abban áll, hogy nem vesződik hasonlatokkal. 
Szóval, mi enyészik szemlátomást? Az öntudat a megcsúfolt büszkeségü emberben, ha egyébként 
is túlzó hajlama van az önmarcangolásra. Vagy minden, ha egy lassúbb folyású, angyali időből 
nézzük. Mindenesetre hajlok rá, hogy Reiter itt lelassítja a maga megfigyelői idejét, vagy felgyor
sítja a világi időt, hogy láthassa az enyészetet, mint manapság a term.tud. ism.ter. filmekben lát
hatjuk a növények életét és halálát.
Természetes, hogy vannak összetört emberek, mindig is voltak, mindig is lesznek. Köztük, termé
szetesen, a költők. A költők. Ezt a két sort csak a matter o f fact-stílus teszi egyáltalán valamilyen
né, mert az a félsor, hogy gyakran elröpülnek és másnap ködöt cipelnek a vállukon, két egyidejű
leg lehetséges értelmezésében is gyatra klisé, állott romanticizmus. (Egyik értelmezés: út a Par
nasszusra, a felsőbb régiók köde; másik értelmezés: alapos berúgás, súlyos másnapossággal).
Itt áll be a vers dramaturgiai fordulata, amikor a fenyők kilépnek a háttérből, itt derül ki, hogy 
eddig színpadi monológot láttunk, képkeretben. Ez a vers, szemben a korábbiakkal, már nem egy
más mellé tett hatásos képekből áll. A beszélő hang az előtérbe nyomul és kihajol a versből. Nem 
csoda, a költőről van szó, a költő beszél a költőről, s mintegy megkettőzve jelenik meg. Az írásról 
viszont nincs szó. A költő nem azért költő, mert költ. De ez sem ilyen egyszerű. Különös és meg
ejtő, hogy Reiter, miközben versét írja, nem próbálja leírni a fű libegését, hanem odaírja: leírhatat
lanul libeg.
A szerzői félre  után megint megszólal a képkeret, egy pillanatra színrelép valaki, panasszal szól, s 
a maga szólamában be is fejezi a verset, mert íme a melankolikus ég (egy lehetséges verzió!) rálá-
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gyűl a panaszosra. Újabb szerzői instrukció, felvázol egy lehetséges forgatókönyvet: most jönné
nek körülbelül -  nagyon lényeges, hogy immáron látjuk, mintegy színházi keretben, hogy mi tör
ténik vagy mi történhetne - ,  de ezek a földi színpadon pergő események elenyésznek. Nem jönnek 
a nők, mert a lélek könnyelműen elaludt. Kimarad ebből a körből, s kimaradás közben az égitestek 
zörejét hallgatja (vö. szférák zenéje). Nyilvánvaló, a költő ez a lélek, és megfordítva: ez a lélek a 
költő, s ahogy a költőről szóló történet végetér (a költő a szférák zenéjét hallgatja), hirtelen betör a 
költészet, a maga zavarbaejtően azonosíthatatlan, időtlen, hatalmas nézőpontjával: csordulásig 
tele van az idő erős folyadékkal. Ne kérdezzük, miért erős ez a folyadék: azt csak a költészet tudja. 
Reiternek nem is marad más, mint a post factum invokáció: rovarok meg napdolog/szállj átok fö- 
lém. (A. D.)

M e le g e k  a z  e m lő id . . .
Melegek az emlőid
nem lehetsz mostoha ó világedény
a kicsiny bátortalan felhőket szoptatod
elsőszülött gyermeked a világosság
beláthatatlan síkjaid is vannak
szegény gyöngyhalászt etesd és altasd el
vékony és hajlong mint egy csodálatos fatörzs

halak ütődnek hozzá, nem ad hangot, egyenesen áll. Ismeretlen fémből vannak a tagjai, súlyosak és 
fénylenek, mint a tisztaság. Növények és mozdulatlan csigák közt ő az idegen jövevény, aki nem tud 
tájékozódni, szégyenkezik és megszakítás nélkül hallgat. Idővel egészen átlátszó lesz, mindnyájan 
keresztülnéznek rajta, hogy lássák a szél fullánkjait s a gyémánt fekhelyét

szülei gyámoltalanok mint a lassú esőzés
ajándékozzatok nekik két gyönge gödölyét, kevés főzeléket s titokban mindegyiknek külön egy új 

háncskötényt

Nem könnyű azonosítani a vers megszólítottját, mert túl azon, hogy némi zavart okoz az első sza
kaszban az emlőkkel rendelkező világedény különös képzavara, még tekinthetjük eme kvázi világ
szellemet a vers virtuális megszólítottjának, ám a befejezés mintha az emberiséghez szólna, még
hozzá olyan tónusban, mintha a költő saját eufóriájának hevétől misztikus unióban egyesült volna 
az emlős világedénnyel, és immár ezen isteni pozícióból tenne javaslatot egy jótékony célú beava
tási szertartásra. E beavatási vagy ajándékozási rituálé érintettje a gyöngyhalász vagy inkább an
nak gyámoltalan szülei, a többesszám ez utóbbit igazolja. A gyöngyhalásszal vannak egyéb gon
dok is, amelyek a középső, prózaformájú egységben artikulálódnak. Egyrészt eldönthetetlen, hogy 
a némaságba burkolózó, mozdulatlan férfi a tenger fenekén áll-e, bizonyos elszomorító jelek erre 
utalnak (halak, csigák), mások viszont (fatörzs, szél) az ellenkezőjére, másrészt a gyémánt fekhe
lye kép valami végzetes félreértésre utal, ami meg is magyarázza a gyöngyhalász kataton szituált- 
ságát, mégpedig arra, hogy gyémántot keresett a kagylóban igazgyöngy helyett, és ez okozta tra
gédiáját. A szülők megajándékozása ilyen olvasat mellett engesztelő, vigasztaló ajándék, esetleg a 
halotti tornak valamilyen mágikus atavizmusa. (F. K.)
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E ls ü lly e d t d a l
Este van
a szél nyelvén fényleni kezdenek a fű-hegedűk 
ó gondolj a barátainkra kik a gyanú árnyékában születtek

örökké fogunk élni mint az elektromos hullám 
a boldogtalanok kék koporsóját vedd le vállaimról

látod a kisdedek is megérkeznek aranyfüst-ingben 
a csend növényzete megmozdul a kezed alatt

viharok jönnek a csodák uszályával
egy ismeretlen zuhatag alatt várakoznak étlen-szomjan
a csillagok lépcsőzetén sorfalat áll az idő

a halál együgyű szolgái
a viaszból való kisasszonyok
s az ég emlősei mind leereszkednek a völgybe.

J e ro m o s
Jegenye, meg csúnya nagy felhő
és Jeromos, a semmirekellő, kinek könnyű a hangja mint a pára 
feje fölött két rózsagally keresztben: 
hölgyeim, a könnyeikre okvetlenül számítok.

Ismerem a szalmapapucsait s az örök szerelemrostélyt lelkében, 
de mindez csak egy daltöredék, melyet ellop a szél:
Ó Jeromos a természet sekrestyése s a rettenthetetlen vándor, 
sokat tülekedik ő a közönnyel s az emberek fekete sóhajával.

Volt egy elvetemült barátja, akit dicsért, mint az őszinte szót, 
volt egy kedvese, aki elmerült a ködben, mint egy szenvedő hattyú, 
száműzött is volt Jeromos a halál vidékein -  
figyeljetek, most társalog a szívével.

A fölkelő napot tartja kezeiben, s a szél, mely fölötte csillámlott, 
meghal mint egy érintetlen leány.
Ó csodálatos idő, melyben Jeromos a kenyeret s a bajokat megosztja 
velünk s a hatalmas ég megmozdul csöndesen.

Jeromos jeles sivatagi szent. Lefordította a Bibliát. Szentségének a fáma szerint csak egyetlen híja 
volt: nagyon szerette a nőket (ezen vonzalma ellen vonult sivatagba), pedig azt egy szentnek nem 
szabad. Jeromost oroszlánnal szokás ábrázolni. Szóval Jeromos minden tekintetben nagytermésze
tű férfiú. Másrészt Jeromos, a névadás divatjának ki tudja milyen szeszélyéből, komikusán hang
zik magyarul.
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Itt van tehát Jeromos, megjelenik, megintcsak mint egy színpadon (hölgyeim, a könnyeikre okvet
lenül számítok), komikus és szent, és sokat tülekedik ő a közönnyel s az emberek fekete sóhajával. 
Lényeges, hogy nem „tusakodik”, hanem „tülekedik”. Ezt csak a huszadik században lehet leírni. 
Mintha Jeromos karácsony előtt valamelyik Skála áruház műszaki cikk-osztályán próbálná más 
irányba fordítani az emberek figyelmét. Jeromos, a maga komikus szentségében, rettenetesen ero
tikus (a hölgyek könnyeire tehát joggal számít Reiter). Nem mintha biztosak lehetnénk benne, 
hogy Szent Jeromosról van szó. De aki felett a szél úgy hal meg, mint egy érintetlen leány, az 
nyilvánvalóan az erotika szentje. S aki az erotikához képest is szent, az valami érthetetlen, min
dennapi szentségben szenved. Nem csoda, hogy a hatalmas ég megmozdul -  nem biztos, hogy 
Szent Péter is megmozdítaná. (A. D.)

Ez már nem is avantgárd költemény, hanem ez már túl van azon, helyenként Weöres Sándor-i ma
gasságokban, helyenként Kemény István körül, a negyedik sorban Térey János előfutára, a hatodik 
sor mint egy sláger (populáris kultúra! posztmodem?). Nincs nagy téma, nincsenek kitalált képek, 
hanem szelídség, irónia, szelíd hasonlatok, például a kedvesről, aki elmerült a ködben, mint egy 
szenvedő hattyú, továbbá olyan szándéktalan villanások, mint az örök szerelemrostély, az emberek 
fekete sóhaja stb. Ez a Jeromos talán egy falubolondja, egy kedves csirkefogó, az elvetelemült barát
ja (a természet sekrestyése) talán maga a költő (de lehet, hogy nem), mindenesetre egy szentferenci 
vagy krisztusi figura (a kenyeret megosztja), de a megváltáskényszemek (mint a TERHES HAJNALBAN 
című versben) nyoma sincs. Szép ezenkívül a kezdet (mely még rímel is!) és a befejezés is. (S. E.)
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SINKO ERVIN

Ü d v ö z lé g y  M á ria !
Uram nincsen ujja a kezemnek, én nem tudom a temérdeket megfogni.
Vak tétovázás világtalanjában tapogatózom és süket fölött zengenek angyalaid, 
árva súlytalant minden szél cafattá foszthat. S most sebeim küldöm sorakozni, 
töredelemben mentsék, mily kevés a hit, s féljék az utak titkos fonatait:
akinek semmije sincs, mert nekem semmim sincs, annak minden -  jó vagy te Isten -  megadatik!

Téged magasztal, mikor sorakozott sebeim mécsénél virrasztva áldom, mint áldást, kedvesem, 
egész volt a sötét, s ő hozzám engedte kezét, s  szemem lett, hogy szégyellnem kell a kincseimet; 
láttam a földet, hogy jó, a félelmes embereket, hogy atyafit ér közön-rögön a kezem, 
ki országutak hempergetett szamárkórója: világod most termetesen roskadó zöldben öleli meg, 
husángolt szívvel hírlem, értlek: adatott mennyeknek országa mindenkinek!

Ha szemem őt fogja, lelkem Veled ittasul. Számonkéred e szóm, Jézus-jóság?
Ó Uram, utolsó sebes-szívű embernek még nem vetettek drágalátosabb ágyat, mint karjával nekem ő. 
S könyörgök: nemde minden csókok drága lábaid fáradt porát tisztábbra mossák 
és az én szerelmem az nem bűn -  én szeretek, s örök keresztedhez Neked ez új erő.
Utolsó ítélet ünnepe-e Uram, szívemben: feltámadás, mert nincs temető!

Ő vetett térdre, mert megtagadott anyám csúfolt arcát könnyemmel mosom, 
ő vezetett és én szorongva lesem, az ő szívéről mikor rügyezik fel Istennek új fia?
S az én özvegy péter-fillérem (én magam, életem), hogy örvendezőn én azt Uram 6 elé hozom, 
én nem vagyok, bennem Feléd a föld rajong s ő úgy lobog rám, mint áldozás, ima.
Hétkínú anyádat, a keresztet, s mindent megláttam az ő lábainál...
Üdvözlégy Mária!

Mit mond? Nem értem. De hogy nagyon mondja, az biztos.
Nem tudja a temérdeket megfogni. Vakon tapogatózik. Süket. Árva, súlytalan, kevés a hite. Sem
mije sincs. De nagyon akarja, hogy legyen neki. A megismeréssel, a renddel, az elrendezhetőség- 
gel van baja. Valami egészet akar, nagy egységes etikát, hitet, világnézetet. De ő olyan, hogy neki 
ilyenje nem lehet. És nem is akar megváltozni. Az egész meg mégiscsak kellene. Hát átértékeli, 
átértelmezi azt, ami van.
A nőn keresztül. Téged magasztal, mikor sorakozott sebeim mécsénél virrasztva áldom, mint ál
dást, kedvesem. A nőn keresztül ismerte meg a Fentet. A nőn keresztül Máriát és Jézust szereti. A 
szerelemtől nyílt fel a szeme a fényre, a kincsek megvetésére, az emberek szeretetére, az evangéli
um megértésére. Az én szerelmem az nem bűn. Mert betölti a legfőbb parancsot, a szeretetét. A meg
ismerését.
Az átértékelés és átértelmezés e munkája nyomán a férfi és a nő egy pillanatra felemelkednek, és 
bár szinte külön-külön, de világosan szakralizálódnak: Jézussal (megtagadott anyám csúfolt arcát 
könnyemmel mosom) és Máriával (szívéről mikor rügyezik fe l Istennek új fia?) azonosulnak, kibo
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gozhatatlanul, misztikus, majdhogynem blaszfém egyesülésben. Hogy aztán visszatérjen az evilági 
állapot, de immár szentségbe burkoltan: én nem vagyok, bennem Feléd a fö ld  rajong s ő  úgy lobog 
rám, mint áldozás, ima.
Érdekes, erőszakosan újragondolt teológia. Isten, Jézus és Mária -  puszta szerepek. Az evilági fi
gurák a beszélő kénye-kedve szerint ölthetik magukra szakrális mezüket. A vágy kizsarolja az unió 
mysticát. És némi szentséget hazarabol belőle.
Új krisztianizmus? A transzcendencia kifosztása.
Hát persze, hogy aztán üres a Menny. (S. K.)

