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NEN{ZEDEKEK.
Eleven irodalmi 6let 6s frissen tjtl6 ir6i impulzivitiis kell
a nemzeddki tudat egy-egy ember<ilt6n beliil megszrilethessen. F6lt6tele, bog,y a felt6r6 nemzed6k rij mondanival6 6s rij
kifejezS eszkdzdk birtok6ban flrezze magdt. Gyanithat6 az is, hogy
az individudlista korszellem 6ltal6ban segiti e tudat kialakuliis5.t,
gyanithat6, de nem bizonyos, mert lehet, hogy az individualista
jellegzetes
korok
villsiig-6rzete van erjszt6, iiszt6nz6 hat6ssal ilyen
iriinyban. Igy aztiin nem csoda, ha sok6ig kell nyomoznunk, mig
a nemzeddki gondolatot s tev6keny szerep6t kihiivelyezhetjtik az
irodalomt6rt6net adattenger6b6l.
Aligha rem6lhet6 p6ld6ul, hogy a k6z6pkorban talilkozzunk
vele; ez a kor egy kollektiv 6s v6gleges isteni rend fiildi miis6nak
megteremt6s6re t6rekedett, nem rij vil6got akart, hanem a megl6v6
tdk6letesbit6s6t az 6r6kk6val6 c6l 6s .p6lda szerint. Nem v6letlen
tehilt, hanem sztiks6gszert, hogy a visszahat6s, amely uindezt tagadiisba veszi: a renaiisance az ,,rlj" hangoztat6siival l6p fel, kereken
,,tjjasztilet6snek" nevezi magdt, noha fudatos c6lja nem t<jbb, mint a
klasszikus eszm6nyek, s6t mintiik f6lismer6se 6s k<ivet6se. S nem
is a klassziciz6liis a l6nyege ennek a kornak, a paradox ,,rij.. nem
az ut6nzdsban van, hanem abban, hogy minden eredm6nye egydni
mfi, egy-egy n6rrvel nevezhet6 nagy egy6nis6g ragyog6 teljesitm6nye. A tit6.nok kora ez, amelynek mrivdben az egy6ni k6pess6gek
univerzalizmusa bontlkozik ki, s a kibontakozds munkdja sziili meg
a haladds eszm6j6t,
a nemzed6ki gondolat 6s6t.
Az eszm6t a humanizmus
pedzette meg, kapta fel 6s dolgozta
ki; bels6 tort6net6nek mozzanatait az eur6pai szellem iir6k kodifik6.torainiil, a franci6kniil taliiljuk meg a legtisztdbban, noha term6szetesen minden n6p jelent6s r6szt k6rt bel6le. Az els6 tiinet a
rdgi szellem elvet6se 6s megvet6se: az Epistolae obscurorum virorum (1515) f6lig vagy eg6szen apokrif grinyirat-gyiijtem6nye nyitja
meg az ttat Rabelais hallatlan erejfi szatiriijdnak (1533). A Theldme-i
apdtsig pontr6l-pontra ellentipusa a k<iz6pkor szellemi int6zm6nyeinek, s kapujdn ez a felirat 6ll: ,,Fay ce que tu vouldras,. (,,Tedd,
amit akarsz"); ewel mindj6rt k6t v6gletet egyesit: nemcsak a hanyatl6 k6zripkor dogmatizmus6t €s obskurantizmusit pelleng6rezi ki,
bozz,6, hogy

hanem magilban hordozza a renaissance hanyatlds6nak csir6jiit is:
az anarchizmust. De addig is a ledldoz6 skolasztikilt Pantagruel

harsiiny grinykacaja kis6ri nyugov6ra. Hutten Ulrik, az Epistolae
t6rsszerz6je rn6r okot taldl re&, hogy az eszme gyakorlati diadal6t
min6 korszakl
kidltja <irvendezve,
tinnepelje. ,,O saeculum!
- 6r6m az €let!"
A tudorndnyok virdgoznak,- a szellemek dbredeznek,
Montaigneben (1572) a lelkesedds hamar a k6telyig apad, s a humanizmus egdsz szellemi britorzatiit csak arra haszndlja, hogy min6i
kevesebb viv6dds 6r6n, min6l k6nyelmesebben rendezze be otthon6t; a nagy igazsigokhoz vezet6 rit mered6lyes, szakad6kos,
Montaigne
eljutunk-e hozziijuk: ,,que sais-je?" mit tudom 6n?
elszigetel6dik, s ez a kor pillanatnyi ir6nya. Egyre kevesebben vannak, akik m6g 6szlclik a tiirt6nelem sodriit, a haladast, s ha egy
Guez de Balzac (1624) meg6rzi, hogy a k6z6pkor ,,plutOt gothique,"
inkdbb barbiir volt, semmint francia, ewel megteszi az els6 tudatos
l6p6st a misztika homily6b6l az drtik francia napf6ny, a ,,raison"
fel6,

Az ij nap uclvarmestere, f6papja Boileau Despr6aux (1674),
amikor azonban a tiszta 6sz, vagy ahogyan Bessenyei6k forditottdk:
a j6zan okoss6g tdrv6nyeit kodifik6lja, a korral egyiitt miir r€gen
triljutott a haladds eszm6j6n, nem is ismeri; a renaissance €s a koz6pkor egyszeriien nincs az 6 sz6miira, s az 6kor csak annyiban,
hogy n6hiiny klasszikus szerzlt id6zget; az tjitdst viszont egleneT
sen veszedelmesnek tartja. Amint kora s amint a felviliigosod6s
majdan, Boileau egyetemes 6s drdk€rvdnyri repdszert akar adni: a
szellemi 6s eszt6tikai t6k6ly id6fdlittti szabdlyzat6t. Vagyis azt,
amibe a racionalizmus belebukott, ami rnegsziilte a romantik6t s
vele egy f6lsz6zad forradalmait. T6le kezdve tehiit a meg6rz6 6s
rijit6 szellem vdlt6gazdasdga ktinnyflszerrel nyomon kdvethet6 mind
a mai napig.
De mindehhez a magyar irodalomnak is van n6h6ny szava, nem
is k6sei s nem is eg6szen €rdemtelen. Rimay Jdnosniil hangzik fel
az els6, Balassa Biilint koltcm6nyeihez irt el6szavdban, nem sokkal
a mester hal61a (1594) ut6n. 6 is a kor dics6it6s6vel kezdi:
,,Az elmult s halad6 [6ls6 saeculumot Krisztus Urunk szfi1et6sdnek ezern6gyszdz elmult esztend6k utdn az telies dtddik
szdzad esztend.dnek Iordulati(t minden mesters6gnek 6s tudomdnyoknak kellenetesen eI6I val6 haladdssal, Okesen val6
virdgoztatdssal s gydny6rfisdgesen val6 gytrm\lcsLztetessel
is megdkesittetett l6tt l6gyen csuddlatos kegyessdgbiil mdg az
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Or Isten. . ." A buzg6 protestiins Rimay ezutin a hitrijit6st
magasztalja, mint a vallds igazsiigainak napfdnyre hoz6j6t,
vdgiil rdt6r az irodalomra, ahol szerinte (s az igazsiig szerint
is) Balassa kcilt6szete jelenti a halad6s tet6fok6t: ,,Nem trugad.hatni,
irja,
hogy mint az sas
apr6 mad.arak
- magyar elm6k el6ttazoztiibbi
eli5tl rtgy- ii minden
magyar nyelvnek
dics6sdge Iundamentumdba val6 dllilsdvat lelette eldhaladott s
edlt tiitt az pd.lyatutdsra ezben az pLlyatut1sbc.n val6 ser6nked6knek IeI . .. Mert ha meggondolom 6s vizsgd.Iom ez elijtt
s kdt hdrom szdz esztend6kkel, 16 d.olgok d.llapatjbban val6
munkdkban is, mint irtanak magyar nyelven az magyorok,
ennek az sz6p magyarsdg eleven ldngjd.nak az sem Idisli, sem
(trnydka nem lehetne , . ."
Tudni kell, hogy Rimay a nyelv sz6n az irodalmat is 6rii, s igy
iltalSnos haladilsr6l is besz6lr viszont maga miir j6cskiin a barok
stilus-burjiinziis ig6zete alatt 6ll, ezt tartja sz6pnek a k6dexek r6gi,
egyszerri, keny6rizri magyars6giival szemben. Mi m6r tiin megint
forditva it6ltink. Akiirhogy is, de a halad6s eszm6je tiszt6.n kivildglik gondolatai k6ziil, s ahol a Balassa el6tt j6r6kr6l, utiina me.
n6kr6l sz6l, feldereng a nemzed6kek vonul6sa is.
Ekkor azonban a magyar k6rd6sekre j6ideig a ttirdk 6s a n6met
felelget. A vit6zi 6nekeket mind tdbb siralmas 6nek viiltja fel,
amelyei( fedd6 6nekekkel viiltakoznaki a pusztuliis, romliis ugyanis
Isten btintet6se vdtkeinkdrt. Erd6lyben kifejl6dik ugyan egy kr6nikas memo6r-irodalom, de ez csak az esem6nyeket regisztrillja, t6rt6neti tdviatok n6lkiil. vagy Erd6ly metamorf6zisdn kesereg a b6s6gb6l az ins6gbe. De ir6 is, olvas6 is elfiirad n6ha, s a zordon
Zrinyi helyett a tilgyszavri Gy6ngy6sin6l keres pihen6st. Amikor
azuten a sebek a l6lekig viignak, m6g egyszer feltdr az 6let €s
haliil vad tiize: a kuruc kiilt6szet. Val6ban, hov6 lettiink itt a
halad6st6l, akad6mikus vit6kt6l, ir6i becsvdg"yakt6l? V6giil a l6ng
tork6t megint betdmt6k. a vulkiin kialudt.
1765-ben egy tizennyolc 6ves firi fel6bredt b6csi vack6n, a sz6
fizikai 6rtelm6ben: fel6bredt; a l6lek
noha nem tudta, hogy egy
orsz6g 6bredt fel benne
munkiira -serkentgette, de a test aludni
kiv6nt. Igy vit6ztak:
Bessenyei: Had eI, had nyrtgodjam meg egy kev6ss6, olyan
i6 a testnek rcggel, hid.eg hdzba, €iieli vackdba, meleg tako.
r6d.z6 alatt kueorogni, onnan ki kdpddsni, k6h6gni-b,6h6gni,
6rdt lujni, jobbra-balra torcgni s szunnyadozni.