A  jé g c s a p -re n g e te g b ő l
Szíved vérének elhullt csöppje idegen felhők közül 
szó sivatagján Téged szomjazlak örökre,
Téged, hol véred álló valója álltam örökbe.
Szomjazhat az utam, szomjúság szomjas szám,
s a száraz, mely esőt áhít; s az eső, amely szárazát megöntözni vágyik,
s nincs, ami szomjamat oltsa, mert
hűsítő ital is átváltódik szomjra,
legizzóbb dél is torpanva dermed,
s bennem forró ellenem körül
kő követ fog, kezem nem old,
s ha Érted esem, már Te sem vagy Te.

Jégcsap-rengetegből oldásra váró csöpp 
Hozzád szűz magasba nélkülem tér hűtlen sikolyom, 
mert bizony ha egész életem indult is benne,
Eléd én már nem érek vele, mert fogó fagy merevít.
Sűrűlő rengetegbe napot nem érő árva 
dermedt sikolyaim közt Téged kívánlak; 
ó lelkem, ó gazdám, magam száz létbe szaggattam, 
szaggatott magam százában magam nem érem, 
szörnyedt hangom ím hallom, kiálthat, kiálthat, 
s hűséges nálam nincs ténfergőbb szegény állat.

Az Istenhez vágyakozó lélek örök szomjúsága. Ez a vers már szinte paródia. Talán csak azért nem 
az, mert a vágyakozó lélek két topikus helye, a Grönland örökös hava és a forró szerecsen homok, 
a sivatag és a jégvilág -  nem kevésbé parodisztikusan -  megerősítik és végül kioltják egymást. 
Szomjas az út, a száj, a száraz, az eső. Hűsítő ital is átváltódik szomjra. A fentről áhított nedves
ség Jézus vérének elhullt csöppje lenne. A Kegyelem. Az Istenség definitiv tulajdonsága. Ez van 
kérve. Bennem forró ellenem körül. Csinos kis paranoia. Némi zsarolásra, mint Balassi Bálintnál, 
azért épp itt a kedvező alkalom: s ha Érted esem, már Te sem vagy Te.
Talán szárazság van odafönn, hogy így szitál a por. Küldeni kellene némi utánpótlást, de legalább 
fel lehetne tán melegedni jégcsap-rengetegből oldásra váró csöpp. De csak a hűtlen sikoly érkez
het oda, a benne indult egész élet-et fogó fagy  tartja fogva. Az ember, az élet, a személyiség nem
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juthat el Istenhez, csak a szó. Nem lebecsülendő, bár némileg érthetetlen ez az optimizmus. Némi
képp indokolatlan a jókedv. El is múlik.
Téged kívánlak. Magam nem értem. Már az se biztos, hogy a szó célhoz ér. Csak az hallja, aki be
szél. Ez, vagy a végső elkeseredés, afölött, hogy a sűrűsödő rengetegben még a szó is megfagy 
előbb-utóbb, sohasem ér célba -  vagy a legrafináltabb, titkos azonosulás az óhajtott Isteni Címzet
tel. Aki meghallgat, az az Isten. De -  talán -  ember az, aki nem ért meg.
Mondom: finom, önző, aljas vers a différance-xó\. A teofániának, a Találkozásnak, a színről színre 
látásnak az Utolsó ítéletig tartó elhalasztódásáról. A különbségről.
Azért az utolsó sor nagyon szép: s hűséges nálam nincs ténfergőbb szegény állat. (S. K.)

Id e i té li v a llo m á s o k

1. Arról, h o g y  irigy  v a g y o k  a z  id e i té lr e

Még február van s már hosszúk a nappalok.
Idén valaki jó szellem keze megfogta szívét a télnek. 
Gyengéd tavaszi szelek csiklandozzák a világ bőrét 
S az ég feltakarta kékjét, úgy várja madarak,
Rügyek, vízből kukkantó halak és vadak 
Csodálkozó és bohókás szemét.

És engem is csiklandoz, cirógat és én bújok.
Fekete szememre kék menny ne várj!
Már nem merem felemelni pillámat,
Ember-szemben emberek laknak.
Éhes, holt s öldöklő emberek ünneprontó 
Karja lehúzná lábát a lebegő létnek.

El kell bújnom,
Mert nem enyém ez az örömbe bódult engesztelődés. 
Hazátlanok mind és vigasztalanok mind 
kiknek nyelvét értem,
S köztük is árva,
Lopott vággyal pislantok az idegen szomszédságra, 
Szomszédaimra a vízre és fákra, földre és égre, 
Lakóikra és a zümmögő kegyetlen vidám fényre.
És irigylem a tél szívétől a jó szellem kezét.

Tavaszodik. Korán tavaszodik. Az első strófa azon kevés Sinkó-szövegrész közé tartozik, amelyek 
esetében nincs szükség értelmezésre. Precíz taktilitásában is élvezhető, önmagában is megáll, él
vezetet ad. De nem bírja sokáig. A beszélőnek előbb-utóbb mindig meg kell jelennie, a beszélő 
pedig mindig erőteljes ideológiai konstrukció. Tele a feje. Többnyire agresszív ostobaságokkal. És 
mondja, nagyon mondja.
De most legalább egy kicsit másképp beszél: fekete szememre kék menny ne várj! Bár még mindig 
biztos benne, hogy ő maga a lebegő lét, azt azért beismeri, hogy nem tud felszállni a magas égig,
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hogy ő sem tud kiemelkedni az evilági borzalomból. Véletlen, brutális tasli a vátesz-szerepnek. És 
még az engesztelődés sem az övé. A XIX. századnak a vátesz-költő-ideálhoz kötődő legfontosabb 
feladata és normája, a kiengesztelés és kiengesztelődés már nem a poétáé. A hagyományos funkció 
szisztematikusan eltörlődött. És még a természettel sem azonosulhat, mint az ÜD VÖ ZLÉG Y MÁ- 
RIÁban tette (én nem vagyok, bennem Feléd a fö ld  rajong). О igenis van, de benne nem a föld, 
nem a vátesz, és főleg nem rajong. Még azt sem lehet tudni, hogy ki az, aki meghallgat, meghall- 
gat-e egyáltalán valaki. Ennek alapján aztán végül még az sem egyértelmű, hogy ki az aki beszél, 
ki az az én. Kérdésessé válik a beszélő kiléte. A beszélő ott áll, ahol a part szakad. És irigyli a tél 
szívétől a jó szellem kezét. Ez már szinte nagy költészet. Jó vers. De legalábbis fontos textus.
Az eddigi szövegek anélkül próbáltak meg új, autentikusnak remélt költő-szerepeket kreálni, hogy 
az öröklött lehetőségekkel szembenéztek volna. így azok zárványszerű ballasztként, betokosodott, 
felesleges teherként folyamatosan nehezítették a dolgot. De ezt a munkát nem lehet megspórolni. 
A szerzőnek volt annyi (egyébként: nem kevésbé terhes) ideológiai érzéke, hogy ezt a tényt felis
merje. És még azzal is számolni tudott, hogy e mulasztás miatt a már elvégzett munka is értéktelen.
El lehet kezdeni elölről az egészet. (S. K.)

2. Arról, hogy irigy vagyok a régi költőkre

Régi költők még beszélgettek a fákkal.
Én meg épp szóba elegyednék a fákkal,
S tüstént felakasztott emberek lába lógáz a gyönyörű 
Lombok közül.

Régi költők! Nekik lehetett bűntelenül álmuk
S szent, istenek-áldotta magányuk
És édes vizű szökőkút volt lelkűkben a szépség.
Én keserűn freccsenő sós tengerben gázolok magam,

Magamban, s nem egyedül. Mindenhová követnek idegenek 
Csapzottan, mintha mindnyájukat mérges kígyó marta volna meg. 
Kérdőre vonnak minden rezzenésért.
Maradni s elfutni se közülük nem tudok.

Holott -  ó régi költők, életnek hajnali óramutatói,
Megcsókolt szívűek, szép szédítő szeműek, 
nagyok és hűek! -
Ti se  voltatok szomjasabbak a fényre,
A mindent aranyba, ezüstbe mosdató, fürösztő kékre 
Mint én, ki életemet adnám egy nevetésért.

Elölről kell kezdeni az egészet. A cél: a biztos, saját pozíció kiépítése. Először is célszerű átgon
dolni, hogy mi is történt eddig a kultúra történetében. A jelenlegi, bizonytalan pozíciónkból, ugye
bár, mert máshonnan pillanatnyilag nem tudunk nézni. Hogyan jutottunk ide? Aztán csak meg kell 
fogni a saját hajunkat, és ki kell húzni magunkat a mocsárból.
Régi költők még beszélgettek a fákkal. A költészet születése után egy perccel. A régi költő már 
nem tudja beledalolni ellenfelét a földbe, szavának már nincs mágikus hatalma, mint az ősidők
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ben, de még érti a dolgok szavát. Jelölt és jelölő már nincs egyben, de az együttlétre még emlé
kezni lehet. A mai beszélő talán önmagában még képes lenne erre, de a természet már menthetet
lenül bemocskolódott. Nem lehet hallani a szavát. A régi költőknek ezen felül lehetett bűntelen ál
muk, istenek-áldotta magányuk, gazdagon fakadó szépségforrásuk. Tiszta gondolat, szent egyedül
lét, szépség: klasszikus modell. Nos ez az, ami nincs. Az érdekes az, hogy főleg a magány nincs. 
Tömeges elmagányosodás van. Magányos tömeg. Tömeg-ember. És a mai költő sem kivétel. Nem 
tud kivétel lenni. Marad az irigység. A költészetben nincs fejlődés, de az állandó alakulásnak ez a 
mozgatója. Az irigység. Jó szó.
Életnek hajnali óramutatói. Megcsókolt szívüek. Szép szédítő szeműek, nagyok és hűek. A plato- 
nikus modell. A klasszikus költő-funkció mögött feldereng az ideológiai mag is. Ami aztán már 
végképp nincs. Elmúlt a varázslat. Tiszta lap van. Tabula rasa, most aztán tényleg.
Szerep, funkció, ideológia, nosztalgia, irigység -  ugyan már.
De az azért sohasem baj, ha a költészetnek, ha csak egy pillanatra is, a nevetés lesz a fő és egyet
len célja. A teljes lenullázással, minden ideológia, cél és haszon teljes leépítésével, a hagyományra 
való irigykedés elfelejtésével -  egy pillanatra váratlanul egyenrangúvá lehet válni a régi költőkkel. 
Megoldás ugyan nincs, de legalább a kisebbségi érzés oldódik egy kicsit. Az irigykedésnek vége. 
Úgyszólván el kell hajítani a létrát, miután /emászott rajta. (S. K.)

3. Arról, hogyan vesztettem  el mindent

Leragadt a lábam, mert a III. emeletről 
Épp az orrom elé dobta magát le 
Hetvenéves szelídarcú, nagyapám-féle ember.

Nem bírok rajta keresztüllépni. Ha más semmi baj se volna 
Ebből biztos: pribék-kézre jutott Isten 
S a holdból sugarak képében bús vére csurog le.

Ó hetvenéves jó nagyapó! Én még 20, 30, 40 
Vagy ki tudja hány évet éljek,
Mikor őneki sok lett a még lerovandó néhány?

Úgy lesz. De ha még hetvenet élek is
És nő is a szívem, s épül is örök csillaggá szemem
Ezt a földet, mely lekövetelte nagyapó vérét

Már ezután én hogy is simogathatnám meg?

Ez a helyzet. Hogy minden elveszett. A halmaz, ahol a vágyott pozíció helye van, üres. Megtölteni 
nem lehet, de a környezet határozott megrajzolásával, az ürességhez vezető történet megírásával 
jól körül lehet határolni a semmit. A láthatatlan embert a géz teszi láthatóvá. De maga a géz: a 
környezet rezzenéstelen, objektív, tehát lehetőség szerint szinte szempont-nélküli, meta-szempon- 
tú regisztrálása aztán létkérdés. Ebből nem lehet engedni.
Leragadt a lábam, mert a III. emeletről / Épp az orrom elé dobta magát le / Hetvenéves szelídar
cú, nagyapám-féle ember. Nos, erről lenne szó. így kellene tehát beszélni. A hang megvan.
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Ezen a meghatározottságon azonban nem lehet túllépni. A világ állapota a metafizikai garanciák 
állapotának pontos kifejeződése. Ha más semmi baj se volna /  Ebből biztos: pribék-kézre jutott 
Isten /  S a holdból sugarak képében bús vére csurog le. Ezen az állapoton az idő nem segít. Nem 
érdemes tovább élni. A kiengesztelödés megüresedett helyét a csendes részvét veszi át. A költő út
ja nem a kiemelkedés, hanem a többi emberrel való teljes azonosulás, halálig. Mert nem segít az 
idő múlásával talán együtt járó gyarapodás sem. Hiába nőne a szív. Hiába nőne csillaggá a szem. 
A föld lekövetelte a nagyapó, az öregember és Isten vérét. Ami egy és ugyanaz. Véres a föld. És a 
kiontott vér immár nem a Kegyelem szimbóluma, mint korábban (pl. A JÉGCSAP-RENGETEGBŐL), 
hanem csupán a gyilkosság jele. Már ezután én hogy is simogathatnám meg?
Semmiféle költészet nem művelhető. Még csak a megsimogatás: a puszta leírás, regisztrálás, lajst
rom sem lehetséges.
Az autentikus pozíció megvan. Ebből a pozícióból azonban nem mondható autentikus költészet. 
Minden költészet hazug. Igaz költészet nincs. A minden után végül a költészet is elveszett. Az is 
elveszett, ami regisztrálhatná az elveszítések történetét.
Csak a hallgatás autentikus.
Ezt viszont csak szóval lehet elmondani. (S. K.)

4 .  Arról, h o g y  m é g is  s z e r e t n é k  k ö ltő v é  len n i

írva áll, hogy ősöm tusakodott 
Idegennel egyedül éjszaka mindaddig,
Míg nem meghajnallanék.
És -  bár kiiszamodék az ő csípőjének forgócsontja, 
Nem bocsájtotta el az idegent,
Míg meg nem áldotta őt.
S mint tanúsító Szentírás őrzi,
Mondta: Diadalmas voltál Isten ellen.
Ez így történt Jákobbal.

Éjszaka egyedül én is akarok tusát 
Elhalt ígéretek feketült csontjaival beborított 
Földön panasz, újabb feketedett csont 
Ne legyek; legyek életre gyűjtő 
Megtartó követeket küldő 
És lássam meg ragyogó arccal 
Áldást harmatozó hajnalomat.

Mert költővé szeretnék lenni!
Lenni erős, vidám szavak legeltetője
És erős falú karám építője
Mely földön álljon és erősebb legyen
Mint a föld és biztos, egyszerű jelem legyen
Hogy láttam, színről-színre láttam a Lebírhatatlant
És nem halék meg.
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A beszélő számára adott szituáció radikális, végiggondolása a korábbi szövegekben, hosszú tusa
kodás után, annak felismeréséhez és kimondásához vezetett, hogy autentikus költészet az adott 
világban semmiféle módon sem művelhető. A végiggondolás és a kimondás azonban költészetet 
eredményezett.
Jelen szöveg első szakasza épp ennek felismerése. Maga a költészet lehetetlenségével való tusa
kodás az aktuális költészet, méghozzá nem is hagyomány nélkül való költészet: a Bibliáé. Tiszte
letből és rajongásból, reménykedve újra használható a Biblia-fordítás régi magyar nyelve. Jákob 
története ebben az értelmezésben a költészet-lehetőség kierőszakolásának szimbóluma. A világ 
rettentő állapotában mégiscsak megjelenik, kényszeríthetővé, elérhetővé válik az egyébként meg- 
szólíthatatlan transzcendens. Pürrhoszi győzelem lehetséges. A költészetért vívott tusa, most, 
hogy valójában már le is zajlott, akarható. Elég volt a be nem teljesített, be nem teljesült ígéretek
ből, elég volt a panaszból. A valóban legvégső elkeseredés szükségszerűen felszámolja magát. 
Megunódik. Világos lesz, hogy mit kell kívánni. A kívánságban feltűnik a költészet jövője: meg
tartó követek, ragyogó arc, áldás-válasz.
Csakhogy épp ezek azok a tényezők -  amik hiányoztak. Épp ezek hiánya okozta a problémát. 
Honnan vannak most meg? Újra? Megújulnak a szavak? Erősek és vidámak lesznek? Mitől? Mitől 
lesz a szavak pásztora a költő? Miből épül majd a földnél biztosabb, erős karám? 
biztos, egyszerű jelem legyen /  Hogy láttam, színről-szinre láttam a Lebírhatatlant /  És nem halék 
meg.
Míg a JÉGCSAP-RENGETEGBŐL a teofániának, a Találkozásnak, a színről színre látásnak az Utolsó 
ítéletig tartó el-halasztódásáról, a különbségről szólt, addig ez a szöveg épp ezt kéri. A lehetet
lent. A dijférance eltörlését. Pillanatnyi felfüggesztését. A kegyelmi állapotot.
De nem mondja, hogy már elérte. A kiválasztottság, a poéta-szerep, a vátesz visszatér. Remélt, so- 
hasem-biztos, kegyelmi lehetőségként.
Az alázat tanulható. (S. K.)

B ű n ö s  tito k  b á rd ja
Tapogatózva, szegleteknek élébe hőkölök
és nyugtalanul a két karom tanakodik;
odafenn ég borul, az én két karom is borulna
és ölelne egész, egész szélesen... De nem ölelős máraz ég se
és nem angyali szemeket szór ránk a csillagokkal,
hanem csak a mi izzó soksebű mellünket példázza,
mely csillagosán sebes sok döféstől és mégis éjszaka van.

Éjszaka, hogy egyazon test sebei se  ismernek egymásra.
Pedig mind tudunk az elvágtató csodák csordáiról 
s mennyi csodának színe épületes szememben!
De valami bűnös titok bárdja összeszerelte  szívem 
és a csoda-csordából kitévedtünk, mert elszeldelte 
a szíveket a szívemtől és szíveinket, 
mi szíveinket elszeldelte fülünktől
és bölcsesség jóság igéivel tele fülünk megnőtt s lóg le árván, 
ó jaj, a jóságos kolomp gyüjtető csendülését halljuk 
s hiába halljuk, ó jaj, nem óv az elszéledéstől.
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Néha úgy sírok, mert vért látok folyni a nyakról, 
véres nyakon mi gyűjtető szent kolompunk!
Régóta folyó vért. Ó, hogy nem duzzad áradássá,
mely aztán szíved szigetén engem és lerakna mindenkit velem,
mind, kit bántok és bánt és azokat, kikre
bárgyú idegen csak meresztgetem vaksi szemem
és mind, mindet, akik nem is tudunk egymásról!

A csoda-csordából kitévedve össze-vissza egymást tévesztjük, 
a mi megvert szívünk is kevesli, amennyi karunkba fér; 
ezerekké széledve széledezettek 
árvaság villámlik ínyünk elepedt száraza alján.
Valami régi az, amire emlékszünk?
Vagy őrjítve leendő valami fellegzik itt?

Csodák-kerített égiháború, 
hőkölök, riasztók, magunk s egymás fején 
verjük ki az új égnek a csillagokat 
s egymásnak esve egymásért keressük: 
talán csak így lehet,
talán vérünknek elébe kell menni a Tiédnek?
Talán mindünknek nyaka kell, hogy kivéresedvén 
envérünk mosson fülünknek szívünkig utat 
s így unszolódjunk zengő árnyékos kolompod köré, 
hol oly rég, oly rég vár reánkbúsulván ama régi 
Isten öléből ölünknek tartó sugaras égi ösvény?

Az első szakasz nagyon precíz. Világosan mutat rá az eddigi gondolkodás eredményeire. Először 
az Éggel való emberi, költői azonosulás határaira, majd pedig arra a saját értelmezésre, amely 
szerint az Ég valójában nem rendelkezik saját tartalommal: tartalma csupán földi dolgok kivetülé- 
se, azok transzcendens tartalmakkal való feltöltése, konstrukció. Az Ég azért van tele, mert mi be
telepítettük, s ugyanolyan dolgokkal telepítettük be, mint saját világunkat. Ez az Ég azonban konst
rukció-voltában is működőképes és hasznos lehet. Számunkra. (Mindez végeredményében nagyon 
emlékeztet Ady /nvoség-koncepciójára.)
Sötét van, de a megismeréssel nincsen baj. Még a csodák is érzékelhetők. (Ha nem is nyáj, leg
alább csorda.) De valami bűnös titok bárdja kiszelte a beszélőt a csodák közül, feldarabolta a szí
vet, és elválasztotta a szíveket egymástól, és az érzékszervektől. Nemcsak a külvilág, de a megis
merő mechanizmus is részeire szakadt. Az Egész részeiben még megvan, de már a (szétrobbant) 
befogadás sem tudja összeforrasztani. A jóságos kolomp csengése sem óv az elszéledéstől. 
Disszemináció ellen nincsen orvosság.
Véres nyakon mi gyűjtető szent kolompunk.
A vér immár nem a Kegyelem egyértelmű szimbóluma, mint korábban (A JÉGCSAP-RENGETEG- 
BŐL), de nem is csupán a gyilkosság, a halál jele (Arról, hogyan veszítettem el mindent). A prob
léma éppen az, hogy a Megváltó-konstrukció kiontott vére nem eredményez kegyelmet. Az Ég 
megkonstruálható, de kegyelem nem árad belőle. Pedig a konstruált Égből egyedül ez, a vér áradá
sa, a Kegyelem özöne lenne képes helyreállítani, ha nem is a világ és a megismerés egységét, de 
legalább az emberek közötti közösséget. Mondom: ha nem is nyáj, de legalább csorda.
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Az Ég, mint konstrukció, nem tiszta státuszú. (Valami régi az, amire emlékszünk? /  Vagy őrjítve 
leendő valami fellegzik itt?) Hogyan lehetne valósággá tenni azt, amiről tudjuk, hogy képzelgés, s 
így, hiába kellene nagyon, mégsem tudunk már hinni benne? (Ami Adynak azért még sikerült.) 
Talán vérünknek elébe kell menni a Tiédnek. A kegyelem vérözöne nem jön el addig, míg meg 
nem előlegezzük azt, saját áldozattal. Valóban mindünknek nyaka kell. S akkor majd megnyílik 
ama régi Isten öléből ölünknek tartó sugaras égi ösvény.
Isten meghalt, de fel fog támadni. A régi rend helyreáll. S közben, egy kicsit, megistenül az ember.
(S. K.)



SZABÓ LŐRINC

N a p , id d  ki s z e m e im e t

Nap, nézd, nézd: harmatos üregek -  
hörpentsd ki a szemeimet!
Még csak bimbóznak, fiatalok, 
de túlragyognak, mire meghalok!

Élek, meghalok -  -  Elektromos 
áramkörök csobogó özöne mos: 
valóság, meztelen isten! Óh 
matéria! pénz! szépség! lobogó!

Valóság, csúfolt igaz erő!
Hús, vas, föld, megtagadott szerető! 
Ember! -  Nem imádott így soha más: 
érlelj meg, lelkes Realitás!

Érlelj - ,  süllyessze a képzelet 
testedbe a tápláló gyökeret -  
Ajkak, emlők! szent csöveken át 
pattanj ki, szemem, új Nap-Világ!

Emlők! Anyám! Veletek -  nekem -  
Föld, erdő, isten: az életem!
Föld, föld, anyám, fény, fény, hatalom: 
minden enyém lesz, ha akarom!

Fény! Harsonák! -  Gyávák, irigyek -  
Nap, idd ki, idd ki a szemeimet: 
még csak bimbóznak, fiatalok, 
de túlragyognak, mire meghalok!

M in d e n  s z e n t fé n y e k  e lb ú c s ú z n a k

Minden szent fények elbúcsúznak, 
villámok, roncs gebék, kidőlnek, 
istenek hűlt hullái úsznak 
özönvizében az időnek, -

de a kürtökből vér csorog, tehenek 
parasztokat csapnak ki örökfriss legelőkre, 
torkokból vér csorog és cigánykirályok 
nótáznak a világ kapitányainak
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és megfagyott országutakon hiába imádkoznak a szocialisták
és hiába imádkoznak a vidáman röfögő autók is
és tengerek ugrálnak fel az Alpok ormaira
és alagutak surrannak múltba-jövőbe
és földből, vízből, tűzből, levegőből
előzüllik az arany
és terror-erők, ágyús rendszerek
bámulnak egymásba, lecsavart tornyok helyén
szökőkút virágzik: vér, vér, -  jaj, szökőkutakon
hizlalja magát, szökőkutakon
pazarolja magát az élet,
hogy mindenkinek jusson
estére bableves
és legyen ember, hogy ölni lehessen 
és legyen ember, hogy élni lehessen 
és mindig újrakezdeni lehessen 
őrült, gyilkos akarással
pedig a leghősibb vágyak is megnyomorodnak 
a kényszerek kezén, vagy a legjobb esetben 
a szépség puha karjai közt,

-  mert minden szent fények elbúcsúznak, 
villámok, roncs gebék, kidőlnek 
s értelmetlen világok úsznak 
kék tereiben az időnek.

G ra n d  H o te l M ira m o n ti

Sárbasüllyedt síkok fölött, 
a nap s a fürgébb 
levegő átszellemült 
magaslatán,
a barbár hegytető elegáns 
palotájában, 
függőleges sínek acél
törvénye szerint, hintázó emeletek 
előtt, suhog a berregő 
lift
és benne egyenruhás 
hódolat hozza-viszi 
a pávás nőket, frakkos urakat, 
bonyolítja a szörnyű 
palota titokzatos 
anyagcseréjét, ragyogó 
termek és halk hálószobák 
között, fel-alá, 
bezárva a berregő 
búvárkockába, melynek
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üvegén hűvösen átdereng 
a fölhasított emeletek 
tengerfenék-ringása, -  s a lift 
csak hordja a húsokat, különös 
virágokat, csak hordja a drága 
bőröndöket, frakkos urak 
zsebében mágikus 
lapjait a pénznek, elfinomult 
szükségleteit a testnek és 
csak hordja az elfinomult 
sok testet, a roppant 
üzem táplálékát, -  a lift 
csak hordja, függőleges 
sínek acéltörvénye szerint 
suhogva föl-alá, 
pompázó terheit, és 
útjába csodálatos 
törvények parancsa szerint 
belehajolnak a tülkölő 
országutak, belefutnak a 
boldog vonatok, mialatt 
észrevétlen dolgoznak a pénz 
rejtelmes messziségekig 
ereszkedő szívócsövei 
és megindulnak a sárbasüllyedt 
síkságok, távoli mezők, 
vetések, gyártelep, alázatosan 
fuldokló vér s a munka, hogy 
ezer átlényegülés után 
mind fölszívódjanak és 
sertéscomb és fiatal 
lányhús egyformán jusson a 
roppant üzembe és 
az önmagába bebörtönzött 
liftben az egyenruhás 
hódolat tovább
ringhasson a fölhasított emeletek
között s tovább keringjen a vér
az elvarázsolt testben, fönt, a hegy
tetején, a fürgébb
levegő s a nap átszellemült
magaslatán, ahol
élő arany sugarakban
ragyog a megvetett s kifosztott
nyomorfekete világroncs
ég s föld között lebegő koronája.

309



lift,
mint sor. Nagyon tetszik neki a lift. Lift-metafora, a vad életé. A lift /  csak hordja a húsokat. Hogy 
sertéscomb és fia ta l /  lányhús egyformán jusson a /  roppant üzembe. Lift úgy, mint nyelőcső sze
repel. Bélcsatoma. Bonyolítja a szörnyű/palota titokzatos / anyagcseréjét.
Ez a lányhús versus sertéscomb amolyan szoci motívum, kommentál Sz. L. És hogy mellékes benne 
a szerelem. De hol van ebben szerelem, csak úgy mellékesen? Nagy költő lesz, ha el nem bassza. (Q.)