Ldlek: (lgy de ldtod, millyen szdpeket gondolok, kdr 6ket
eI veszteni, kely tel ebbil a kis hald.lbul, Iogi penndt, iri
Ivlagyar Polgdr td.rsaidnak a j6 erkolcsdkrdl: Tisztitgasd sz,6p
Iolyo anya nyelveket, mongy nekik m61y dolgokat, nydiassdgoktrt, majd meg dicsdrnek.
B.: Nem adnak egyebet?

L.: Mi keII anndl t6bb egy okoskod6 embernek?
B.: Csak 6ly hd.t vdlle magad, hogy bdkdt, alszom'
L.: Ldsz m€g ezen kiviil azon iutalmad, hogy emberi sziveket logsz csindlni, szaporitod a i6t, kicsinyitvdn, Iogyasztvdn a rosszat. Nem iutalom-6, sz6p lelkeket 6s embeti szi'
veket Iormdlni?
Bessenyei Gycirgy tiirsasdga azonban nem egy nemzed€ket testesit meg, hanem ism6t egy eg6rsz korszakot 6s n6pet: a halaCni viigy6 magyars6got. Eppen az a sz€p 6s vonz6 benniik,
hogy a korbeli 6s annyifdle m6s ktil<inbs6gen fehil tudtak emelkedni. A ktiliinc, csrifsiiga miatt giitl6sokal ktiszkod6, vc:6ri szerepre viiqy6 E6roczy, a h6dit6 ktilsejrl, arisztokrata vildgfi €s fejedeimi v6rt Barcsai Abrah6m, a p6triilrkdlis, falusias bolcs Orczy
L6rinc, a lelkcs ifjri famulus, Czirj6k, a nehrizkes, k6v6r 6ri6s, Besmind bele tudtak nyugodni a legifjabbnak, az apolsenyei Sdndor
I6i sz6ps6g0 Bessenyei
Gydrgynek a vez6rs6g6be. Amikor a 18 6ves
Bessenyei B6csbe 6rkezett, b6tyja 19 vagy 20 6ves volt, Barcsai 23,
Bilr6czy 30, Orczy meg 6ppen 47; a t<ibbi m6g gyerek ekkor, s csak
k6s6bb 6rkezik kdz6jiik. De mind azt mondhattdk volna magukr6l is,
az orsziigrol is, amit Bessenyei irt: ,,B6csbe j<iv6n csak eszembe citlik,
hogy tanulni kellene, mert j6 holmit (egyet-m6st) tudni, 6s egy
huzomba tizen egy esztendeig sztintelen dldm magam. . ."
De nemcsak a test6rok ,,6brednek fel", hanem az orsz6g teljes
ir6- 6s tud6s-serege; k6t ember0lt6 munkdj6.val 6ri6si forr6sanyagot
tdrnak fcl, nGlkiiltizhetetlen dokumentumokat teremtenek, s megvetik
alapj6t a XIX. sz&zad nagy szellerni feilend'lil6s6nek. Vez6rek t0nnek
fel, Kazinczy, a Kisfaludyak, Bacsiinyi, h6bortk zajlanak, f6vilros, orsz6g, nemzet sziiletilc s izmosodik meg munk6juk nyom,in, Szellemi
6letiink eleven organizmussii lesz, s k6sz anyagot nytjt a tov6bb6pitdsre.

A kisz anyag s a tdrt6nelmi pillanat szinte kcivetelSleg nemki a magyar romantika megteremt6s6t. Igy is

ze<I6ki munk6ul jel<ilte

lett, s a szerencsc egy szuggesztiv egy6nis6gfl, nagy vonz6ereji vez6rt iillitott a nemzeC6k 6l6re: Kisfaludy Kdrolyt. Mffviiket ismerjiik'
4

de tegyiink

egy 6sszehasonlitdstr mig a Mogyar Museum s az Orpheus
az Urdnic egy6ni villlalkozdsok voltak, az Aurora Almanach, a Kriti'
kai Lapok s q Tudomdnyos Gytijtemdny f.,lbeismerhetetleniil nemzed6ki teljesitm6nyek. S minden jellemzdsn6l trib.bet mond a vez6rek
.6letkora: az Aurora els6 kdtetdnek megjelen6sekor, 1822-ben Toldy
17 6ves, Bajza 18, Vdr6smarty 22, Zddor 23i a f.6vez6r a legdregebb:
34, Helmeczy pedig 30. Meginditj6k a Kritikai Lapokat, melyet Bajza
szerkeszt, csakha:nar kcztikbe kenil a Tudomdnyos Gyiiitem4ny,
melynek szerkeszt6s6t Vrir6smarty veszi 6t; 6k ddntenek minden fontos irodalmi p6rben. S az id6sebb ir6k, 6liikcin az agg ltazinczyval:
Kisfaludy Siindor, Vitkovics, D<ibrentei, Szemere, F6y stb. a teljes
egyenl6s6g 6s tisztelet hangjiin 6rintkeznek veliik, s bocs6jtj6k it€letilk alil kdzlend6 munk6ikat. Mondani sem kell, hogy a tisztelet
kdlcsdnds, noha s6rt6d6s-surl6d6s b6ven akad; s az is termdszetes,
hogy az dregeknek egyre idegenebb6 v6lik az rij iskola szelleme,
k<ilt6i vil6ga. Berzsenyi mdr nem €rtette Vdrdsmartyt, s az tireg
Kisfaludy Sdndor 1833-ban ezeket irja Ptizmiindi Horv6th Endr6nek,
az Arpdd c. h6s6posz szerz6j6nekt ,,Ha tudtam volna, hogy Kdlcseynek 6s Vcirosmartynak munkdja is ebben az esztend6ben nyomatta'tik, hdt 6n az eny6meket halasztottam volna: mert miir el6re l6tom,
mily kabal6kat fog a neologismus 6s protestantismus ellenem forralni.
Ha Csongor is Tiind.e Arpdddal b6torkodott m6rkezni, h6t a r6szrehajlds v6gt6re minden Zwingli-purgomdt is elejbe tesz Himfynek."
Kisfaludy Siindornak ez a megnyilatkoz6sa rigysz6lviin groteszk, de
maga a jelens6g, mint nemzed6ki tiinet, szinte tdrvd:nyszerri. Ugyanez
t6rt6nik az dreg Toldy Ferenccel, aki majd Pet6fi €s Arany kcilt6szete el6tt iill drtetlenril, 6s Vtirdsmarty nemzed6k6nek rnrlk<ic16s6t
tartja irodalmunk f6nykordnak. S hasonl6t gondolhatott Gyulai Pdl,
aki a Nyugct induliisakor azt k6rdezte Hatvany Lajost6l, vajjon az
fj lapba irhat-e hrisz 6vesn6l id6sebb ember.
A kdvetkez6 nernzed6k, a Pet6fi6, a n6piess6get bozza. 1844-ben
a Pilvaxban megalakitjdk a ,,Kdzv6lem6ny Asztaliit"; a kdzv6lem6ny
krSpvisel6inek 6letkora ekkor igy alakul: Pet6fi 21 6ves, 6 a vez6rr,
nesztoruk, Egressy Gdbor, 36 6ves, Vachott Siindor, a Pesti Divatlap
szerkeszt6je, 26, Lauka Guszt6v ugyanannyi, P6lffy Albert, Degr6
Alajos 6s Vahot Imre 24, Ker6nyi Frigyes 22, Pakh Albert 6s Lisznyai Kiilm6n 21 ; 1845-ben meg6rkezik a 20 6ves J6kai, a k6vetkez6
esztend6ben Vas Gereben, 23 6ves kor6ban. Ez a tirrsasdg a ,,miirciusi ifjak" n6ven vonult be a t6rt6nelembe, s hogy ott mit mflvelt,
tudjuk.
Ut6nuk szornyti ,,kies6s" kovetkezik; az tj nemzed6kek sodr6ban
.6,s

nemcsak a szabadsiighiboni 6s a szervezett nemzet-irtds v6gzett eddig fdil nem jegyzett pusztit6st, hanem a b6csi csdszdrndl is nagyobb

rir: Mors Imperator. Egy vir6gzdsa el6tt dll6 kolt6-sereg d6lt ki id6
el6tt a sorb6l, els6nek maga a vez6r, Zilahy Kiiroly 6s testv6re Imre
(26, illetve 22 ,6ves koriiban), majd Bajza Jen6 (23), Tisza Domokos
(19), lesznek a t0dSbaj 6ldozatai, Reviczky Szev6r p6rbajban hull el
(24|, Indali Gyula vizbe dli mag6t (29), Domot6r J6nos iingyilkos lesz (35), p6ly{rja derek6n hal meg T6th Ede (32)
6s Csepreghy Ferenc (38). A vez6rs6g a szelid 6s alkalmatlan Rcviczky Gyul6ra marad, akit szint6n koriin ddnt ki a
sorvadirs (34), s ez a fiitum egy f6lsz6zadon iit fel-feliiti fej6t: tiid6baj viszi eI Justh Zsigmondot (31), korai betegs6g Komjdthy Jen6t
Zilahy Kirroly nemzeddke
(37), iink6nt hal meg P6terfy Jen6.
- Pedig
szokatlan novumot hozott a magyar irodalmi 6letbe: harcot az 6regek 6s a ,,hivatalosak" ellen. Pet6fi6k is kedvelt6k a harcot, l<til6nosen az almanach-irodalom finomkod6it girnyoii6k: Szeber6nyit,
Zerlfyt, Csilsziirt, Kunossl, Petrichevich Horviith Liizilrt stb., s dsszetiiztek ewel-awal, ha ok ad6dott; vitdikb6l azonban a nemzedeki
jelleg teljesen hiiinyzik, s Pet6fi ,,atyjak6nt szereti" Vtirdsmartyt.
De Zilahy6k avultnak hirdetik az akad6mikussa lett n6pies ir6nyt,
Aranyt6l megtagadj6k a k6lt6-nevet 6s mriv6ssz6 fokozziik le, Gyulaival pedig szakadatlan hdborut viselnek. 6k a modern kdlt6szet
ritt6r6i, s kid6lttik az oka, hogy a moderns6g diadalra juttat6sa Ady
nemzed6k6re maradt. Vajda Jdnos 6s Tolnai Lajos vdszelt6k csak ilt
a j6gver6st, de egy nemzed6k munkiijrit nem p6tolhatt6k. Igy t<irt6nhetett meg az a kr.ikincis dolog, hogy egy korleziir6 nemzed6k, az
Ady6, egyrittal rijit6 is volt, s a forradalom ig6ny6vel i6phetett fel.
Hogy Ady 6s <isszes tdrsa nemzed6k volt s lege artis viseikedett, nem szorul bizonyitdsia; de pontoss6g kedv66rt jegyezztlk fel
itt is az anyakdnyvi adatokat. 1908-ban, a Holnap kiaddsakor s a
Nyugcl indit6sdnak 6v6ben Ady 3l esztend6s, Osvdt Ern6 szint6n,
M6ricz Zsigmond 29, Gell6rt Oszkiir 26, Babits 6s Juhdsz Gyula 25,
Bal6zs B6la 24, a legfiatalabb KosztoleintTl, 23, a legid6sebb lgnotus'
39 6vesi Szab6 Dezs6 k€s6bb csatlakozik, ekkor 29-ik 6v6ben jiirt.
E nemzed6k t<irt6net6ben a legkriltindsebb ttinem6ny az, hogy
noha a kiiziudat 6s az irodalomtdrtdnet fjit6nak, tttdrdnek konyveli
el, mriv6b6l a kiivetkez6 nemzed6k mitsem vesz 6t, ars poeticdj6t
raegtagadja, s tij titr6l indul: megteremti a n6pi irilnyt. Csak hdrom
mestert ismer el: Adyt, M6riczot 6s Szab6t. Az ut6bbi 6vek leg6l6nkebb irodalmi vit6.ja mindenesetre akdriil forgott, hogy vajjcn a
6