T á rla t:  a  S á tá n  m ű re m e k e i
Boldog, akinek pálinka jut, 
boldog, kit a Szépség  
üdvözít, és boldog a szent 
együgyűség is, amely 
csak részleteket lát. De ha anya 
helyett egy isten 
nyitotta föl szemed - , akkor 
minden jelenség leveti 
előtted pillanat-öltözetét 
és látod, a mozgó ember 
hogy hurcolja szét 
az elégedetlenség vipera
lángjait öt világrész 
földjén s tengerein, nyomorúlt 
odúkba s mozdulatlan 
palotákba - ,  látod 
a szegénység kardélrehányt 
népeit s a pénzes 
koldusság befelé 
vérző parazsát, az emésztő 
bukást mindenkiben - ,  óh, 
ha egy isten nyitotta föl 
szemedet: a múlt s a jövő 
üveghegyein
túl is csak a nyugtalan önzés 
tűzoszlopait
látod, hideg aranyba vagy 
puskacsövekbe szorítva -  Óh, 
átkozott vagy, 
ha látsz, jaj, átkozott 
vagy, ha egyszer 
megláthattad, a Sátán 
mennyi szenny 
lázából festi be a halál 
pompázó keretei közé 
műremekét, az életet - ,  óh, 
jaj neked, mert bárhová 
fordúlsz, előtted áll az idő 
vándor falain az emberiség
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kínjának iszonyú tárlata, és 
számodra nincs már 
bódulni méreg, aludni bróm, mert 
ha karót ütsz is boldogtalan 
szemedbe: világtalan álmaid 
égboltozatán is az olthatatlan 
tűzvész
rémült freskói lobognak!

Boldog, akinek pálinka ju t, ilyen erősen kezd bele. Aztán viszont sok óh van, három, sorvégeken. 
Huszonöt éves kor körül így óhzunk, ha egy isten nyitotta fö l  szemünket. Anya helyett. És: bár
hová /  fordúlsz, előtted áll az idő /  vándor falain az emberiség /  kínjának iszonyú tárlata', ilyen je
lentős látványok nyugtalanítják.
Azt gondolom, Sz. L. (is) kissé röstellkedett a korai versek miatt. Tehát még így is, az átírt válto
zatok miatt is. Dolgoztam át véglegesre, kommentálja Sz. L. És teljesen átírja. Wagnert is emle
geti, A Rajna kincsét meg a Walkürt, ami kedves a szívemnek, de szerintem kissé túloz. Hogy en
nek a menetét helyenként nagyon szereti, írja, pl. a hetedik sortól kezdve: a halálos éjben min
denütt.
Namost, ilyen hetedik sor itt még nincs. Eleve nem volt. (Q.)

M e g  fo g o k  h a ln i, é n , e  te s t, e  lé le k
Meg fogok halni -  súgta valaki, 
mikor kezet csókoltam és közelről 
láttam a ruhán és az ingen át 
melled kezdetét s térdeid fölött 
két combodból annyit, amennyin elfér 
ezer csók s két tenyér. Kívánjalak?
Meg fogok halni! Néztem arcodat 
s öledet is megízleltette már 
az az egy kézcsók, egész bőrödet 
fölvonultatta ajkamon, s hideg 
hegedült végig a gerincemen.
Meg fogok halni -  súgta valaki.
Meg fogok halni könyörtelenül, 
s lehetsz enyém: én mégis megöregszem, 
s meg fogok halni, mint te, rózsaszín 
izgalom, te, habos hús, gyönyörű, 
meg fogok halni, én, e test, e lélek,
Szabó Lőrinc, költő, ki Budapesten 
ma örökre megkívánt: ez a test 
meg fog halni s csak az marad utána, 
hogy elmesélte vágyát, s elmesélte, 
hogy lemondott rólad, mert élete 
az öröklétben csak egy pillanat volt.
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Szabó Lőrinc alig nevezhető avantgárdnak, e vers mögött inkább Baudelaire hangja hallatszik, bár 
a Meg fogok halni első olvasatra nem éri el a felidézhető, a magyar versolvasók által éppen Szabó 
Lőrinc fordításában megszeretett „Egy dög” könyörtelen radikalizmusát. A vershelyzet mégis alig 
fokozhatóan erős; „a költő” rádöbben, hogy minden vágy nekrofília, hogy mindig egy leendő ha
lottat kívánunk. Igaz, Szabó Lőrinc, természetesen, mint mindig, most is elsősorban önmagát saj
nálja, csak a tizenötödik sorban jut eszébe, hogy a gyönyörű „habos hús” is elrohad egyszer, nem
csak az, aki kívánja. S hogy még visszább araszoljunk az irodalomtörténetben, megszólal, bizony, 
Horatius is, az „ércnél maradandóbban” gondolata: Szabó Lőrinc, költő, ki Budapesten /  ma örök
re megkívánt: ez a test /  meg fog  halni s csak az marad utána, /  hogy elmesélte vágyát. Ami a 
változtatásokat illeti, azok bizony klasszicizáló természetűek: a vers jobb és erőtlenebb lett. (M. F.)



TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY

A  g a z d a g s á g  a k a rá s a

Jaj, utálom ezt a magyar talajból kivirító, sápadt, undoros, szakadtgatyás, szörnyű minden magyar utak 
végét: a szegénységet.

0:15 arányban szeretném belefutballozni élethálójába a megőrülés kínjait annak, aki ezt ilyenre akarta.

Akarom, hogy rózsás legyen a bőröm, fehér márványon átderengő vér legyen a fürdött húsom egészsége, 
lekeshedt testekre izmokat akarok etetni.

Isten utódaival: a szabókkal
gyönyörűen vasalt, finom szövetű, világos ruhákba akasztatnám rá mindenki rongyosra a jókedvemet, hogy 

mosolyogtassa a földet a vígság és az elegancia.

Mindenkinek autóból csinálnám a lábát,
és repülőgépből a karjait.
És akarom, hogy csörrenjen a kincsünk ládák alatt, mohos titkos szobákban, s a penészes aranyak 

kimenjenek kelleni a napra.

Akarom minden kincsek kincsét: a testvéres, erős okosságot, mert látom én a diadal-liánost, és látom játékát 
a halálnak.

Akarok mindent, amit valaki kidugóhúzott az agyából, hogy a szépségek és hasznok alatt ravaszul 
komplikálja a barmok életét.

Jaj, olyan furcsa ez a vágy, akár az első öntudatos zsidóé, ki messzire belekékeltette szemét a gazdag 
termő viskós rónaságba,

sajgott benne az égő gondolat, megcsókolta az ütőerét, mert ott lakik az Isten, és diadalmas elinduló ívként 
feszítette be magát királynak az eljövendő életbe,

a libanoni sötét cédrusok alól.

Mennyire másképp hangzik ez, mint a „de szeretnék gazdag lenni”. Tamkó nem egyszer szeretne li
basültet, hanem lehetőleg állandóan. Szimpatikus az őszintesége, mostanában különösen; amikor már 
Austria Lottót is lehet venni a budapesti bankokban, hogy a Jokerszámról már ne is essék szó. 
Föltűnő még, hogy bár tónusa meglehetősen dekadens-individualista: akarom, hogy rózsás legyen a 
bőröm -  hírvágya demokratikus: Akasztanám rá mindenki rongyosra a jókedvemet. Vajon mi lehet 
az a testvéres, erős okosság? Itt is, mint e gyűjtemény legtöbb szövegében, akad egy gyönyörű zár
vány, a hülyeség, ahogy magában, tisztán, mint Mont Blanc csúcsa, fölragyog: 0 : 15 arányban sze
retném belefutballozni élethálójába a megőrülés kínjait annak, aki ezt ilyenre akarta. Isten utódai
val: a szabókkor -  egy kis Musil-rím, emlékeztet arra, amikor a tulajdonságok nélküli ember a ver
senylovak zsenialitásáról elmékedik. Úgy látszik, az avantgárdok szerettek meglepetéssel búcsúzni, 
itt is kissé váratlan a zárlat: Tamkó a vers felütésének rokonszenvesen őszinte sóhaját a végén pateti- 
kusra stilizálja, és ezzel elszomorítóan biblikussá moralizáljad gazdagság akarását. (M. F.)

313



H im n u s z  a z  o rv o s o k h o z
Fájdalmak elsimítói 
kétségbeesések itatósai 
biztatások kocsmárosai 
és egészség teljes kancsói
fiatalon kopaszodó és őszes hajú nagypápaszemes 
Orvosok!
Készülődtök sápadt éjszakákon 
hogy segítsetek az embereknek: lenni.
Ahol az Isten hamis hangokat fogott
az emberiség nagy skálás zongoráján
ti rohantok a szerszámokkal
ezt a rossz húrt a többihez csavarni
óh össze-vissza élő muzsikák
beteg disszonanciák
áldott hallású hangolói.
Én mászkáltam a klinikákon 
ahol egy titkos szakszervezet 
kavernákat bányásztatott 
a mellkasokba 
és az arcokra már kitűzte 
a sárga lobogót.
Láttam az arcvonások összedűlő viskójából
az élet végső tüzeit
fehér köpenyetekhez imádkozni.
Láttam forró szerelmeket 
bűnbánattal elébetek borulni 
óh Orvosok!
Minden beteg állatokból 
ti istenségtekhez könyörög a dal:
Egészséget!
Hiába fogadkozunk a csillagoknak
hiába éneklünk zsoltárokat
éjfélkor a szent pap ablaka alatt
és hiába fogadjuk meg hogy Szent Antal karimás fejét
a bal mellünkre fogjuk tetoválni
egyedül ti segíthettek: Orvosok!
Nagy komponisták után játszotok billentyűkön: receptek. 
A hátatok megett 
színes csöves
ezer tarka üvegű harmonium van: patikák.
A tudós könyvek homályából kijövő ködök felett 
ősz professzorok dirigálják a műtéteket.
A hajuk olyan ősz hogy talán ősz felé 
a kék országúton rohanó felhők 
amelyek a halált és múlandóságot jelképezik 
az ő hajukból vannak összefonva.
Igen én mászkáltam a klinikákon 
és azt is láttam amikor
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kínai-gyászos gyaloghintón 
valakiket szép csendesen kivittek.
Orvosok!
Hát mi van a lombikokkal?
Hát hiába üvöltenek a próbakutyák a pincék mélyén?

Éljetek.
Éljünk
éljünk mindahányan
hízzatok kincsesedjetek hiszen mindenki szeret élni
és hazudjatok reményből nyárfasort
kietlen útjaira annak
ki sóvárogva tárja ki kezét
az örökre elbújt patak felé
ahol ti
a jókedvű egészség-vallás 
víg Keresztelő Jánosai vagytok.

A n n u s k á m , m e g h a lu n k
Hiába fogom görcsösen a kezed 
meghalunk;
hiába fonjuk egy kötegbe a hajunkat 
meghalunk;
hiába feszül alázatos tested gyönyörökkel az alkonyba 
és én hiába égetek magamban szebb tüzeket a napnál 
meghalunk, meghalunk.

A kövek lezuhannak.
A Duna éhes 
a puskapor visít
a hajnal élesre köszörüli a köveken a villanyoskerekeket
mérges füvek csillognak
a betegségek készülődnek
tüdőnkben valami sápadt mozgalom támad
valakit megcsókolunk
a szívünk meghasad
vagy fonnyadt vénségünkben
mint az emberiség egy elfakult könnycseppje
a földre esik kifáradt fejünk.
Meghalunk!

Boncolás után a pokolszagú krematórium
vagy rohadás a vizek fenekén
vagy egy új domb a füves hegyoldalak síkján

meghalunk
meghalunk
meghalunk
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Egyértelműen kínálkozik a Szabó Lőrinc: MEG FOGOK HALNI, ÉN, E TEST, E LÉLEK című versével 
való összehasonlítás, látsszék még oly iskolásnak is. Tamkó Sirató a szerelemben is demokratikus, 
egyszerre döbben rá mindkettőjük halandóságára, itt nincs sorrend -  meghalunk, mondja Tamkó, 
„meg fogok halni” helyett. Pontosan ennyivel erőtlenebb Szabónál. Az is igaz, persze, hogy Szabó 
Lőrinc képtelen volna efféle rettenetes, gyönyörű ügyetlenségekre: mint az emberiség egy elfakult 
(!) könnycseppje /  a földre esik (!) kifáradt (!) fejünk. Tamkó fel van háborodva: Meghalunk! -  
Szabó Lőrinc inkább melankolikus: „Meg fogok halni -  súgta valaki”. A legfontosabb különbség 
azonban, hogy Tamkó nem ismer feloldást, nála szó sincs az öröklétről, csak rohadásról, krema
tóriumról, új dombról a füves hegyoldalak síkján. Hegyoldal síkja, ez azért jó. Meghalunk, megha
lunk, meghalunk. (M. F.)

N e m  k e lle s z

Értsd meg:
nekem az ajkad már nem piros szájharmonika, 
a szemed nem éjfélvirág,
melled két kupolája elé nem rogyok szerelemre imádkozni. 
Lángoló harisnyáidra lyukakat kopott az unalmam.
Menj másfelé!
Ha talán Grönlandban élnél, én pedig Jamaikában, 
leveleidre felsóhajtanék, 
vagy rólad cigarettáznék szobámban hajnalig, 
de így:
közel vagy és messze.
Betűs mondataidon át telkedből szelek fújnak el hozzám, 
meleg viharok, 
de én
tetördelem a lombokat, amiket megzengetnének 
és felhasogatom a vitorlákat, ahova belekaphatnának.
Mit akarsz?
Arany kazettában elástam a lányok fényképeit.
A csókok feketében járnak hozzám és szomorúság az uszályuk. 
Menj másfelé!
A hátam megett Buddha prédikál, 
szembe ülök a fekete vizekkel 
és nem gondolok semmire se.

Mintha egy szomorú fekete pisztonozna, valami New Orleans-i erkélyen, atlétatrikóban. A korai 
Amstrongok. És nem a szájharmonika miatt. Tamkó egyébként is erősen zenei szerveződésű szö
vegeket csinál. Klasszikus szakítólevél is lehetne. Olyan sokféle íz találkozik, talán a nem különö
sebben tudatos szövegformálás miatt, egy kis Ady (A csókok feketében járnak hozzám), népies 
emelkedettség (megett), a Kelet (Buddha prédikál), és a dikcióban van valami Füst Milános. Nem 
posztmodem ez a fránya ember, véletlenül? A rólad cigarettáznék e sorok írója szerint az egész 
kötet legszebb találata. (M. F.)
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D a d a is ta  s z e re n á d
A csillagok elhatározták, hogy mától kezdve nem fognak többet kukorickolni, mert a világűr ócska vizein át
nyújtott hangpadlón sem talált el hozzájuk Archimedes, hogy a Lázadásuk Élére álljon!

Csak semmit se elemezzetek, mert most az alkony Zengő Kígyóinak: a Telefon Drótoknak prédikálok. 
Azok tudják, hogyha a megszülető gyermekek sírás helyett a büntető perrendtartásból bömbölnének idéze
teket, akkor volna rend és béke a földön, de első érzelmünk a fájdalom és a könnyes tagadás, erre pedig 
nem lehet építeni.

Miért is lelkesedek tulajdonképpen? Én egyszer mindenkit le fogok ellenlelkesedni, csak azt várom még, 
hogy feltalálják a butaság szérumát és hatóságilag beoltsák vele a hitvitázókat.

Énszerintem csak kettőt szabadna hinni: az Időt, mint eszközt, s a Halált, mint célt, de nem bánom, ha 
mást is hisztek, csak abban egyezzünk meg, hogy az öngyilkosokat mindnyájan szentté avatjuk.

Új hazugságokat kell kitalálni, mert a régieket már mindenki utálja és hazugság nélkül nem lehet élni.
Kikiáltjuk:
hogy a van ige múlt ideje nem volt, hanem nincs\
hogy a mondatok alanyát alá kell pincézni és belezárni egy szimbólumot, de a homály pincekulcsát csak 

az életrajzírók belső zsebébe szabad rejteni!
hogy igen  helyett nem et mondunk és nem  helyett igent és minden ötödik nap megfordítva, de ha a nép

szavazás minden hetedik napot jelöl meg az Igazság Ünnepének, az se  baj!
Óh, a zavar-tengely mindent magárateker!
Asszonyom!
Fekete pelyhes, pillanat-mellű!
A levegőben már köd-dorongok úsznak
s az ősz szaga zokog a nyirkos reggelekben.
Öled hús-bölcsőjétől messzi ring homlokom.

Szabass a nyárfáknak télikabátot, mert az égre felpalacsintázták tavalyi divatú szürke cipődet.

A legfőbb problémát a szerenád okozza, hiszen a nő a végén csak mintegy mellékesen, de minden
esetre előzmény nélkül kerül a képbe, és a háttérfestéskor jókorát esik is a színvonal. De talán ez a 
titok is a homály pincéjébe van bezárva, és csak az életrajzírók tudják. Vagy talán a zavar-tengely 
a magyarázat, mely mindent magára teker. Sőt talán az egész vers maga is merő magyarázat, a da
daizmusé, hiszen szinte az összes sort felfoghatjuk definícióként, illetve önértelmezésként. S ha 
más nem, a nagy engedékenység elárulja, hogy a szerző ironikusan fogja fel a dolgot. Egy versen 
belül ilyen tartós humorérzék ritkaságszámba megy a magyar avantgárd történetében. (S. E.)
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A z  in g a tla n o k  é n e k e ln e k  é s  é n  N ilu s k á t s z e re te m

A hegyek közt a halál kóborolt, 
az autók koporsóknak öltöztek, 
a gyermekek masírozásában a sápadtság trombitált, 
a kémények nyelén lengett a füst gyászlobogója.
A házakon nagy táblákban volt kifeszítve a hálószobák titka:

Hátgerincsorvadás Delirium tremens

Mindkét oldali tüdővész

Száraz köszvény Koldusbot Bél- és gyomorrák

Patikákban meghalás étlap szerint

De még eddig mindenki elment

A percmutató legyilkolta az embereket, csak a kőfalú házakat ostromolták 
hiába és lihegve a zsebórák.
Az összes ingatlanok fütyültek, mert nekik mindegy, hogy mibe halt meg Matuzsálem. 
Embersors? Görnyedés!
Mit csináljak még 31 évig?!
Ekkor jött 
Niluska,
a hó megolvadt az utcán, 
és én elébe futottam:

hol volt tegnap délután 4-5-ig,
mikor hajamat az öngyilkosság fésülgette?
Piros rózsa a temetők lakomáján,
ugye nem igaz a kövek gőgös zümmögése.
T estét
a két karom fehér muzsikájába göngyölve vinném el innen
a vályogpaloták közé,
hogy a csókajtajú esték sátorában
néznénk a házakat,
mikor az őszi esők nagy elégtételén
hull róluk csendesen a vakolat.

É jfé li p la k á t
Szép a bérpaloták térdszalagrendje: 

a villanyrózsák forradalma 
a rákapcsolt armatúrák erősödő zihálása 

süvít a csend utcák folyosóin 
új fák nőnek a téli vénlány-fák elé:

csatornarácsokból nagy lombbal száll a gőz
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rendőrök szétszúrt szemlándzsáiban 
ugatnak a házőrző kutyák 

a mulatók transzparensein 
borkackiás öröm kacsintgat 

a párok ikszbe dőlnek össze  
ruhájuk alatt izzik 
a csukott ajtók forrósága 

ide hallik a spaléták mögül: 
szerelmes karú özvegyek 
a paplanukat hasogatják.

Im a
Ima
negyvenkét kilós szőke szénaboglya 
hajad belóg a mozivászon alkonyába 
a vállad foszforeszkál 
rád bolondul az utca
csak kacagjon torkodban az arany gramofon 
bocsásd meg
hogy megettem ruháid selyem ízét
hogy feléd rándulnak szétszakadt testemről a kubista tulipánok 
tudom
hogy szemed játszóterein 
szerelmes hancúrozással labdáznak a vágyak 
hogy táncolnak a vérsejtek 
a csókok muzsikáján.
Ne menjünk széjjel
mikor fognak a búzaföldek mégegyszer így virítani
a távolságok közénk úsznak
két fehér karod mérföldeken át utánamnyúlik
fehér ujjaid üzenetekkel felémlobognak
már kilenc hajnaltól megkérdeztem
mi volt akkor
mikor a báléj mesepagodáin
összefulladt szőke hajad fakó barna hajammal.

E g y  h u lla  fe k s z ik  a  fű b e n
A virágágyak halált virítottak 
egy hulla fekszik a fűben 
Az emberekben dobol a rémület 
egy hulla fekszik a fűben 
Szolga lohol az irodába 
egy hulla fekszik a fűben 
Ordítanak a mentőkért

319



egy hulla fekszik a fűben
A mentők rohannak sikítva
egy hulla fekszik a fűben
A fekete halálbakák dörmögnek
egy hulla fekszik a fűben
A csődület még tart
némelyik majdnem sír
és némelyiknek fáj
és némelyik szeretne összerogyni
De papolni kezd valaki:
egy hulla hevert itt a fűben
de már a fűszálak se  feküsznek le tőle
vagy ha a fűszálak le is feküsznek tőle
de vérnyomok nem tarkázzák a földet
vagy vérnyomok ha tarkázzák a földet
a házatok még nem dőlt össze
az asszony
és a szomorúság
vár még egy párszor a halál előtt

menjetek hát és muzsikáljatok

U ta k
Szomorú a kifordított kesztyűk anatómiája 
és a szürke galambok: a cipők elmúlása 
Csak egy szép:
párhuzamosan feküdni a virágokkal 
vízszintes és hullámos rezgésekben 
meztelenül az ünneplőruhák ejtőernyői alatt 
a szivárvány alatt a homlokodtól a bokádig.

A fekete úton sírnak a fák írásjelei 
a póznák keresztjéről 
mérgesen zeng a drótok zúzmarája 
kés alszik a kövekben 
gennyes az ég.

Menj a másik úton 
a lábujjhegyek útján
várnak a napfényes önkívület friss frottírozói 
kacagó benzin robbantja utad
és a legális szerelem csukott karosszériáin kigyúl a selyemfüggöny.

Én tovább szeretem az aszfalt nomád életét 
a baltalábú jasszokat 
a sírdombmellű szeretőket 
a templomhátú szüzeket.
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ÚJVÁRI ERZSI

H á b o rú ! A s s z o n y ! H o ln a p !
Nagyot csuklott a világ s napra mutatta megfordult gyomrát.
Háború. Veszett fejvesztés. Görcsökbe fulladt asszonysírás. Vörös plakát-proklamációktól bolonduló utcák! 
Kígyózó embercsomók. Pálinkagőz. Veszekedett kiabálás.

-  Háború!
Szikkadt mezők piros nedvet várnak... Sorozás. Kékbe bújt emberek. Fertőző újságlegendák.
-  Háború!! -  Háború!!!
Világot verbuváló trombiták. Dicsőülő térképkulik. Acélköszörülés.
Könnyes búcsúzkodások.
-  Emberfalás!!!!
Vajúdó anyák. Istenre fogadkozás... Aztán csak bódító víziók... Megfojtott embercsírák.
A zilált térben bús, éhen bőgő kéménytorkok.
Döglődő gépek. Utolsó feszítés. Megszakadt búgás.
Tárt gyárkapukon át falkába ijedt igások rohannak feléd: É le t m éhe Város!

Hozzájuk is elért. Kiemelte fiatal testüket boldog éréséből.
-  Háború...
-  Hát neked is menned kell?
_ !
-  Itt akarsz hagyni? Nem érzed milyen tüzes vagyok?
_ !
-  Harmincadik éjszakán már nem ver a szíved? Ki kell hát neked, ha itt tudsz hagyni?
-  Ember vagyok én is!
-  De az enyém...
-  Hívnak!
-  Az én emberem vagy!!
-  Megbokrosodott a világ -  így mondják -  meg kell nyugtatni... és ment...
Két marasztaló asszonykar szakadt le a nyakáról. A feje égett. Szája csücsös maradt a lágyító csóktól. 
Magába húzta a hömpölygő erőkoszorú: elnyelte a kaszárnyák óriás harcsaszája...
Az asszony csak álldogált... üldögélt és várt... várt!
Özvegy, kicsiny szoba. Savanyú étel. Aranyhátú dongók szíjják verítékes fejét. Merő vágyasság, de sem 

mi... semmi okos előrelátás.
Másnap vizes párnák. Lecsuklott fej. Mélygödrű szemek. Megfonnyadt combok. Pattogzott szájcsíkok. 

Láz... forróhideg láz.
Egy szép álom.
Sárga karikák, vörös karikák, fekete karikák... összezavarodott színszósz...
Megfürdött, dús férfitestek a forrázó naparanyban.
Ébredés.
Kínzó vádak. Csitítgató szomszédasszonyok. Betegség.
-  Csak jönne...
-  Csonka?
-  De szeret!
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-  Hűlő a teste?
-  Körülpólyálnám az enyémmel.

-  Elégek egyedül...
Levél. Meghalt. Homlokon lőtték.
-  Szép uram! Segítség! Jaj a szívem!!!

-  Még élek?
Tipegős rókafejű anyókák járnak hozzá reménygyújtásra. De hiába.
Éjjeli kínok. Kitépett hajcsomók. Valami kormos keverő-kavaró kéz vájkál az agyában.
Bús halott-misék pompásodnak föl az éjszakáiból.
Zsíros szagú gyertyák. Megpántlikázott gipszapostolok. A tömjénes hajóban sárga fejek, leszakadt áll

kapcsok, kitolt szemgolyók borzalomgúlája kapaszkodik a csillagszöges boltozatra.
A pap most a homloka fölé emeli az égő teli kelyhet.
Orgonabúgás. Éneklő alakok. Szelíd csengőnevetés.
-  Én édes szép párom!!
Fájó körmei futó vörös gyöngyöt ásnak föl a húsából.

Nagy, mindent lefogó csend. De ez sem tart soká.
Hamar bukó napok. Szomorú megszokás.
Ősz... Tél... A ragasztó bajok fölött tavaszi életbe derülés. Új gabalyító iramok a megpetyhüdt erekben. 
Cicomás nősténypajtások. Delejes „majd meglátja” biztatások. Bámultató kirakatablakok...
Végre egy katona.
Éhes szemvillanások.
Fejükbe tűzbokrot gyújt a vágy. Szabad ujjaik görcsösen egymásba fonódnak.
-  Régi ismerős!
-  Bizony, az én uram is... Szegény!
Még néhány föl-fölütődő fájás.
Aztán mindenben csak az egymásért valóság végtelen delíriuma.
Csók. Pénz. Korcsma. Párföm. Izzadt arcok. Meztelen vállához súrlódó vállak, a szemébe esett idegen 

szemek.
Körülötte részeg némberek az éjfélutáni vásáron.
Megborzongott.
-  Forralt bort ide!
Félt, hiszen ez volt az első, s  ő így parancsolt:
-  Pálinkát.
Hurrogtak a reszelős torkok. Sütögető ital. Kábuló fej. Megforralt, bolonduló vér...
Érzi, hogy egy ólmos, forró kéz kúszik a testén.
-  Jaj a fejem!
Újabb melegség. Lúdbőrös remegés. Megcsukló fáradt derék.
-  Ugye te leszel az én második uram?
Meghallották. Száz szájon egyszerre sírva-nevetés.
Valaki a csillagokig káromkodott.
Egy asszony az italos asztalra ugrott. Már semmit se tudott égő, nyomorult magán kívül. Magasra dobta 

csokros lábát, hogy szinte az dominált mindenek felett:
-  És ki lesz, jaj ki lesz az Én második uram?
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M e n e k ü lő k
Fehér házak ölén jóllakott asszonyok nyújtóznak.
Csönd.
Csurog az eresz, a falak alján négy fekete csöpp ül.
Valahol húst darabol a hentes.
Csönd.
Szagos üstök alján habzik a szesz.
Puhára csuklanak a kábuló fejek.
Aztán csak a kék, hatalmas ég dominál.
És csönd... csönd.
A porban csontos gyerekkezek építik a maguk várát, nyúlós sárral a nap is szétfoly.

A táncoló szögek alatt bús egyforma emberek térde törik. Fejük röpül, inukat nyúzza a fekete sár. Fölöttük 
csönd -  lárma -  tűz -  berregés -  napborulás. Verekszik a gép, kattog-morog, kitárt szárnyakkal megáll, 
mint a sas -  lezuhan.

Egyszerre száz szem mered a piros foltra.
Valahol ének csendül.
Ők mennek, mennek. Néma szájukat asszonyok nyitogatják.

Hová?
Hová?

Vonul a trén. Nehéz kerekek törik a követ, mélyülő ágyútorkok ijesztgetnek. Izzadt lovak vonják előre a 
keresztes kocsikat. Lányok virágot dobálnak, égő szemük vakba világít.
Csak egy csöppet!