harmadik nemzed6k, az u. n. harminc6vesek csakugyan a modern is_
kola: Babits-Kosztoldnyi mtv6t folytatja-e? De a harmincdvesek s:erep6r6l nyilv6n csak akkor d<inthetiink, ha majd hatvan6vesek lesz-

nek.

*

Minderr6l az6rt id6szerrj. elm6lkedni, mert ime itt van a negyedik nemzed6k, a hrisz6vesek. A lapot, amelynek hasiibjain ezelc a sorok
megjelennek, s a vele kapcsolatos irodalmi villlalkoz6sokat olyan
ir6k teremtett6k meg, akik mind innen vannak a harminc €ven, a
legtdbbjtik j6cskdn alatta. 6k bizonyiira mosolyogni, vagy m6gink6bb
viszolyogni fognak, hogy ily nagy tiivlatokba, ekkora ardnyok kdz6
iillitottam 6ket. De nem t0lbecstil6sb6l tettem ezt, k6pess6geiket nem
is m6rlegeltem; tudom j6l, hogy vdllalkoz6saikat maga ald temetheti
a gazdasaigi zuhands, hogy sz6tsz6r6dhatnak, hogy 6letiik elbotolhat
az egy6ni sors ezernyi vdletlen6n. De egy alapvet6 dolog miiris
v6gbement, s ezt a t6nyt tdbb6 nem trircilheti el az id6. Magyarorszdgon most t6rt6nt el6sz<ir, hogy egy nagynak sem nevezhetd vid6ki viiros irodalmi 6let6n beliil rij, ifjabb nemzed6k jelenikezik az
dndll6sdg ig6ny6vel 6s dntudatiival, val6ban a nemzed6k minden jegy6vel felruhiizva. (Kolozsv6rt ne vonjuk <isszehasonlitii.sba: Erd6ly
mindig ktiltin orsziig volt s Kolozsviir nolens-volens f6viiros.! A dologr6l mindenki elm6lkedhet te'isz6se szerint; 6n az ehn6lked6snek
a fenti m6djdt vdlasztottam. Lehet, hogy elfogult vagyok, s az ijidm
befolyiisol; de az dreged6 embert ritk6n 6rheti tiszt6bb 6rrim, mintha
15tja, hogy fiatal bariitai otthont 6pitenek maguknak, s hellyel kin6ljdk benne'
vARKoNyI NANDoR.

ANDR,AS ENDR,E: BIZARR VERSEK.
szoRoNG.As.
Bizony, bizony elkdrhozunk,
mert rettenl6 mely akna hiz,
az ojt6szdrban szt pereg
s a p6kfond.lon lepke ing.
Bizony, bizony elkd.rhozunk.
A kapuk torka rdnk mercd.
4s egyre tdbb az 6rtelem,

sa

d.olgok karban vallana.k.

I{etten vollunk igazhittik
-s rnosi
om16 partunls 6sszen6tt;

a hirtelen toron\tb:r

:;:i;
hivatlan 6lomdrny lebeg.
Ezdrt Iemond6 gy\trelem
a rdnkhunyorg6 alkonyat
s bizony ielink s. kdrhazds
kdrdnk httt6d6 dallema.
* Ilt elbukik 6s nincs kiirt;
a I€nybSl sdros pdnt rezeg:
bizony. bizony elkri.rltozunk
ctz iisszerdneolt terveken.

NASZ,

.

A kis Kamttl egY ddlutdn,
,sir6 kdvek k6zt ttlt suldn,
s a meztelen sugdr kdrfrl,
mdg kilenc apr6 6rd6g tilt.
Nydr volt, 6reg aranYkehelY,
6s szdllt a cseng1 kdk PeheIY.
Kamrtl ardia harmatos
sziromruhd.ba |Itiizdtt
I a nagy kaptdr'vdr sdncain
d.t, Kamrtl kerti€ig' szdk6tt.
Es aznap rtira este lett,
a -tdlgy-odit-orszdg

felett.

MELY AGGODALOM.

Az Apa egy ltardj kqldcsot - Ugyonjs mdr k6tszer lefutam
dugott a nagyszekrdny ald
s nrdgsem tslAlor" a helyet;
6vatoso.n, s agg6dni ldtszott,
cstnydn becsaptak engemet!
De nyugta nem volt mdg sokd; Ez6rt, ha egy darab kaldcsot
eiiel az dqy'db61 kim(tszott
tuldl, ne emlitse, hogy ldtott,
6s nyakkendSi6t dobta 16..
s ha lehet,
Komoly, sdtdt volt, noha tdzott. .^ ^ !,._,.
d.tulia eI nevemet'
s hogy r6tetm6t
:n
t"
rtgyis elutazom
kalapidt vette 6s"tott'itixidllott
!?1"'
6s kdborolok messze d'61en'
az rtttestre, hol IeI s ald.
cirk6.lt a kdtyha. -- A, bocsd.nat, 6s rengeleg dobozt hozok,
s ha k€rd'ik iint6l: hova lett?
sz6lt szomortian az Apa:
mandia: itt iilt a idrdaszdlen.
mi6ta jdrkil itt maga? DISSZOJVANC/4.

Tilu, a sz6p, a j6 virdg
kinyilt egy 6jjelen,
lestdk a lu-sta, vdn csigdk
vagydtt 6s rrisz,egen.
f ilu, a G6 el6l briv6
seemi;'irrcs 6s leddr,
vihart dllt s cs6kra ;tiu16
6s mint a h6, teh1r.
A,lmodili: 6 a ddlibitb,
dlmodik: 6 a sz6l,
B

6 az, akit a szdl imdd,
ds ndltj G6 zen,6l.

Yi';u az 6jjel k6nnyezett,
4s Tilu megremeg.
Most atanymdzet 4ntenele
harsog6 reggelek.

Tilu uz drnydk oszlopdn
pihen eI konnyeddn.

A G6 zen6l. S jai
helebag 6t tehdn.

ostobdn

I\4AGYAR ZEI\TEI NEVELES.'I'
Tisztelt Flallgat6sdg!
Tal6n van, akiben el6ad6som cime a sovinizmus gyanrij6t kelii.
Fliszen a miiv6szet nemzetkdzi, a zene kiilonosen. A k6tszerkettd mindentitt n6gy, a C-drir skiila a viliig minden t6jdn egyforma. A heged0 vagy zongora ujjrak6sa sem lehet kiil6nb6z6 nemzeteak6nt.
Mi lehet hiii, 6s mire val6 a kiil<in magyar zenei nevel6s?
Tisztelt Hallgat6s6g! Nem eg6szen igy iill a dolog, El6szor is
a vii,ig sok n6p6nek megvan a maga ktil6n<js har.grendszere. De
az u. n. civilizdlt vil6gban is, ameddig az egyformiin hangolt zongora
ei6r, minden orszdgban m6st 6s mAsk6ppen jdtszanak rajta. Ha pcdig
szemtgyre vessz0k azokat a mri.reket, amelyeket mi,lden civiiizailt
orsziigban jiitszanak, azt kell meg6ilapiianunk, hogy azoknak esyt6l-egyig er6s a nemzeti gycikere. Igy van az irodaicmban, k6pz6m6veszetben. Hom6roszt6l-Verdiig, Shakespearet6l-pet6fiig, a
g<ir6g szobriiszatt6l Rembrandtig 6s Rafaelig azok a mtvek terjedtek el legjobban vil6gszerte, amel.reh legerdscbbeu fejezik ki a
maguk nemzeti sajiits6gait. l..{inthogy ezekben a m0vi:kben muiatkozik az egy6ni alkot6er6 tet6pontja is, v!l&gos, hogy nincs olya:
e.qy6ni eredctis6g, arnely ncrn crydkerczik vaiamcly nernseti eredetisdgben.

Es ez nemcsak az aikot6, hanem az el6ad6 mtv6szetre is 6ll.
Minden nagy el6ad6mri.v6szben kimutathat6k nemzcte jellemzr5 vonilsai. Egy magyar el6ad6mirv6szben nem az 6rdekli a kiijf<jldet els6sorban, hogyan jdtsza Bachot, Beethovent, hanem, hogy mivel tudja
6t a neki rejt6lyes magyar psych6-hez kozelebb vinr:i. Az el6ad6t6l
is a maga n6pe magyar5zatiit v6rjdk legel6bb.
Sok esetben tapasztaltuk, hogy ktilfdldre vet6il6tt el6ad6n'3v€szeink csakhamar elvesznek a n6pek tenger6ben, beolvaclnalc a
vend6gliit6 orsz6gba, mert nincs elig milyen megalapozolt nemzeti
kultrird.iuk. Eg6szen miis p6ldiiul a kiilfdldre viindorolt olas:z zen6.r:.
Az mindeniitt olasz marad, nemcsak azzal, hogy a macra n63--,s m6'r6szet6t propag6lja, hanem idegen mtvek el6adiisiiba is belevissi
a maga sajdtos, 6lesen megkiikinbdztet6 nemzeti jelleg6t. M6r ebbdi
is nyilvilrrval6, hogy a magyar zenei szaknevel6s valamiben
hiinyos.
Ami pedig k<izdns6giinket illeti, annak mt6rt6 r6sze tiszt6ra
idegen zen6rre van nevelver a magyar jelleg ir6nt semmi 6rz6ke, sdt
sokszor ellenszenves neki. Az a r6teg pedig, amely a magyar zen6t
'

EiSodds oz 1945 november 19-6n P6cseft rendezeil Kod6ly-horgversenyen.

I

inkdbb mag66nak 6rzi, zeneileg teljesen m(tveletlen, ez6rt nagyobb
ig6nyti zenemii felfogils6ra k6ptelen. A kett6 teh6t mintha kiziirnd
egymast, magyarsiig 6s zenei mfiveltsdg, mintha nem f6rne meg
egyiitt. Mriveltsdg annyi, mint idegens6g, magyars6g annyi, mint
mtiveletlens6g. Srilyos tdrt6neti okai vannak ennek, s a magYar
miivel6cl6strirt6nei egyik legfontosabb fejezete az lesz, amely e k6t
elleni6tes r6teg egybeolvadiisSr6l sziimolhat be. Mikor lesz az: nem
tudjuk el6re. De bizonyos: ez a h6rom sz6: magyar zenei mfiveltsdg
sok 6vtizedre, tal6n 6vsziizadra sz6l6 programmot jelent.
E programm megval6sit6s6ra k6t kiilijn, de pdrhuzamos tton egyszerre kell elindulni. H6t-nyolc 6ves korig a ket ut egy nyomon
balad.

R6g6ta 6s sokat hirdettem m6r, hogyan kellene a gyermeki lelket a magyar zenei 6sfenom6n anyatej6vel tdplilni' hogyan kellene
benne a magyar zenei 6szj6r6st fel6piteni €s meger6siteni. EgyelSre

csck azt, Aminthogy nem volna szabad anyanyelv6n klviil m6s
nyelvre tanitani, miel6tt azt tudatosan nem birja, tehdt 10 6ves
kora el6tt. A tObbnyelvf gyermek vEgiil egyiket sem tudja igazdn.
A kever6k-zen6n tartott gyermek pedig sehol sem 6rzi magdt zeneileg otthon, dc leginkiibb idegen neki a magyar'
Zenei ktiznevel€si.ink multja azonos eg6sz k6zoktat6sunk6val.
Az pedig, tudjuk, eleget panaszoljuk 6vtizedek dta, an€lkiil, hogY
l6nyegesen segithettiink volna rajta, idegen szellemri, idegen kap'
tafdra hrizta tanul6ink lelk6t, s ezzel egyik el6k6szit6je volt a kiizelmultban lezajlott gyiiszos esemdnyeknek.
Zen6ben megpr6biltunk segiteni' Mintegy hrisz 6ve d<ingeti a
magyar n6p igazi hangja az iskola kapuit, HoI bejutott, hol nem, de
ritka helyen hivatalos t6mogat6ssal. A di6ks6g azonban nagy lelkesed6ssel karolta fel, nyilviin m6gis mag6ra ismert benne, meg6rezte,
hogy a benne liiktet6 €let az 6 6lete is, mig a bel6dikt6lt iskolazene
tiibbnyire 6rt6ktelen papirgaluska,
K6t 6vtized letelt6vel a hivatalos f6rum, a K<izoktatiistigyi Tanilcs eldrkezeitnek l6tta az id6t, hogy helybenhagyja, ami tdrt6nt'
6s beliitva, hogy kiinnyebben megtanulja a didk a zene elemeit olYan
dalokon, amelyeket szivesen 6nekel, kiadott szerkesztesemben egy
Iskolai Enekgytijtemdnyt.
Evekig, tal6n 6vtizedekig fog tartani, mig ennek tartalma 6t'megy a kiiztudatba. Mire ez bekijvetkezik, a zenei szaknevel6s k6sz
alapot kap, amin tov6bb 6pithet. De addig nem tehet miist, ha nesr
akar idegenn6 uevelni, minthogy megtanitja e dallamokat, rajtuk
bevezet az irds-olvasiisba, s erre az alapra €piti a hangszertanul6st'
10

Ezt m6s nemzetek m6r r6g6ta megtett6k. J6magam is olyan n6rnet zongora- 6s hegedtiskol6b6l tanultam, amely tete volt n6met
n6pdalokkal s el6bb tudtam hegediilni a ,,Brtiderlein feint"-t, mint

akiirmilyen magyar n6pdalt, Magyar zongora- 6s hegediiiskola ma
sincs m€g olyan, amely rendszeresen, 6si hagyom6nyunkra 6pitene.
Erthet6 ez, ha meggondoljuk, hogy szaknevel6siink a legrijabb
id6kig ktilfttldiek kez6n volt, akik magyarul nem tudtak, el6kel6
idegenek m6djdra, mint egy szigeten 6ltek itt, a Bagyar 6lettel 6s
.kultririival semmi kapcsolatuk nem volt. K6zvetlen tanitv6nyaik k6ztil is csak kevesen krizddtt6k fel magukat a zenei magyarsiigig. Az
majd csak a harmadik-negyedik zen6szgenerdci6nak lesz term6szetes anyanyelve. Addig m6g sok szakzen6sznek kell lefutnia p6lydrly6t, aki tgyan itt sztiletett 6s magyarul besz6l, de kultririija mer6ben idegen. M6g sok krizdelembe keriil, hogy nagyobbr6szt idegen
zen6n nevelked6 zen6szeink lelk6ben megsz6laljon a magyar hrir.
M€g a tiszta magyarsziirmazilsriakdban is elnyomja halk hangjdt a
viliigzene harsogiisa.
Itt denil ki, hogy a C-drir sk6l6nak, bdr mindentitt egyforma,
nem mindeniitt ugyanaz a jelent6s6ge. A n6metekndl alapvet6, n6lunk melldkes, Aki ebb6l a rendszerb6l kiindulva nevelkedik, vagyis
.a ndmet tanmenetet kciveti, a magyar zene sajiitoss6gai iriint dr6k
6let6re 6rz6ketlen marad. Egyes nagy tehets6gek, nagy fdrads6ggal,
sok 6vi elszdnt munkdval el6rhetik, hogy megnyilik fiiltik a magyar
hang sziimiira. De nem volna sokkal egyszerftbb a gyermeket 16nevelni? Akkor mindenki el6rn6 term6szetes riton.
A magyar zen6b6l a nemzetk6zi zene meg6rt6s6re k6nny0 rit
vezet, forditott irdnyban neh6z, vagy semilyen.
Tehiit sziiks6g van magyai zenei nevel6sre, magyar 6s nemzetk<izi szempontb6l egyariint. Nemz-etkrlzi 6rdekl6d6sre anndl inkdbb
tarthatunk sziimot, menn6l magyarabbak vagyunk. Magyar zenei
mtvelts6gre pedig csak ezen az riton juthatunk, en6lkiil tovdbbra is
csak idegen miiv6szetnek szSlldscsiniil6ja minden zenetanitiisunk.
Elv6gre v6lasztanunk kell: gyarmat maradjunk-e tovdbbra is,
vagy ftiggetlen orszdg legytink, nemcsak politikdban, hanem kultrir6ban, sajdt egy6nis6giink 6rv6nyesit6s6ben is.
Ha ezt akarjuk, meg kell keresntink azokat az ritakat, amelyek
zenei sajiltoss6gunk min6l szabadabb 6s teljesebb kifejt6s6re ve-

'zetnek.

Az iskola m6r elindult a helyes itton, csak j6rja v6gig kovetkezetesen, az eredmdny nem maradhat el. Nincs m6g annyira ki11

itt el6ad{sra keriilG
,,Gyermekt6ncok" egy szer6ny pr6biilkoziiis ebben az irdnyban'
Azzal, hogy e darabokat a f6viirost megel6z6en egy vid6ki v6rosban mutalom be, annak a meggy6z6d6semnek akarok kifejez6st
adni, hogy a magyar zenei nevel6s megval6sitdsiiban egy ilyen v6rosnak nagy szerepe lehet, esetleg a f6vdrosnak is p6ld6t mutat6,
kezdemdnyez6 szerepe.
Mdris megindult itt egy olyan pr6bdlkoz6s, amelyhez hasonl6
a f6v6rosban nincs, 6s amelynek ddnt6 fontossdga lehet eg6sz zenei neveldsiinkre. A zeneiskola bevezet6 tanfolyam6t 6rtem, amely
el6bb zen6re akar tanitani, csak azut6n hangszerte, toviibbd az
elemi iskol6k valogatott tanul6inak iskol6nkivtili 6nek6rdit. Azeredm6ny el6 nagy viirakozdssal tekintek, 6s k6rek mindenkit, akinek m6dj6ban illl, hogy e vdllalkozdsokat minden erej6vel tdnogassa. Ez az eljdvend6 maEyar zenei mflveltsEg magvetdse.
A demokrdcia ezen a ponton kett6t jelent: egyik a zenei mtvel6d6s eszk6zeinek hozziif6rhet6v6 t6tele mindenki szimiira. m6sik a,
nemzeti sajiltsrigok teljes 6rv6nyesit6se.
Mindkett6t munkalja a p6csi rittdr€s. KODALY ZOLTANdolgozva a hangszertanit6.s magyar mridszere. Az

WEURES SANDORi VERSEK.
KULCSOK.