Fordul a szekér, tetejére nagy lyukakat éget a bújó nap.

Az égig lángol!
Kapát ide!
Jaj, a tehenek!
Vizet!
Szekeret!
Hintalovam!
Segítsetek!!
Emberek!
Csak a pénzem!
Várjatok!!

Tűz hull. A meglékelt házak egymásra roskadtak.
Vizet!
Kapát!

Megzavart eszükkel a kaput keresték.
Nyugat felé!

Az ingó sorok alatt síró anyák meztelen gyerekeket húztak. Emberek csomóba futottak, párjukat kiabálták. 
Egy megvadult ló közéjük tiport -  elnémultak.
A miséző pap kar nélkül szaladt ki a templomból.
Rohanó lovasok kürtölték tele a várost.

Vonathoz!

Vörös füstben rohantak.
Az utolsó kút előtt egy elszakadt karó szúrt az égbe.
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A dombról lefelé gurult a röfögő csorda.
Egy ijedt asszony árokba szülte halott fiát.
A karámtetőn sűrű zsírfüst csapkod, lovak égnek, nyerítve lecsuklanak, csak a fejük, az égő lámpás világít ki 

a rácson.
A legázolt mezőkön csattogó harangnyelvek búcsúzkodnak a fülekbe.
Ökör bődül még valahol.

Véresen csúsznak a keskeny lépcsőn.
Görbülő hátukat a másik puhítja. Torkukba karcossá ülepedik a szagos füst.
Kormos kőbuckák tetején vörös, kék szemek jeleznek. Remegő kezek aranyat csörgetnek.

Elég?
Az enyém is!
Indul!

Az ablakokra ragadtak.
A tehenek!
Apám!

Tátott szájakba csak a hold zuhog bele békítőn.

A M ENEK ÜLŐ K  ma már nem hat versként. Ha az irodalom felől nézzük, inkább egy buzgó tizen
éves hithű próbálkozása. Viszont nagyon hasonlít valami másra, meglepően hasonlít, mert 1916- 
ban hol volt még katasztrófafilm. Az expresszionista filmművészet is jórészt még műtermi má- 
zolmányok között dolgozott.
Újvári Erzsi egyáltalán nem tud a szavakkal bánni. Lásd például a Aztán csak a kék, hatalmas ég 
dominál sor naiv ügyetlenségét. (A „dominál” szót szerethette 17 évesen. Talán modemnek érezte. 
Mindenesetre az előző versben is feltűnik). Szóval a „dominál”-ból nem lesz költészet. De milyen 
pontos képi instrukció! Hangok, képek, vadnaturalista részletek, Eizenstein kamerájából kigördülő 
képtekercs. A szöveg nem elsimítani és megfogalmazni akar, hanem éppen az ellenkező irányba 
törekszik. Az ember már-már úgy érzi, hogy a huszadik század történelméhez valóban nem illik az 
irodalom, főként nem a vers, ide film kell, amelyben az emberből csak mondatok, karok, szemek 
és szájak maradnak. Kavarognak, szétszóródva egy robbanás után, megadó anonimitásban, aztán 
mozdulatlanná lesznek. Semmi belső mozgás, semmi lélek. Még a vég is csak végső érzéketlenség, 
a részlet megmerevedése: Tátott szájakba csak a hold zuhog bele békítőn. (Megjegyzem, ez az 
utolsó sor talán kivétel az irodalmiatlanság alól.) Elsősorban persze megint képet mutat. Drámai, 
noha mozdulatlan. De mit keres a fény a szájban? A fény a szembe való, a száj pedig arra, hogy 
beszéljen. A temetetlenek száját a fény tömi el. Ez a béke. Van mire gondolnunk ma is, ha ezt ol
vassuk. (A. D.)

P ró z a : 1 0
Barna szalonban a lányok fáradt combja az ágy felé hajlik.
De szemük az öklükkel nyitódik.
Mert ők, akik az asszonyok között egyedül mertek az életükért felelni. 
Érzik már, hogy a fák és az erdők ölelésére indultak az emberek.
És ők csak nevető szájak. Gerincük a föld felé hajlik.
Valakinek görcsbe rándult a teste.
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Karom szagos olajág volt s most egyedül sírok.
Ő az, kinek nagy sárga kévék szakadtak a karjából. Fölállt. Nézzétek, mellem sebesre pattan, ha férfit látok, 

mégis örömre hívom.
És én?
Vörösre szakadt a tüdőm, hogy mindig forró legyen a szám. Most ki segít, hogy a napra dobjam?
Testünket hiába rakjuk párnának.
Ha a férfiak szeme elé érünk, utálatukat dobálják felénk.
Csak a gyerekek látnak szentnek, nagy sírós szájjal megköszönik a testünk.
S mi ágyba gyöngítjük karunkat.
Miért?
Valaki eszével az elégedetlenségükre világított.
Mert láttuk az otthont.
Ha égő szemünket a házak fölé dobtuk, szeretettel verte vakká az anyánk.
A férfiak gyerekeket örültek ránk, hogy mindig a pihenést várjuk.
Most élni akarunk.
S mégis csak szomorú szemünkkel puhítjuk a tenyerünket, a férfiaktól várjuk, hogy erős mellel értünk 

verekedjenek.
Hiába, mert ők minden utat maguk alá tolnak. Az ő karjaik már találkoznak az országok határán.
És az asszonyok. Erejüket a gyerekeik fehér homlokára rakják. Sírnak.
De mi már emberig kínoztuk magunkat.
Mi szomorúság helyett az elégedetlenséget adjuk a lányoknak.
Ne várjuk, hogy a férfiak emeljenek az okosságra.
Ne csak a párunk megértő fülei legyünk.
Karunkat dobáljuk a napra, mert erőnk csak a teremtésnél mérhető össze.
A betegek gyógyítása helyett agyunk minden munka elé gépeket dobáljon, hogy az emberek a napba 

fürödjenek.
A házak elé parkokat toljunk az utak négyfelé nyílására.
Asszonyok.
Ha a férfiak megállnak a teremtésüknek örülni, a mi lábunknak nincs pihenése, mert a gyerekek erejüket 

tőlünk kívánják.
Könnyező mellünk gyújtsa égőre a szemünk.
Anyák leszünk.
Anyák.
És a gyerekek a mi testünkből hordják széjjel az örök elégedetlenséget.
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Könyvészet:
L Ó  B ú z a  E m b e r . Versek. Bécs: Julius Fischer, 1 9 2 2 .
KÉTHAN GÚ KIÁLTÁS. Próza. Bécs: Julius Fischer, 1922.

327



Az á m o k f u t ó  -  D er  A m o k l ä u f e r . Illusztrált költemény. Bécs, 1921-1922. (kézirat)
1924 ANTOLÓGIA. Déry Tibor, Glauber Henrik, Nádass József, Reiter Róbert és Tamás Aladár versei. Kassák 
Lajos bevezetőjével. Bécs: Horizont, 1924.
Az ÓRIÁSCSECSEMŐ. Színjáték. Perugia, 1926. (kézirat)
ÉNEKELNEK ÉS MEGHALNAK. Versek. Budapest: Genius, 1928.
ÉBREDJETEK f e l ! Próza. Budapest: Genius, 1929.

Új kiadások: A z  ÓRIÁSCSECSEMŐ. Szíművek. Budapest: Magvető, 1967. 511 1.; A  FELHŐÁLLATOK. 
Budapest: Szépirodalmi, 1970.; Az ÁMOKFUTÓ -  DER AMOKLÄUFER. Hasonmás kiadás. Budapest: Mú- 
zsák/Petőfi Irodalmi Múzeum, 1985. 33.

Fordítások: Színdarabjait -  főleg Az óriáscsecsemőt -  több nyelvre fordították: Le  BÉBÉ GÉANT Trad, 
par Georges Baal, Michel Corvin etc. Lyon, 1983: Centre d'Études et de Recherche Théatrales et Cinémato- 
graphiques -  T h e  g ia n t  b a b y . Transi, by Imre Goldstein. In: Modem International Drama, Binghampton 
1986. -  Ka e m p e p a t t e - b a r n e t . Overs, ab Iboja Wandall-Holm. In: Europaeisk avantgarde teater 1896-1930. 
Odense 1978 3. k.
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kiadásában jelent meg (L ig e ia , 1913), de már kezdettől, 1915-ben csatlakozott az aktivisták csoportjához. 
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katársa volt. 1944-ben elhurcolták és megölték.
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Ú j KÖLTŐK k ö n y v e  (György Mátyás, Kassák Lajos, Komját Aladár, Lengyel József lírai antológiája) Buda
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ILLYÉS GYULA (Rácegrespuszta, 1902-1983, Bp.): író, költő, műfordító, szerkesztő. Illyés (a korabeli 
lapokban, és az AUF d e r  Ka r t e  E u r o p a s  ein  F lec k  című antológiában egy helyütt: Illés) sem a budapesti 
aktivisták vonzásában kezdte költői pályáját, hanem 1922 és 1926 között Párizsban. Első párizsi írásait 
1923-ban bécsi lapok {Ma, Ék) közölték. Az 1926-os amnesztiarendelet nyomán ő is visszatért Budapestre, a 
Dokumentum című folyóirat alapító tagja lett. Avantgárd formanyelvét alapvetően a szürrealizmus határozta 
meg, s ez lett eltávolodásának oka is: a magyar irodalomban nem a szürrealisták, hanem a konstruktivisták 
képviselték azt az elkötelezett avantgárd irodalomeszményt, amit Illyés Párizsban megismert és megszeretett. 
A francia szürrealizmus hatását mutatja jelentős, több nyelven megjelent ethno-szociografikus montázsregé
nye, a P u s z t á k  n é p e  is (Budapest: Nyugat, 1936).
Könyvészet:
NEHÉZ FÖLD. Versek. Budapest: Nyugat, 1928.

JÓZSEF ATTILA (BP„ 1905-1937, Balatonszárszó): költő. József Attila volt az a költő, akinek sikerült 
sok alkotásában, magas színvonalon megvalósítani a magyar avantgárd költészet egyik nagy kihívását, a bar
tóki példa követését, a magyar népköltészet és az avantgárd ötvözését (nem magyar nyelvű olvasó számára 
sajnos közvetíthetetlenül a magyar nyelvbe zárva). József Attila nem volt sem aktivista, sem szürrealista, no
ha 1925 és 1927 között Bécsben és Párizsban élt, és megismerkedett Kassák Lajossal, közeli barátságba ke
rült Németh Andorral. Természetesen vannak „kassákos” költeményei, de éppígy megtalálhatók költészeté
ben szinte valamennyi korabeli avantgárd irányzat és eljárás nyomai is. Ezek szintéziséből alakult ki 1927 
utánra József Attila érett költészete, amelyet az O l v a s ó k ö n y v  már nem követ nyomon.
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Könyvészet:
SZÉPSÉG KOLDUSA. Versek. Szeged: Koroknay, 1922.
N e m  é n  KIÁLTOK. Versek. Szeged: Koroknay, 1925.
N i n c s e n  a p á m  SE a n y á m . Versek. Budapest: Genius, 1929.

Új kiadások: az 50-es évektől folyamatosan 
Fordítások: több nyelvre

KASSÁK LAJOS (Érsekújvár, 1887-1967, Bp.): költő, író, festő; a magyar avantgárd mozgalmak elin
dítója és központi alakja. 1915-től a háborúellenesség és a nemzetközi „újmüvészet” jegyében szervezte lap
jai köré a fiatal tehetségeket. Az általa és köre által kimunkált sajátos magyar aktivizmus egyúttal alternatív 
müvelődéseszmény is volt, elsősorban ifjúmunkások számára. 1919-ben az írói direktórium tagja volt, 1920 
elején a várható bebörtönzés elől Bécsbe emigrált. Itt újraindította a Ma című folyóiratot (1920-1925), és 
kapcsolatot teremtett Európa szinte valamennyi korabeli avantgárd mozgalmával és jelentős alkotójával. A 
Bécsben megismert irányzatok közül hatott művészetére a dadaizmus és főleg a konstruktivizmus; erről köl
tészetében a képversek, képzőművészetében pedig az ún. képarchitektúrák tanúskodnak. 1922-ben Moholy- 
Nagy Lászlóval közösen összefoglalta és dokumentálta az izmusok addigi eredményeit (Ú J  MŰVÉSZEK KÖNY
VE). Nagy költeményekben örökítette meg előbb a Tanácsköztársaság emlékét (M ÁGLYÁK ÉNEKELNEK), majd 
pedig 1909-es párizsi zarándokútját (A LÓ m e g h a l . . . ) .  Számozott költeményeinek összessége (1-100) a ma
gyar avantgárd irodalom műveinek egyik legérdekesebb zárt korpusza. Az amnesztiarendelet nyomán 1926- 
ban hazatért Budapestre, és Déryvel, Illyéssel, Nádassal és Németh Andorral megindította a Dokumentum 
című folyóiratot, amely rövid fennállása ellenére érdekes, színes és színvonalas orgánum volt, és visszate
kintve szerves egységet alkot egykori vetélytársával, az ellenében létrehozott, ugyancsak rövidéletü Új Föld 
című lappal. Nagy önéletírása, az E g y  EMBER ÉLETE a húszas évek végén, a harmincas évek elején jelent 
meg nyolc kötetben. Ennek első részében (A LÓ M EG H A L... bővebb kifejtéseként) még egyszer nyomatékosít- 
ja az önművelődés szerepét az „újmüvészet” segítségével, s további tevékenysége is ennek az eszménynek a 
jegyében folyt, az 1928-ban alapított és 1939-ig fennállt budapesti Munka folyóirat köré szervezett iíjúsági 
csoportokban. Kassák élete végéig tervszerűen folytatta és fejlesztette másik központi gondolatát, az avant
gárd irodalom és képzőművészet 1922-ben Moholy-Naggyal megkezdett dokumentálását és népszerűsítését 
is (AZ ÚJ MŰVÉSZET ÉL, 1925.; A KORSZERŰ MŰVÉSZET ÉL, 1926; A MODERN MŰVÉSZETI IRÁNYOK TÖRTÉ
NETE, 1956-1957; Az IZMUSOK TÖRTÉNETE, 1972.).
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Kassák Ludwig: BILDARCHITEKTUR. Deutsch von Paul Acél. Wien: Elbemühl, 1 9 2 2 .
Ma-Buch. G EDICH TE. Deutsch mit einem Vorwort von Andreas Gáspár. Berlin: Der Sturm, 1 9 2 3 .
K a s s á k  L a j o s  ú j  v e r s e i . Bécs: írók könyvtára, 1923.
TISZTASÁG KÖNYVE. Vers és próza. Budapest: Horizont, 1926.