I.
Menj el a |6nyhez,
de ne kdrdezz t6le semmit.
II,
Kihajl6 dg,
zdld homdly
szememben

-

ldtomdnyom,

lomb kdzt
€rzelmem

kitls6 6s bels6
egyetlen percben
6sszetorr.

m.
Bontsd Ie magadban
arcod k6veit:

t2

i

sziIt-talai

A

od

rdd-v iIti.goll

hris 6s vdr hazug 6s moh6,
de igaz 6s szelid a csontvdz.
IV.
Mennyi rcgyog6
gyiimolcs!
De az dg, mely termette 6ket,
lak6.

v.
Sok is nekem egyszerre
sok-softod Eie

-

vI.
Kdt verssor a szivemben
6sszeveszett.

Hivtam az istennlt,
bdkltse ki iiket

6 nevetett
s azok mdgiobban dsszegabalyodtak.
vil.

A limpa nem ldtja \nmaga t6ny6t.
A mdz nem 6rzi lnmaga 6dess6g6t.
vm.
.,,Gyere velem rep,illni"
sz6l a dard.zs a virdgnak.
,,Tapadj az d.gra meil6m,,

sz6l s. virdg a

d,ard.zsnak.

-

tx.
Szereted,

akit nem szeretsz

4s meghalsz alzelyett, oltj

njncsen.

X.
Faggasd az iiressiget:
a. teleleltelens6g
-egyetlen igaz lelelet,
.mert 6 a v6gtelens*g.
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xI.
Siirfi permet-esO o gY6nYdrtsdg,
nem napsugdr,
Eldraszt

4s ld.raszt

a

gy,6ny6rirs6g.

XII,
Kiknek neviik o tuhdiuk,
Iejfiket szd.rnYuk ald reitik,
v isszab&jnak dlmaikba.

LIBA

PEK.

Haragos a Liba Pdk,
o kenyere odadg.

Liba pdk, te Liba p6k, gyere Liba pdk!
ho kisosszony volndl,
nem morogndl,

ldgy. meleg ciP6€rt
kicsi lehdr teikbnd1ben
kdnyesen hajolndll

Mo drihcjs a Liba

Pdk:

csuda-sok a potyaddk,

a perece

nem e169,

kenyere meg odadg.

Liba p6k! szegdnY Liba Pdk!
ha menyecske volndl,
nem brisulndl,
hi:am derdk p6kleg6nY e<l
Itttend a kemencddet,
kirdlyasszony volndl!

Libo pdk!

o te baiod is
Liba pdkl
a kenyered

t4

el6g!

od,adg!

ryAArr{-

SZABO DEZS6 KET LEVELE.
Egy esztenCeje sincs, hogy eltiivozott az 6l6k sor6b6l. Osszes
miiveinek, veliik egyiitt leveleinek kiad6siira m6g nem kertilhetett
sor, s egyhamar val6sziniileg nem is keriil. Ezzel a k6t levdllel,
melyre csak v6letleniil akadtunk, nincs semmi ktilon<is crilunk.'
Hiszen a ievelek maguk sem kiilondsek. Taliin csak az. hogy a
teljes kiadiisig meg6vjuk 6ket az elkall6diist6l. Ez - mondjuk irodalomt6rt6neti szempont. De az irodalom 6s a formiitlan exhibicionizmus borotva6l6n t6nco16 Szalr6 Dezs6 6letmtiv6nek kikerekit6s6hez is adnak valamicskdt. Eppen olyan telisz6jjal vallanak ir6'
jukr61, mint a reg6nyek, novelliik, vagy tanulmiinyel. T<ibbek' mint
az iroi levelck 6ltal6ban, A mfivekben is magdt trilsiigosan nutogat6 Szab6 Dezs6n6l ez 6rthet6' Szab6 Dezs6 minden sora egy
sz6ttdr<itt ti.ik6r apr6 darabkdja, melyb6l vtiltozatlanul egy6nis6ge
nr6z vissza riink.
Az els6 lcv6l v{ilasz. Szabri Dezs6, amikor elkiiltcizott a Trombitds-utcdbdl, v6letlcniil magdval vitte a piszkavasat is' A hdzgondnok azonban 6rszrevette, 6s visszak6rte t6le. Erre irla az al6bbi
sorokat.

A Trombitds-ulcci
I6

m€l

t6

sdgtt

I I dzg o

12. sz. Hdz
ndno ksd.g dhoz

Budapest,

II. Tranbilds'u.

12.

Legmagasabb F6ld-Szint'

6mdlt6sdgit Ildzg ondnoksdg!
Ncgystigos- AsszonYom!

F

A Sz.iv legmdlyebb hiriainak megrezg6stvel ldttam viszont v6g'
telenii/ r:;edves Levelez6 Lapjdn az ijsi Csalddi Tirttdt, mely nagYszerii
]iberclizmusdval m6g mindig l6that6an tud vizzel b6vilIni. De
ugyanakkor a szomor 6s biinbdnat vcte d'rnydkct lelkemte: mett
maximct culpa! A megnevezett vas-Darab t6nyleg holmin kdzd
vegyule,

lsien. o Term4szet 6s az Emberis6g szine el6lt esktiszi>m: hogy
a jelzett nagy gazdasdgi jelentiSs6gtr Obiektumot a IegeIsS csdanti6
alkalomncl kili:n statdtd.val togom a Fiim€Itdsdgit Hdzgondno!:sdgJ

v

i

talhatatlan birtokdba

16

v issza

iuttatni.

Addig is oly helyzetben 6rzom, hogy nydl heve, 6.rny6k ht:6ssdge, 169 pdrdja a Sz6ban Forgdban semmin1mfi kd.rt ne tehessen.
Betcirds, tfiz-, viz-, jdg- 6s egy6b kirosotlds ellen Ilonunk biztosit|
Intdzeteindl iogErvdnyesen biztositottam.
ITajlandd vagyok d€lutd.nonle€nt kdvdhdzanb1l bdrmily tetefon-

szdmra sz6beli bulletineket leaclni a Kedves Tdrgy mindenkori 6llapotdr6l.
Abban a remdnyben, hogy a minden val6sziniis\g szerint tse-

kdly vdlakoz(ts nem logia a l6mdlt6sdgrt

Hd.zgond.noksdg Ielki
egyensrtlydt vesz6|yeztetni, maradck Nagysdgos Asszonyomnak
Farkasrdlen, az Elsodort FaIu 15-ik 6v6ben, piinJrcisd 6s Dezs6
hava tizedik napjdn
h6dol6, kdzes6kol6 s rem€lem, nem mil6 emllkezetfi vclt lci;6i<t
szegdny szab6 tr.
A mdsodik lev6l szint6n vrilasz. De nem egy, hancm sok lev6lre.
E Ievelek lakb6rtartoztisa megfizet6s6t siirgett6k, Sikertelens69iik
folyl6.n azonban ndhdny esztend6 mulva elmaradtak. Ez trinhetett
fel Szab6 Dezs6nek, s ez k6szl.ette a kovetkezO lev6l mcqiriisdra.

Ala
Iiaute Intendance
cle ]'lmmeuble no 12,
Budapest.

rue Ttombitache.

lI. Trombitds-u. 12.
Magasf6ldszint
M'jiyen tisztelt Hdz

Nogysrigos Asszonyom!

Exp, Bp. !. Tijrcsvdr-u. 24.
Gandnok

-

N6/

Edes Hugom a Krisztusban!
Drrlga Levele a boldogsdg Vim-pora volt, nely a bi rozsd.djd.t
Iepucold ntegtozogult szivemr1l. Meleg sorcib|l ugy oml\tt a keresztdnysdg, mint 6des habos tej a Ieldontott sajiirbri! 6s megitatla
a szeretetre szomjas szegdny 6reg Dezs6t. Es ,le/!;ein napos ntez6v6
l€resfilt s egy kis patsirta |enn.en Enekt| telderult teveg6j6lsen:
Ed-es, kedves I-'Id.zgcndnokscig,
A szivemben nincs l<ittoksri.g:
Ki
nyugton tud vdrni itt lenn,
Annok megfizet az Isten.
Tilrelmes, j6sdgos v6.rdsdnal< nindenlrdpen igaza vai.t. NIi: pttsztdn 6sz-okakb6l is: vagy van vcJcl;ineic egy milliu:.rJ aengiiie ds
altl;cr rrlnek rnarcango)jon valt:itit atsi:d.z peng166rt? .v'coy nincs:
T7

peng|je nincs vagy
ds okkor olyan mindegy neki, hogy egymillifud
igaza van a titokezerszeresebben
De
peng6ie.
otszdz
6s
egymiltidrd
szempont'
ldvessdg
ziios egi Kegyelem, az egyetlen Kints: az cirdft
siralomvdlgyes
vildgbdli
e
jAb6I. Oh, Hugom a Krisztusban, mik

Peng6i, Vslutdi svagy Devizdi a Haldl komoly atca s az
or6k Bir6 rczdtileilen szemei el6tt?l Lenge pipatsok, melyek ieketan
hullanak6sszeaNagyKaszasuhandsd,ra,betegvisltdsok,melyek
nlmdvd vesznek a sii vax gddrdben' ah, TestvLrem a Jdzus hull6
vdre dltal: csck o i6sdg a kints, csok az irgalmassdg a T6ke s a
roskadozl embert megtdmogat6 szerctet' Vdri hdt nyugodtan lelki
az
Bdtydd meggyapiasoddsdta, hiSgyi tiszta szdnd€kdban s ne mdrd
az
mdrd
iddi e bfinds Yildg moh6sdgdnak coltstokidval' hanem
lsteni Kegyelem szerint. Minden tiitelmes i1sdgA napod nagyszem(t

'dllapot

6kesmargarltaleszazEgkiesmez6in,melytitokzatoskelyh€vel
hlrt s&g R6lad a megvesztegethetetlen Ffilelenek' Es ha maid ki'
lencven 6v mulva az Angyalok aut'busza elidn dtnyaktslan Lelkeddrt, ez a Sirk6 tog magaslani a Temetd Ltdkkdval6sdgdba:

i6

Itt nYugszik Sdrika,
Mrisjlc neve: Szakdll,
Lakbdr iigYben nem volt
Sem tigris, sem ,sakdl'
Dezs\t nem zaklatta,
Holtig vdrt s hallgatott,
Ez€rt Ienn a MennYben
Prima heIYet

kaPolt,'

De md.r szemeintben kdnnyek tenged'eznek s reszketi kezeim elejtik a penndt. A Nagysdgos Asszonynak marad'ok, rtgy is' mint
intend.dnsi F6hat6sdgnak, rtgy is, mint ketesztdny Teslvdremnek

Farkssrit, hdtl6, Dezs6 hava 22-6n
sirig hit volt lakdia

Szab6 Dezs6
(PostabdlYeg Pecsdt: 938. Mdi' 22'l
A teljes hiis6g kedv66rt meg kell m6g jegyezniink' hogy a
yerset egy megrajzolt sirk6re irta' Fent balr6l pedig egy h6romszdgbe rajzolt szem sugiirzik kiill6szertien a sirk6re. A h6romsz6g

alatt ez dll: Oculus Dei gratia plenus. Jobbr6l egy rridb6l vizsugdrszer& vonalak hajtanak a sirk6 fel6. A biztons6g kedv66rt Szab6
Dezs6 odairla: szomotrt fftz hervadt lombia'
K6zti: HARCOS OTTO'
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CSANYI IASZIO: VERS.
srcIrsEa.
Noponfa kinoz ezer bdnat
s a fclalc is
ellensAgeim letlek s drnYak
n,6znek hamis

f.
v

szeretettel s e retteletben
csak hasztalan
Iegyvert keresn4k, hogy megiiliem

vdgre magam.

De nem segithet

a. IegYver sem'
sernrnjf sem old,
ilyen megriadt szeretetben
nem lel a holt

nyugodalmat sem, nincs menekvds
semerre gem,
hidba tenem diihiim kdsdt
s Iegyverkezem.

i

t
I
{

I
I

ITuszonndgy 6ve gyfr.lik bennem
a r&t haldl,
beszivja szdzszor gydnge mellem

i

i
a

i

s

i

hitsomba vdi,

ruhdjdnak red|je rejt eI,
de nem lehet,
egyetlen percre sem leleit el
e rettenet-

1

i
t:

:
i'

}\

)J

,il

{

A legyver nem
mdt

segithet ruitam,

haszlalan,

6n nem ilien halfllt
hogy igy magsm
elpusztitsam

6s

akartam,

egy gydva

Percben

kezemet

osfobdn magamra emeliem.
Veszett ebet
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Pusztit igY el diihds gazddia,
6 mennYi 6v
kellett, hogY megtudiam' hidba,
nincs segitsdg.

KOPANY/ GYORGY: VERSEK.
MASOK OROME MOGATT.

Ideldtszik az sz egY
emberekkel teli hegy.

Az embetek

drdmmel

vannak telisteli, hei!
K6riil6ttem vacog6
csomagokat

rak a

h6,

Ldbam kdne: Iutkos6,

kezem kdne: kaPkod6'
szdm is: sfiriin kacag6,
szem is kdne: csillog6,
napba les6, Pillog6,
I1lek kdne: nYdrlog6,
d2lkeresztkdnt v illog6.
De csalt szobdmban iil6k'
irogatok, szddiildk,

a tollcm se

boldogabb:
nem szdll rd. se sz6, se nap.

Ii't'itam is neheziil egY
bdnatokkal teli hegY,
MEGHALTATOK,
Meghaltatok s igy szdmitztetek, Nem. tudom, szerencsds ki lett:
ki 616 m6g, Ri elveszelt?
novemberekbe temettetek:
Vannak mCg novembereim'
hol vagytok i6bafttaim?

mdg mikor lev€lkdnt reszketek
s rtgy 6tzem, 6n is elmegyek
a porlad6 csonlolc zdmdt:
ltdzdtek, i6bardtaim'
elhozott titeket e rim.
Mint s261, mely visszahozza
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KUBIKOSOK.
Pftda Gdspdr l6ba alatt sziircsitgdtt a Idld, amint talicskditt
tolta. A lelhdk el6g alacsonyan b6kdsztak, n4melyik beleakadt a
v6n litzl(tk Iejdbe, szdtszakadt dunyhds teste, s alig birta magdt
iisszeszedni. Rcngyosan very6d6tt c csendes t(tjdkon, amely tdl,6tt
mdr a nydr iilt.
Uresen nyikorog a talicska Prdda Gdspd.r el6tt.
A langyosvizfi csatornd.ndl dll meg: ma itt log haldszni. Ez a
csatorna belefolyik a nagy vizbe, d.e ott most nincs hal. Kormordnok
dlldogdlnak a part mentdn, a lfiztdk hatalmas drnydkot vetnek rdjuk. Mintha szdnaboglya sdt€tedne mdgdttiik. Emitt a csq.torna mellett rebbenS ttzokok s6ldlnak. Egy csak Iigyel, nyakdt nyrtitja s
Ielsuha,n a csapat, ha valaki kiizeledik.
Hogyan vdltozik ez a szdp 6let!
Nem rdgen erre a tfiztdk gyengdcske-zdld szine 6nt6tt eI mindent s ha valaki megndzte ezt a tdjdkot, aIuI a sz6pen tttzelb citromsd,rga szint ldthatta, amely messzire csikozott. S ha kordn reggel ndzte meg a vid6ket, m6g olyan ldblejndl krtsz6 kdkeslila kiidsdvot is ldthatott. Akkor mdg koratavasz ttlt a tdi6kon, most meg
aszottan csereg. a halak szinte szopidk a langyosviz{t csatorndban
a leveg6t. Prdd.a Gdspdr hallia is: ,,happ", lgy hangzik valahogyan,
amint a viz alatt egy kis bubordkkal leveg6t is nyelnek.
T6.n css.k Prdda Gdspdr 6lete nem vdltozik,
Kubikos valt 6s az is marad.
Horogidt beleereszti a vizbe, zsirosko.rimt.irt kahpift szem6be.
hrtzza, pipdjdt hdta mi5gd dugja a ffibe 6s vdr. Egy lusta IeIh6 riszik
a viz I6liitt, elsdtdtilJ a viz 6s tintaszini tolt kiizeledik Gdspdr fel6.
Eppen benne tszik egy csuka: esrtnya, vdn ddg, rub16 szemevel
Gdspdrrc ndz, maid beesukia 6s lomhdn tovdbbitszik.
msnf,ia
12 s. telh6 segit neki, Eltiszik a teketesdggsl

Gdspdr.

-

El is rtszott. Fogja tapogat6 kosardt s leltfirt galyaszdrtal belegdzol a vizbe, Iecsapia a kosarat, de hidba kavaria kezeszdrdva.I a
megbolygatott tekete littyiit: csak csik van benne, meg a piszokt6I majdnem megvakult keszeg, Gdspdr lehaiol, kivesz egy keszeget'
beleteszi tarisznydjdba, tira kavar, Ldbszdrdt a kosd.rhoz ddrzs6li'
n6ha lemossa vizzel 4s megnydlazzo., mert |ekete pi6cdk ragadtak
rd. Mikor ldtja, hogy er6s csikban 6mlik a vdr, kosqrdt bent hagyia
6s a parton vadsdskalevelet ftg rd. Rdtapssztia, egy cseppet vd.r.
maid tovdbb kavarja a vizet.

2t

Egdsz nap srit c nop, de azdrt akftor is sz'\rcsdg a
Gdspdr ldba alatt, mikor hazaleld tolja talicskdjd.t, mert

tiild Prdda
itt a m61y-

.ben vadvizek vannak, melyek softo ki nem szdradnak.
Talicskdjdban egy nagyobb ponty, egy nyul 6s egy igazdn eIIcdsett varjrt. Mellettttk a tarisznya: matoknyi rangy keszeg vsn
.benne, sz6ta 6s evdsre sem 6rdemes.
Nydr van, aratnak, rozsot kd.rdznak, mert ebben a laluban nem
.soft s lovas gazda. K6t kerdk, azon talatnyi oldal 4s k€sz a kdr6,
a zseIlerck, kubikosok kocsija. A rozs lenyaklik, sdpti a port, de
Tavasz Andrds nem tdfid.ik vele. Pogdcsabarna nyakkal 6s mellh&sdval nekilesziil 6s csavargatja a kdrdt: ki a kdtyubdl, neki a
ftanlos fitnak, be a Ialuba 6s nem is haragszik a gyalogosok megjegyzdsdn, hogy tdlre ktu6, kocsi j6n.
HoI az arcdr6l, hol orra hery6r6l, vagy pedig nagy 6kl6r6l
cseppen ndha egy tisztaszinfi, de sds .izad.dsdgcsepp a porba.
Szdp rozs
mondja neki Gdspdr 6s nyikorgd talicskdjdval
- sietni mellette,
eI akar
de mikor ldtia, hogy Tavasz Andtds szd,ia
nyilva van, sz6lni szeretne, de a lullad.d.s nem engedi ki a sz6t, megdll talicskdjdval 6s vdria, hogy Andrds kituija magdt.
Nehdz az 6let
mondjo Prdda.
-Tavasz nem sz6l, -csak kinyrtjlja 6gett kezeszdrdt 6s a kd.rdra
mutat, hogy ez bizony nehdz. Van tajta egy t€I kereszl, vagyis
tizenhdrom kdve €s a kis kuszal€k, az a kis gereblelet. AI6Ie nyaldb
k6c, tall6szdsz, mint mondidk, amit a geteblye ,isszeszed 6s a kereszt ablakfi.ba teszik, hogy az esd ne verje a kdvdket.
* Mit viszel? * kdrdi Tavasz Andrds.
lvlsjflnsa semmit. Egy nyul, egy varjrt, meg keszeg.
- Semmi
legyint Andrd.s.
Fogia a kdr6 nyeldt ds maid
- ember hcsc, arnjnt
- a rtdat oldalra csavario. hogy
szetpattan
a nagy
megind,ulion a kdt kerdk. Mett rtqry kell: ide csavarni, oda csavarni,
.azzal egy kicsit el6remery a kdr6, mikor indul, vagy ha kdtyuba
keriilt.
mondia Andrds 6s
Lehet, hogy elmegyiink. Bedllunk
- mdr nem fordul vissza, csak levdgja -tei6t. Tudja, hogy TaPrdda
vasz ligyeli teie mozdulatdt, ha nem is sz6l. Ezzel mondia, hagy
i6I van, bed.Ilunk.
Ez azt ielenti, hogy a kubikosok otthagyitk a talut 6s bedllnak
valahovd. csatorndt ftasfloni a t6ld hdtdra, avagy pedig egy vasrittdltest hordanak meg kis talicskdjukkal 6s I6j6s derekukkal.
Ez szombati napon t6rtdnt.
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Az udvarckba benyikorogtak a kd.rdk. Nem kellett se leaput, se
verdckdt nyitni: ilf nincs kapu. Akinek van, az gazd.a. Nyitva 6tnak a hdzak eleji, vdgigszaladhatnak o. szelek a sz|rirre, ahor meg
nincs kdz, Nincs megye. Nincs kenderkefit1s. sza.bad helyen hevernek a s6ros tq.ekdk, mint t1r|ttszdrnyrt nagy madarak.
Prdda Gd.spdr ott d)l a szLrfin: klriilijtte liist ds por, mert az
egdsz talu s6pdr 6s kenyeret siit. Holnap vasdrnap. A kubikos IeJesdge kinyitja s sublitli6kot Es kirakja a lekete nad.rdgot, a teh6r
inget, egy tiszta vd.szonzsebkendlt, Ieketili a kalapot, hdtha 6ppen
telteszi Gdspd.r.
Adhatom a vizel?
k€rdezi pr6ddnd.
- Adhatod
- a kubikos 6s mosakodni kezd. q. !amondja

tekn6ben.