Új kiadások: a 60-as évektől folyamatosan 
Fordítások: több nyelvre (főleg A ló meghal...)
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KOMJÁT ALADÁR (Kassa, 1891-1937, Párizs): költő, szerkesztő. A háborúellenes mozgalmak révén 
kapcsolódott A Tett és a Ma köré szerveződő budapesti aktivistákhoz. 1918-ban kommunista lett és György 
Mátyással, Lengyel Józseffel és Révai Józseffel együtt kivált a Ma köréből. Az OLVASÓKÖNYV anyagába 
felvett korai, érdekes, folklorisztikus jegyeket viselő háborúellenes költészetét később egyre erősebben agi- 
tatív hangú líra váltotta fel. 1920-tól emigrációban élt. 1922-ben Bécsben Uitz Bélával a kassáki képarchi
tektúra ellenében megalapította és szerkesztette az orosz konstruktivizmust népszerűsítő Egység című lapot: 
itt jelent meg először fordításban a Pevsner-fivérek 1920-as Realista Kiáltványa, valamint Tatlin, Rodcsenko 
és Varvara Sztyepanova erre válaszoló ugyancsak 1920-ban keletkezett „A konstruktivista-produktivista mű
vészek csoportjának programja”. 1924-ben Berlinbe költözött, 1925-től az Inprekorr egyik szerkesztője volt. 
Könyvészet:
KIÁLTÁS. Versek. Budapest: Ma, 1917.
Ú j k ö l t ő k  k ö n y v e  (György Mátyás, Kassák Lajos, Komját Aladár, Lengyel József lírai antológiája) Buda
pest: Ma, 1917.
1918 S z a b a d u l á s  (György Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József, Révai József lírai antológiája) Buda
pest, 1918.
Új In t e r n a t io n a l e . Versek. Budapest, 1919.

Új kiadások: ÉLETRE KÖSZÖNTŐ. Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi, 1966, 1987.

KRISTÓF KÁROLY (Bp., 1904-1994, Bp.): író, fordító. A budapesti Magyar írás, Új Kultúra, ill. IS 
című lapokban jelentek meg első hangköltemény-kísérletei a húszas évek közepén. Ihletőjük Bartók munkás
sága volt. Kristóf azzal próbálkozott, hogy a szemantikai összetevő figyelmen kívül hagyásával kizárólag 
hangokból, hanglejtésből és ritmusból hozzon létre félreérthetetlenül „magyaros” hanghatást. 1927-es köte
tének visszhangtalansága után irodalmi munkásságát szövegkönyvíróként és fordítóként folytatta. 
Könyvészet:
M ESTERCSA PÁS. Versek. Budapest: Dokumentum-kiadás, 1927.

MACZA JANOS (Alsóhrabóc [ma: Alsógyertyán], 1893-1974, Moszkva): író, színikritikus, művészet- 
történész. 1915-ben költözött Budapestre, A Tett és a Ma színikritikusa volt, 1917-ben megszervezte a Ma 
színészképző szabadiskoláját. A Gesamtkunst színpadi megvalósításával kísérletezett, az irodalom, a képző
művészet és az előadóművészét új szintézisét kívánta létrehozni a színpadon -  a proletkult-agitáció érdeké
ben. A forradalom bukása után követte a Kassák-kört Bécsbe, mindamellett a Kassai Munkás irodalmi rova
tát is szerkesztette. Elméletének illusztrálására nemcsak TELJES SZÍNPAD című munkáját adta ki 1921-ben 
Bécsben, hanem több olyan jelenetet is írt, mint a kötet anyagába felvett KOM POZÍCIÓ 2. (SZÍNPADRA). 1923 
nyarától Moszkvában élt.
Könyvészet:
TELJES SZÍNPAD. B é c s :  M a , 1 9 2 1 .

MÁRAI SÁNDOR (Kassa, 1900-1989, San Diego [USA]): költő, író. Tizenkilenc évesen részt vett a 
forradalomban, majd többéves vándorútra indult, amelynek fő állomásai Kassa, Bécs, Berlin, Frankfurt/M. és 
Párizs voltak. Miután 1927-ben a budapesti Újság című napilap megbízásából hosszabb közel-keleti utat tett, 
1928-ban hazaköltözött. 1948-ban vonult újabb, immár végleges emigrációba. Ifjúkori költészete hatalmas 
életművének csupán töredékét, ugyanakkor szerves, fontos részét alkotja. Szerves azért, mert felvet bennük 
egy sor olyan problémát, amely majd egész életében foglalkoztatni fogja, fontosnak pedig azért tekinthető, 
mert néhány darabján a német kora expresszionizmus hatása látszik, amely ilyen formában rajta kívül a ma
gyar irodalomban senki másra nem hatott.
Könyvészet:
M IN T  A HAL VAGY A NÉGER. Versek. Budapest: Pantheon, 1930.
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MIHÁLYI ÖDÖN (Lemes, 1899-1929, Kassa): költő. Egy évvel volt idősebb Márainál, ő is részt vett a 
budapesti forradalmakban, majd együtt tértek vissza Kassára. Nem volt tagja az aktivisták körének, bár már 
publikált a budapesti Ma utolsó számaiban. Szorosabb kapcsolatot csak a bécsi Ma-körrel épített ki. Költői 
indulását erősen befolyásolta az aktivizmus, de csakhamar neki is meg kellett küzdenie azzal a problémával, 
hogy a Kommün bukása miatt ez a versnyelv hitelét vesztette. Az új versnyelv kimunkálásában szorosan kö
vette Kassák deszemiotizáló módszerét; ezt rajta kívül csak Reiter Róbertnek sikerült véghezvinnie. Az év 
legnagyobb részét Kassa melletti birtokán töltötte, s bár gyakran járt Bécsbe és Párizsba, és gyakran látta 
vendégül a Kassák-kör tagjait, egyre magányosabbnak érzete magát, céltalanabbnak költői tevékenységét. 
Autóbalesetben halt meg.
Könyvészet:
M Á RCIU SI TRIBÜN. Versek. Kassa: Pallas, 1 9 2 2 .
G a l a m b o t  v á r o k . V e r s e k .  P o z s o n y :  í r ó k  K ia d ó v á l la la ta ,  1 9 2 8 .

Ú j kiadások: FELSZÖKŐ FÖLD. Mihályi Ödön hagyatéka. Ignotus, Lesznai Anna és Márai Sándor 
előszavával. Budapest: Pantheon, 1930. 91 1.; FEKETE VIHART KAVARTÁL. Bp. 1968

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ (Bácsborsód, 1895-1946, Chicago): festő, művészeti író. Képzőművé
szeti munkásságát számtalan monográfia és tanulmány méltatja, itt csak a magyar avantgárd irodalom törté
netében játszott, viszonylag ismeretlenebb szerepét vázolom néhány mondatban. A bécsi Ma állandó munka
társa volt. Kassákkal 1922-ben közösen kiadott bécsi Ú j  m ű v é s z e k  k ö n y v e  /  B u c h  n e u e r  K ü n s t l e r  című 
albuma meggyőzően dokumentálta a kortársak számára, hogy szoros és egymás hatását kölcsönösen erősítő 
összefüggés létezik a festészet, szobrászat, építészet és technika között. A kezdetben Mátyás Péter néven 
publikáló Kállai Ernővel együtt döntő szerepet játszott abban, hogy a Ma (és Kassák) az aktivizmustól a 
konstruktivizmus felé fordult, noha még a lap utolsó számának a címlapjáról sem került le az „Aktivistische 
Zeitschrift” megjelölés. Tanulmányaiban, melyek közül egyet utóbb az újvidéki Út is közölt, Moholy-Nagy 
Kassák közösségi művészet-elképzelése számára elfogadható módon értelmezte a konstruktivizmust, mint 
társadalmilag releváns, ugyanakkor elsősorban mégiscsak művészeti irányzatot (szemben az Egység agitatív 
felfogásával). A Ma lapjain 1924-ben megjelent, 1921-22-ben keletkezett berlini „filmváz” sajátos műfaj: 
megoldása bizonyos fokig képversre emlékeztet (maga a film, a Berliner Stilleben csak 1926-ban készült el 
végleges formájában).
Moholy-Nagy László könyvei Bécsben és a Bauhausbücher-sorozatban:
H o r i z o n t  2. K é p e s k ö n y v  Mátyás Péter (Kállai Ernő) előszavával. Bécs: Ma, 1921.
Kassák Lajos és Moholy-Nagy László (szerk.): ÚJ MŰVÉSZEK KÖNYVE Bécs: Julius Fischer, 1922.

U j kiadások: UJ MŰVÉSZEK KÖNYVE. Budapest: Corvina, 1977 (hasonmás kiadás)
Fordítások: Az ANYAGTÓL AZ ÉPÍTÉSZETIG (Von Material zu Architektur) Budapest: Corvina, 1973.; 

A B a u h a u s  s z ín h á z a . (Die Bühne im Bauhaus) Budapest: Corvina, 1978.; FESTÉSZET, FÉNYKÉPÉSZET, 
FILM (Malerei, Fotografie, Film) Budapest: Corvina, 1978.

NÁDASS JÓZSEF (Bp., 1897-1975, Bp.): költő, író, újságíró. Első verseit a Nyugat közölte. Részt 
vett és súlyosan megsebesült az első világháborúban, közéleti szerepet vállalt a Tanácsköztársaság idején. 
1920 és 1926 között emigrációban élt, a bécsi Ma állandó munkatársai közé tartozott. 1926-27-ben a buda
pesti Dokumentum társszerkesztője, 1928-tól a Munka állandó szerzője, 1928 és 1930 között a kolozsvári 
Korunk budapesti szerkesztője volt. Politikai elkötelezettsége ellenére avantgárd írásait hűvös távolságtartás, 
tárgyilagosságra törekvés jellemzi. A nagyvárosi létet, az emigráció okozta elidegenedettséget bizonyos szür
realista elemek alkalmazásával emelte műbe. Az ÁLOM VILÁGOSSÁGA... című írását a kortársak rendkívül 
nagyra értékelték, a költemény kulcsszerepet játszott Déry, Sinkó és Németh Andor 1927-es szürrealizmus
vitájában.
Könyvészet:
S z a k a d j  k i , szó. Versek. Budapest, 1922.
1924 ANTOLÓGIA. Déry Tibor, Glauber Henrik, Nádass József, Reiter Róbert és Tamás Aladár versei. Kassák 
Lajos bevezetőjével. Bécs: Horizont, 1924.
Megy KÖRBEN AZ ARC. Versek. Budapest: Dokumentum, 1927.
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NÉMETH ANDOR (Celldömölk, 1891-1953, Bp.): író, költő, kritikus. Pályáját újságíróként kezdte, 
majd 1914-ben Párizsba utazott. Megismerkedett Apollinaire és Cendrars költészetével, az új festészettel és 
az új színházi törekvésekkel. Az első világháború kitörésekor Noirmoutier-ba, majd íle d'Yeu-re internálták, 
csak 1919-ben szabadult. Bécsben előbb a Tanácsköztársaság követségi titkára volt, majd bécsi magyar la
pok (Bécsi Magyar Újság, Jövő) és folyóiratok {Ma, Diogenes) munkatársa. Kassákkal az egy számot megért 
színvonalas 2 x  2-t szerkesztette és osztrák újságoknak is dolgozott. 1926-ban ő is hazatért Pestre, tagja volt 
a Dokumentum szerkesztőségi gárdájának, majd annak megszűnte után A Toll, az Újság, a Szép Szó kritikusa 
lett. Sokat tett József Attila elismertetéséért. Avantgárd költészete Déryéhez hasonlóan Bécsben indult, és 
nagyjából hasonlóan is alakult, azzal a különbséggel, hogy őt nem annyira ihlették meg a közélet, a társada
lom kérdései. Legjobb alkotásai a szürrealizmus jegyében születtek, s az irányzat magyarországi hatásának 
megszűntével nagyjából egy időben, a harmincas évek elején ő is a próza felé fordult. 1939-ben Párizsba, 
majd a német megszállás elől Cassisba költözött. Itt írta meg K a f k a  o u  le  m y s t é r e  JUIF című könyvét, 
amely 1947-ben jelent meg Párizsban, de számtalan írásában tudósított Apollinaire, Marcel Proust, James 
Joyce, Tristan Tzara és Jean Cocteau műveiről is.
Könyvészet:
Németh Andor avantgárd írásai életében nem jelentek meg kötetben. Az OLVASÓKÖNYV anyagánál átfogóbb 
áttekintést nyújt Németh Andor írásainak Réz Pál által sajtó alá rendezett válogatása: A SZÉLÉN BEHAJTVA. 
Budapest: Magvető, 1973.

PALASOVSZKY ÖDÖN (BP„ 1899-1980, Bp.): költő, író, rendező, színész. Nem volt a Kassák-kör 
tagja, de az aktivisták külföldi tartózkodása idején, 1922-től hozzájuk sokban hasonló szellemű művészeti és 
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Kiáltványaiban a tömegek új kultúrájának megteremtését körvonalazta, nem 
a kassáki korszerüségeszme és önművelés alapján, hanem már egy újabb, látványosabb, rendezvényelvű és 
közösségi élményt nyújtó, nagy csoportokat mozgató elképzelés alapján. Ezek az elképzelései egyrészt telje
sen utopikusak voltak (s márcsak ezért sem állíthatók párhuzamba a későbbi diktatúrák „tömegművészével”), 
másrészt kétségtelenül meglevő baloldali szellemiségük ellenére elsősorban gúnyt, erotikát és profán miszti
kát közvetítettek. Palasovszky a kiáltványaiban megfogalmazottnál sokkal szerényebb méretekben mégiscsak 
megvalósította zenés, táncos irodalmi müveinek egyikét-másikát, például a Zöld Szamár Kabaré és a Cikk- 
cakk estek keretében. P u n a l u a  című játéka a maga korában nagy hatást fejtett ki, majd a totalitarizmusok 
előretörésével párhuzamosan egyre komolytalanabbnak, sőt idétlenebbnek tűnt. Költészetének egészével 
egyetemben csak a hetvenes években rehabilitálta az irodalmi köztudat.
Könyvészet:
ÚJ STÁCIÓ. Manifestum. Budapest, 1922.
Palasovszky Ödön-Hevesy Iván: ÚJ MŰVÉSZETET! Kiáltvány a tömegek új kultúrájáért. Budapest, 1 9 2 2 . 14 1. 
R e o r g a n i z á c i ó . Versek. Gyoma: Kner, 1 9 2 4 .
P u n a l u a . Versek és próza. Budapest: Ú j Föld, 1 9 2 6 .
K a r m a z s i n . Költemények prózában. Budapest: Ú j Föld, 1927.