A szdrfikftI a ldpesmdz

6d.es

Az akdcok virdgtiirtjei majd

illata 6mlik.

megszakadnak ddes terhiik alatt.
Kesernyds agacstar6zse szaga keveredik kald.csillattal a kertek
.alatt, ahol tekete csizmLkban, vastog posztiruhilban most kopognak
az emberck mis6re,
Teknds a templom kiisz6be, sok csizma csuszordlta, Hideg a
szentdly, ciol kis ldmpa hunyorog, rovdtkosra kopottak q pad.ok,
amikben mdg cz ,,6regek" iiltek. Csak a kisgyetmek inge h6teh6r,
'akit Pr6da Gdspdr kubikos iosszcscn eln6z. Hozzd. motyogja a
szavakat:
Vdlts meg Kisded! Itt vagyok, pr6da
iireg kubikos.
- hald.sztam s egy variftval, nyullal G6.spd.r,
Tegnap
6s sovdny keszeggel
idttem haza. Vd|ts meg engemet 6s adj |6ldet, kenyeret, I6Iek_

zetet.

A templom el6tt mintha csok c magukra hdnyt stilyos keresztek
marsd.ndnak meg rajtuk. Megn*zik egymd.st, k6sz6ngetnek.
,,Csak_
hogy ldtlak". ,,J6 egdszsdget". ,,J6 eg6szs6get'. 6s kiveszik h6nuk

aI6I az imakdnyvet, hogy kezet logianak egymdssal. M6g 6rzik
egymds er6s kdzszoritd.sd.t, m6g ldtjdk egymds szem\t 6s 6r&lnek.
most egy cseppet a dolgot, mond.ta Gdsp<ir. _ Va_
- Hagyd
sdrnap
ddlutdn van, gyere, iirjiink id.e a di6ra a|d. Majd. kihozom a
kis morzsol6szdket. Ki is hoztd 6s a rossz dgyterlt6t lsszehajtogatva
rdtette, hogy puhd.n iiljdn az dsszony, 6 meg j6les6en kiny&itotta
tdbdt.

Vdn i1szdg a d.i6la, dereka sz6les, levelei hrisosok 6s kaildn
mozagnak, mint az eg6szs6ges teh6n fiille. Betakarja a hd.zat,
i6szagt az eg€sz Ia s Pr6da nem dllia meg, hogy ne d.udolia:
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,,Hej di6Ia, v6n d.i6la,
sotdtlombos di6ta..."
lvlsslsnfiban olyan hamar elld.radak
kezdi Gdspdl. Az6rt
hivattalak,
hogy gyere ide is tljilnk le -a di6la ald. Kettesben
jobban esik o pihengetds. Vdnfi16k, mint a szdrfi, d.e nem bai.
cso.khogy ilt vsgy mellettem.
Felesdge lcsscn vdgigndzi urdt, szemdvel megsimitia raita sz
esztend6ket, megcir(tgaljs rcita a szerelmeL Az asztalra dllitja Pr6ddnd a kors6t, meII6 egy poharat 6s ndzelOdnek a szdrft tel6, meE
az utc(tra: nyitva a ldtds.
Eljdnnek? -- kdrdezi lelesdge.

- E|.
-Ag6cs

Kdlm6.n 1rkezik elsdnek.
Inge tiszta, de nincs kivasqlva, Az asszony csak kdzimdngorl6n
eresztette dt. Hdtul a nyakdn egy kis odaszdradt beretvahab van,
mdskdppen 6gettszinii az egdsz ember. Nyc&o, 6kle, arca, szemdld6ke sfilt szalonnab6r, csoft c szeme csillog Ieh6renfeketdn.
mondja 6s leiil a tttrdszbakra
No, i6 id0 lesz kubikolni
kdtlel6 szakitia pipdjdt,- veregeti a szdtat, szortyogtatja
s mindjd.rt
a csercpet, valami, valami itt nem mftkdd.ik, mondja, mikdzben
egyik ldbrival a liildre l6p, hogy biztosahban iilhessen.
P6cs Antal, Tavasz Andrds egyszefte j,6nnek. Kalapiukat a di6tdra teszik: el6g szdles az eldgazds helye, eII6r ott a kdt rosszka-'
rimdjrt tujftdt.
-- Hdt a tdbbiek? - k€rdezi Tavasz Andr6.s.
Tdn mdr jdnnek
leleli Prdda.
-Morzsol6 L6rinc, K6tai
- lvldrton is Csipke Jakab utdn mdr sen-.
kit Eem vdrnak, Morzsol6n nevetnek, mert bogdncs van a gatyasz.drdban, valahol az drokban szedte IeL
mondja Prdda,
a kors6, tdltsetek
- Ott
Vdkony bor, de i6 - csettent Morzsol6 6s utdna lehaiol,.

a bogdncsot
szedegeti gatyaszdrdb6l.
Ne hrtzzuk az iddt
fts7Qi Tavasz Andrds. Van kubik.
- vagy maradunk itthon 6s eltdnleregAkik- itt vagyunk, megytnk-e,
jfik ezt a nyarat? Ott kint minden a r6gi, itt bent ndlunk is mindet
a rdgi. Kenydr utdn kell lenni.
Kezdvel kanyarint egyet es az emberek mdr tudjdk, mit jelent
EI6 a talicsktit, egy rosz zsdkot, bele krumplit,
,,minden a rdgi".
- ki a vasrtfta, IeI a vonatta 6s eI messzire, belelzenyeret, hagymdt,
a vizbe 6s kdhdgve talicskdzni, mig esak hatalmas iel nem hasitia'
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tel a |6ld hd.tdt, melyet 6k hrtztuk a hatLrban gyomokon 6s hantokon
keresztul, s6.rban 6s pocsolydban, de mind.ig csak el6re, hogy hat
hatdr kdpe is megvd.Itozzon: leszaladjanak a vadvizek 6s sovdnyka
szilvaldkat is /e-tessen iiltetni a szivacsos, de Is.ssan szdra,t6 tdj6kon.
Egy darabig hallgatnak o kubikosok.
Mit is mondhatnd.nak? Szivtk ver, e c)i6la levelei mozognak, s
c ftrisos levelek nem is cseregnek, l6.gyan dorzs6l6d.nek ijssze.
Ez a harmineegyedik
Mondja pr6da Gdspdr.
- Ezt is hdbortban drtiik- meg. Orszd.gok d6Lnek
gss2s _ !sIeli -Tavasz Andrds.
Prdddnd megmozdul, az asztal tel6 I6p, kez|vel rd.mutat a szeg6ny e|ed.elrc 6s igy sz6l:
Kindlndk, de csak varjtlevesi)nk van.
- E16g ez az egy pohd.r bor
monclja p6cs Antal _ Csak
-

Az utedn azoh a meg nem hajl6 csizmdk kopognak, messze a
talu szdl|n megsz6lal egy hitz6sharmonika 6s d.6len egy tenyLrnyi
nagy csillag tal;ad az 6gen, Az egyik sopd.ban kaszdt kalapdlnak
a holnapi kasz(tldshoz, mdshot egykaszdjit szecskavdg6 csdttog.
Egyik kubikos pipdjdt babr6.lgatjo, md.sik korm|vcl a Ifir*szbakr\I
hasit le egy szild.nkot, prdda er\sen gondolkod.ik: lsszevet, Iatal_
gatio, hogy mennyit keres majd 6s mi6rt van hd.bortt?
Fehdrtollrt gcraatbsereg suhan riirlttiik t4s csendesen megndzik.
,,Biztosan vc;Iami v6n denev1r ijesztette meg 6ket',, gonaolli nrlcta
Gdspdr. Ldtja, amint ott iil nLhdnyuk a szerha tetej6n, egymris
sz6.j6.t marjdk-cs6koljdk 6s tolld.szkoclnak, de nem mennek
aludni.
Azt mondicitok, hogy orszd.gok d1lnek assze? _ k1rclezi
Prdd.a.
A hdborrt iisszediinti _ teleli Tavasz And.rds.
- Mi majd Iel1pititik
mond.ja csendesen pr6d.a,
-A .diola levelei lustdn- t6bd.ll6dznak
i6l6ttilk.
A kubikosok hallgatnak: orszdgok 6s vildgok 6sszed6r6s6n gondolkodnak. Prdddn| sz6l k6zbe, mert vacsoro.idT van. Mennek, iagy
nem' kubikba, mert neki ezt tud.ni keil. EI6 kerl venni a s6.roskerekii talicskd.t, a zsdkot, d.s6t, lapdtot, hevedert a talicskdra, k6_
sziteni kel| egy kis ennival6t Gd.spdrnak.
* Htti.rozzatok
szLlal meg az asszony c hosszr? csencl u&in.
I-Iiezen m(tr ha.tdroztunk
* mondia ura.
|,'s1i7 hailoltLm _ Ieleli lelesdce.
hagy ja.
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asnf,js Tcvasz Andrds'
Azt nem is kell hallani
-* Akkor i61 van
teiezi- be Prdddn6'
Amityen csendesen -idttek, olyan csendesen is mennek el'
lr"611flis Gdspdr
Megkezdem a harmincegyedik kubikot
bemennek,
mikot
az asszonynak,
MegY az id6

teleli telesdge.