Új kiadások: REORGANIZÁCIÓ. Versek és Palasovszky egy kiáltványa. Válogatta és az utószót írta 
Adamik Lajos. Budapest: Iparművészeti Főiskola Tipográfiai Tanszék, 1982.; A LÉNYEGRETÖRŐ SZÍNHÁZ. 
Tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi, 1981.; OPÁL HIMNUSZOK: Palasovszky Ödön válogatott költeményei 
és színdarabjai. Budapest: Magvető, 1977.; CSILLAGSEBEK. Válogatott versek. Budapest: Magvető, 1987.

RADNÓTI MIKLÓS (Bp., 1909-1944, Abda): költő. A 20. századi magyar irodalom egyik jelese. Műveit 
számos nyelvre, így németre is lefordították; munkásságát itt nem szükséges bemutatni. Ő az avantgárd irodal
mat már mint hagyományt ismerte meg -  és értékelte, bár a maga számára keveset hasznosított belőle. A nála 
négy-négy évvel idősebb József és Tamkó voltak az utolsók, akik az avantgárd hagyományt felhasználták és 
közvetlenül értékesítették. Radnóti (a korabeli lapokban: Glatter) Miklós költői indulása előtt folyóiratokban, 
különösen az 1928 és a Kortárs című lapban, valamint az 1929-es JÓSÁG-antológiában tette közzé életművébe 
később fel nem vett kísérleteit. A NÉGER T y l  szem eir ő l  szó l  közlését az indokolja, hogy ama kevésszámú 
szöveg közé tartozik, amelyekben 1930 körül felsejlik az avantgárd hagyomány elvesztésének folyamata.
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RAITH TIVADAR (вР„ 1893-1958, Вр.): költő, szerkesztő. Irodalmi munkássága nem jelentős, annál 
jelentősebb viszont szerkesztői és irodalomszervezői tevékenysége. A Magyar Írás című, 1921 és 1927 kö
zött Budapesten megjelent avantgárd irodalmi szemle, amelyet mindvégig ő szerkesztett, számtalan fiatal írá
sát közölte. Raith egyfajta keresztény és nemzeti szellemű irodalmi avantgárd megteremtésére törekedett 
(lényegében sikertelenül), és e cél érdekében szisztematikusan bemutatta lapjában az összes izmust, beleértve 
a szovjet konstruktivizmust is, természetesen az átvett szövegek eredeti megjelenési helyének (a bécsi Egy
ségnek) a megjelölése nélkül. Az ő izmus-teremtő kísérletezése mintegy Kassák eljárásait igazolta visszame
nő érvénnyel: tíz évvel később Raith is felfedezte a fiatal Kassákot megihlető Whitmant, ő is kísérletet tett a 
közösségi és „etikus” irodalmi nyelv kialakítására, s neki is be kellett látnia, hogy ennek legnagyobb és áthi
dalhatatlan gátja az avantgárd irodalmi műalkotásra jellemző deszemiotizálás, én-disszimiláció és montázs. 
Könyvészeti
KÜ ZD ELEM , h a l á l , Is t e n . P r ó z a .  B u d a p e s t :  M a g y a r  í r á s ,  1 9 2 2 .
SZERELEM , h a r c , HIT. Próza. Budapest: Magyar írás, 1 9 2 2 .
ÖLELÉS KERESZTJE. Versek. Budapest: Magyar írás, 1923.

REITER RÓBERT (Temesvár, 1899-1989, Temesvár): költő, író, dramaturg. A budapesti Ma köréhez 
tartozott, erős, jellegzetes aktivista költeményekkel szerepelt a lapban. 1920-tól ő is Bécsben élt, de több 
mint két évig nem publikált semmit. 1922-től ismét folyamatosan megjelenő költeményei már a formanyelv
váltás utáni állapotot tükrözik (amelynek eléréséhez rendkívül sokat hasznosított Kassák eljárásaiból). Több 
mint valószínű, hogy 1920 és 1922 között keletkezett költeményeit Reiter megsemmisítette, mivel elégedet
len lehetett az átalakítás folyamatában óhatatlanul felhasznált dadaista elemek inkoherenciájával. Ezt a felte
vést támasztja alá a magyarul írt költeményei 1989-es klagenfurti (németnyelvű) kiadásában található N ie
d e r s c h l a g  d e r  B it t e r n is  című költeménye, amelynek magyar szövege ismeretlen, s amelynek szövetében 
még kimutathatók a versnyelv-váltás nyomai. Az idős Reiter, aki a budapesti Dokumentum megszűnte után 
ismét Temesvárra költözött, s a későbbiekben Franz Liebhardt néven németül publikált, összes megmaradt 
magyar anyagát átadta az osztrák kiadóknak, akik a hetvenes évek végén felkeresték Temesvárt, s a szintén 
temesvári Erika Scharf segítségével németre fordították a költeményeket. Reiter néhány nappal a diktatúra 
bukása után halt meg, de még átvehette magyar költői életművének gyűjteményes (német) kiadását. 
Könyvészeti
1924 ANTOLÓGIA. Déry Tibor, Glauber Henrik, Nádass József, Reiter Róbert és Tamás Aladár versei. Kassák 
Lajos bevezetőjével. Bécs: Horizont, 1924.

Fordítás: A b e n d s  a n k e r n  d ie  A u g e n . Dichtungen [Este szemek horgonyoznak. Összegyűjtött költe
mények] Herausgegeben von Max Blaeulich. Aus dem Ungarischen vom Autor und von Erika Scharf. Anhang: 
A b r is s : K ü n s t l e r , G e se l l sc h a f t , K u n s t w e r k  [Vázlat: Tásadalom, művész, művészet. Erdetileg in: Ma, 
1922. dec. 25.]. Nachwort von Max Blaeulich. Klagenfurt: Wieser, 1989.; DOGMA, SKEPSIS, KONSTRUKTION 
[Dogma, szkepszis, konstrukció. Erdetileg in: Ma, 1923. máj. 1.]. In: Pál Deréky: Ungarische Avantgarde- 
Dichtung in Wien 1920-1926, Bécs: Böhlau, 1991., Deréky Géza fordítása

SINKÓ ERVIN (Apafin, 1898-1967, Zágráb): költő, író, irodalomtörténész. Versei már 1916-ban megje
lentek a budapesti aktivista folyóiratokban, de miután a háború végével visszatért a frontról, nem hozzájuk, 
hanem a Ma köréből időközben kivált György Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József és Révai József cso
portjához csatlakozott. A Kommün alatt különböző hivatalokat viselt. Baloldali radikalizmusa ellenére már 
ekkor az erőszakmentesség elvét vallotta. A bukás után Sinkó világnézeti válságba jutott, amelyen Doszto
jevszkijt idéző (szenvedés- és hitközpontú) neokrisztianizmus segítségével kísérelt meg úrrá lenni. Ilyen 
szellemben szerkesztette Testvér című, 1924-1925-ben Bécsben megjelent folyóiratát is. Fiatalságának meg
határozó élménye a Tanácsköztársaság maradt, s így már 1928-ban elkezdte írni OPTIMISTÁK című kulcsre
gényét, miközben feleségével országról országra, városról városra vándoroltak, Szarajevó, Bécs, Zürich, Pá
rizs és Moszkva között. Az OPTIMISTÁK nem jelenhetett meg sem Párizsban, sem Moszkvában: Odüsszeiáját 
Sinkó egy másik művében írta le, EGY REGÉNY REGÉNYE címmel.
Könyvészeti
A FÁJDALMAS ISTEN. Versek. Bécs: Julius Fischer, 1923.
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SZABÓ LŐRINC (Miskolc, 1900-1957, Bp.): költő, műfordító. Terjedelmes életműve egyes rétegeinek 
ismertetésétől és fontosságuk mérlegelésétől eltekintve, itt mindössze az OLVASÓKÖNYV anyagában szereplő 
néhány költemény helyének kijelölése lehet a cél a fiatalkori művek sorában. Szabó Lőrinc pályája csak 
érintőlegesen találkozott az avantgárddal. Az aktivista mozgalomban nem vett részt, ám nagy rokonszenvvel 
nyilatkozott pl. 1921-ben a Nyugat lapjain Kassák Bécsben megjelent MÁGLYÁK ÉNEKELNEK című terjedel
mes Tanácsköztársaság-siratójáról. Valóban, csakugyan arról van szó, hogy szabadversét (mint azt a költe
ményekhez fűzött időskori kommentárjaiban maga is megvallja) sokkal inkább a szociális elégedetlenség ki
fejezésének igénye jellemzi, mint az izmus(ok) hatása. Talán ezért is dolgozta át később, a szociális elégedet
lenség megszűntével, kivétel nélkül valamennyit.
Könyvészet:
Föld, e r d ő , is t e n . Versek. Gyoma: Kner, 1922.
K a l ib á n ! Versek. Budapest: Athenaeum, 1923.
FÉNY, f é n y , FÉNY. Versek. Budapest: Kultúra, 1926.
A SÁTÁN MŰREMEKEI. Versek. Budapest: Pandora, 1926.

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY (Újvidék, 1905-1980, Bp.): költő, műfordító. A Nyugatban is publikált, 
de legtöbb avantgárd versét a Magyar írás közölte. Déry, Kassák és Moholy-Nagy a húszas évek elején ab
bamaradt képköltészeti kísérletei után 1928 körül elsőként Tamkó Sirató kísérletezett újra az avantgárd kép
költeménnyel. 1930-tól Párizsban élt, itt (és Lisszabonban) jelentek meg a harmincas évek derekán vizuális 
törekvéseit bemutató különféle kiáltványai (planizmus, dimenzionizmus). Ezeket a nemzetközi avantgárd je 
les képviselői is támogatták. Az O l v a s ó k ö n y v  azért nem dokumentálja őket, mert megtalálhatók a Nagy 
Pál által szerkesztett kép- és hangköltészeti antológiában (Az ir o d a l o m  új m ű f a ja i. Budapest, 1995). 
Könyvészet:
P a p í r e m b e r . V e r s e k .  B é k é s c s a b a :  T e v a n ,  1 9 2 8 .
M a n i f e s t e  D i m e n s i o n i s t e  P a r i s ,  1936 
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Ez a könyv az első átfogó válogatás a történeti magyar avantgárd irodalom 
anyagából. Meggyőzően bizonyítja, mennyire igazságtalan az a vélekedés, 
amely a magyar avantgárdot egyszínű, egyhangú és egyáltalán nem túl jelen
tős művek halmazaként állítja be. A szöveggyűjtemény -  amely szerkesztőjének 
másfél évtizedes irodalomtörténeti kutatásain, a számbavehető anyag gondos 
válogatásán alapul -  átfogó, reprezentatív képet rajzol, ugyanakkor mégis beval
lottan szubjektív olvasat. Nemcsak a korszak klasszikusainak -  Déry Tibornak, 
József Attilának vagy Kassák Lajosnak -  avantgárd jellegű szövegei szerepel
nek benne, hanem helyet kapnak a kismesterek, Barta Sándor, Mihályi Ödön, 
Reiter Róbert és mások feledésbe merült, ma már alig hozzáférhető munkái is. 
A jelentős és kevésbé jelentős szerzők ismert, illetve kevésbé ismert szövegei 
kölcsönösen megvilágítják egymást. Jellemző művek dokumentálják az összes 
Magyarországon szereplő izmus hangját az aktivizmustól a dadán át a szürrea
lista szövegalakításokig, de nem hiányoznak a futurizmus, az expresszionizmus 
és a konstruktivizmusnak nevezett irányzat fontos példái sem. A kétszáznál több 
irodalmi szövegnek csaknem felét mai magyar írók és írónők kommentárjai 
kísérik. Ezek a hol elemző-értelmező, hol inkább asszociatív, de szinte mindig 
ironikus vagy éppen frivol írások egyrészt arról tanúskodnak, hogy az avant
gárd, amely a maga idején a hagyomány rombolásával kívánta modernségét 
demonstrálni, mára maga is hagyománnyá vált, másrészt azonban a kísérő 
szövegek fricskái mégis kortársainkká teszik a kötet szerzőit, s egyben az 
olvasót is közelebb viszik hozzájuk.

1700 Ft 9 7 8 9 6 3 4  4 6 0 7 4 9

ISBN 963 446 074 7


	Tartalom
	A magyar avantgárd irodalom
	Barta Sándor: Az univerzum dicsérete
	Bartalis János: Az új művészet elé (részletek)
	Déry Tibor: Barátom nálam aludt
	György Mátyás: Éjnekindulás
	Illyés Gyula: Száműzetésem első keserű éneke
	József Attila: Lázadó szentek
	Kassák Lajos: Éposz Wagner maszkjában
	Komját Aladár: Katonadalok 1916-ban
	Kristóf Károly: Hangköltemények
	Mácza János: Kompozíció 2. (színpadra) 
	Márai Sándor: Az isten szól
	Mihályi Ödön: Törvény (Kassák Lajosnak) 
	Moholy-Nagy László: Filmváz: A nagyváros dinamikája
	Nádass József: Megy körben az arc
	Németh Andor: Utcán zümmögik
	Palasovszky Ödön: Punalua (részletek) 
	Radnóti Miklós: A néger Tyl szemeiről szól
	Raith Tivadar: Páris, Liege, Trencsénteplic
	Reiter Róbert: Erdő
	Sinkó Ervin: Üdvözlégy Mária! 
	Szabó Lőrinc: Nap, idd ki szemeimet
	Tamkó Sirató Károly: A gazdaság akarása
	Újvári Erzsi: Háború! Asszony! Holnap! 
	Bibliográfia
	Oldalszámok
	_1
	_2
	_3
	_4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340