- vildgok d6lnek ilssze, menni kell kubikba
- Orszdgok, vagy
sz6| Prdda G6.sp6.t kubikos 6s leiil az'asztal mell6'
- Feles'ge az asztalrq teszi a vari&Ievest, melld a varirthttst 6s
a nyeszlett keszeget, amely maid elt&nik a tdnydron' Kicsiny is'
is. Szdlkdi
"ouiny
dsszerongyol6dott.

kimeredeznek,

teie eg,szen

oldala

'sszedgett'
K.ubikosnakval6lalat,akiharminceryedszerindulm:'nkdba'
MORVAY GYULA.

CSORBA GYOZ6: VE8SEK.
BEKE ELLEN.

Mdl dsit minden Porcikdm; unalmas,
unalmas 6tdk doh-szagdt
kiildi el6re a hat-6ves
birk6zdsban kitdtadt s tdl'halottan
pihen4sre nYttit6zni kdszilIt
vildg. -- A satki fires telkeken
tog6cskrit idtsz6 kistirik er6s
zaigd.sa Iullad el a siiriirl6
A, megint a csillagok,
homdlyban.
megint az olvadt'
megint a csillagok,
szdlii hold-ostya, mindig, mindig ez!
Ilainalban naP kdl, este csillagok,
csillagok 6s hold, el6re tudom;

6s naPPaI eszem, naPPaI dolgozom'
6iiet meg alszom, mindlg, mindig ez!
Dolgozon, eszem, alszom, dolgozom " '
Eletem kiSriil
6s itira, fiiral
sdnc, ezernYi 5r
szdz bdstYa, drok,
merecl, silrdg-torog nyugalmamdr t.
Tdntotg6 percek, kik csttsz6s hidakra,

-mereddlY-Parti

6sv

6nYek

sar(tba

vittdtek ing6, tdldnk ldbaim'
hogy iszonyodtam dllatkdnt, vadul,
tdntorg6 percek, most hogy doh'szagd't
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krtldi el6re a hat-6ves
kildradt s Ill-halottan
pihen6sre nyrtjdzni k6sziil6
vildg,
hald.Iomig-kivdnatos,
boldog- id6 tanriik{nt viszem,
s dajkdlgatom megldsul6 szivemben
birkdzd.sban

re

ttenetes-sz6p eml6keitek.

JEGHEGYEN.

Izgdga tenger s rendiiletlen €g
kerit,
halk 6keit
ri srliyos bolt Iorgatja, mjnt ker6k.

Csok dn vagyoli s te vagy: ketten vagyunk, _
Betelt
torvdny terelt
igy egyiiv1 * visetjfik j6t magunk!
R4sziink veszik, ha bdrmelyLnk veszik,
&edves, vigydzz
n$g\tonl
Fagyon

fdzndnk,

s fti

mcis

takarnd rd"nk a lelke lepleit?

I]OMO

POLITICTJS.

Jelige: ,,Akinek nem inge ...,,

Benddje 616 szornyeteg, 616 drtvad,ak markai,

tetlt1l-talpig szdzred6s zsebek lepik be test6t,
kiontott belek szdrad1 rojtidt6l citrdk sarkai,
tejdben hii 6rriklak6 a visszhangz6 iiressig.
Irlegy, megy, mozognak markai, etetik 6hes zsebjeit,
bend6je lustdn hdnytorog, em*szt ld.ro.dhatattan,
megy, megy, sarkdb6| vdr csorog, sdr jssza be a cseppieit,
ttyondban jaigatds suhan tak6 holll-csapatban.
S a szdjdn
szilntelen-bimb6s vir6.g
Ieh6r szavak
- szdja
sorjadnak, h6teh6r
szavak, ha hallod sitni klsziilsz,
remegnek bfi.niis tdrdeid, int6 kezLre sz1dillsz,
s 6 megsimitia homlokod, Idgyan szived. IeI6 matat,
Iigyelmes, j6 orvos gyandnt k6ts6ged elterelve,
s mdr 6rued: megkdnnyebbed.ett _ bukszdd scv&nyka terhe.
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LEVEL EGY FIATAL FESTONOHOZ.
,,Protarchos: Mely gy6ny6roket fogadjunk el, Sokrates, ha

nem

okarunk csalddni!
sokrotes.' Azokat, melyek az rigynevezett szinekre 6s form6kra
vonatkoznak, a legtdbb illatb6l 6s hangokb6l fakad6 gyriny6rciket
6s mindazokat, melyek n6lktil6z6se 6szrev6tlen 6s fdjdalommal rem
jdr' 6lvezete pcdig kellemes, minden fdjdalomt6l mentes 612etet
tiimaszt.

Protarchos:

Hiit ezt megint hogyan 6rtsiik,

Sokrates?

Softrates.. Igaz, az els6 pillanatra nem viliigos, amit mondolc, de
megkis6rtenr magyariizat6t. Mikor a formiik sz6ps6g6r6l sz6lok, nem

azt 6rtem alatta, amit a nagy tdmeg k6pzel: az 616 testek vacy
n6mely festm6nynek sz6ps6g6t, hanem besz6lek az egyenesr6l 6s
korrcil 6s a bel6liik keletkez6 sikckr6l €s tcimor iestekr6l, melyeket
a kcirz6vel vag;y vonalz6 6s sziigm6r6 segits6g6vel dllitanak el6: ha
ugyan 6rtcd, amit mondani akarok. Mert ezekr6l nem azt dllitom,
mint mds tiirgyakr6l, hogy csak bizonyos szempontbrjl, bizonyos
c6lra sz6pek, hanem azt, hogy miir magukban v6ve, term6szetrikn6l
fogva sz6pek 6s eg6szen saj6tsdgos gy6nyrirdket kertenek, melveknck semmi kcizrik a csiklandiisb6l fakad6 6lvezetekhcz.,.*
Kdzepcssdg tengere, bel6le kiemelked6, val6ban ragyog6 e5y6r,i
tcljcsitm6nye-k sziklafokai
ime, a k6t hiiboru kiiz<itti Eur6pa
k6pz6mriv6szete. Magyarorsziigon
adjirnk tiszteletet * ez a
k<izepess6g szinte egyetemes nagysiigot
€16 komformizm'sban jelentkezett: soha nemzed6k igy meg nem lapult, nem sztirkiili el.
Term6szetes, kicsinyben ndlunk is akadt kivdl6 egy6ni mii, miisfel6l meg ripacs klasszicizmust6l a ,,budapesti fdldalatti iskol6ig.,
hajtott dg erre-arra. Erthetetlen, noha t6pl6lta diih 6s clkesered6s.
ez az uttlbbi nem vitte t6bbre a n6met expresszionizmus, n6mel-.,.kor meg p6lddul Chagall ktizvetit6s6n6l. Egyik lecftdbbet 616 vez6riik, Der}.ovits, D6zsa sorozat6ban azonban nem gerrndn, hanem
m6g r6szletciben is egdszen kinai p6ldiikon kapott er6re a triz. v6gtil 6s nem utols6 sorban, jellemz6 a H6man-Gerevich-fdle sziikeszii miivdszetpolitikdra, a hazai k6rr.rsban Nyugat 6s p6ris egydltal6ban nem kapott szerepet, de m6g gyorge hangot sem. pdris
sziddsa divat volt, el6kel6en hatott
savanyf sz6liije.
- a Gresham
Nyugatou kihajthatoit korszerii urbanizmus,
6pit6srendszcr, stiiu'
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Ploton

:

Philebus.

sok iigaskod6sii6rt viaskoclhattak
Budapesren rijb6l festettek egy
mdsik tdjkdpet vagy csenddletet,- riimondt6k
costaud,..
A mult6 mindez? Nem. Niilunk csak e9y a ,,rudement
,,garnitrira,, minden_
b6l,
a k6pz6mfiv6szeti mult ma is eleven val6s6g. Magyar.
- ezf6lret6ve
orszdgon
mindenkor azt, ami j6, a kcizep". *irrOlf
Uf-in6sdgnek szilmit, nem v6sz el, el nem koptathat6,
kepz6miveszettink nevets.ges ellenz.kis6ge ma ink'bb halott sziget,
mint lalah...
mert mfiv6szetpolitikailag 6lldsai el6g ki6pite,r"h -;;;
-61
nenez
kisziitnitani, mit hoz az elk6vetk ez6 6t-tiz
esztend6. Holy ma:is
k6sztilnek szociarista realizmussal festett k6pek
jerent6s6grix.
annyi lesz, mint a fotografiiikon 6l6skcid6 nyugatosok6
volt az
elmult id6 alatt: rigyes alkalmazkod6si k6pess6g
bizonyiteta. UAv6szetiink erk6lcsi kidlldsiiban, a mfi.vek
mtv6szeti €rtelm6ben,
srily6ban tehdt nem v6rhai6, nem is lesz
semmi viiltoz6s. Helyi dr_
t6kt iskola marad a budapesti, cigdnyosan magyarkod6
6s b6ntoa'
rintelt.
De ezen a ponton 6nk6nt tiimad a k6rd€s,
milyen az eg6sz fiatal
mtvdsznemzeddk, megiill_e a l6bdn az eur6pai
m(veltsdi
ben. Az els6 jelek, melyekb6l n6mik6p
"g;r"C_
k6vetkeztetni lehei ui
ititsdg szellemi k6pess6geire, v6gyaira, mesters6gbeli
fdlk6sziilts6g6re*

val6ban lehangor6an hatottak. A K6pz6mri"err"ti
noi.r."i" ro"""uu_.
keinek kiiillitiisaira gondolok, metyeknek anyaga
rdszben m6g ko-.
riibban k6sziitt, de it6lt <inmaga iorott. roo,
Ldgyadts'g,
kis jelek, v6konyp6nzt mestersdg, 6ltalilban maszatos, "iios"ro
untat6 vi169, melynek m6cse alig viliigol. -En
nem hiszek a mfiv6szet 6s a
gazdasiigi okok felt6ilen vonatkozdsaiban
6s ha hozzdadom, hogy
niilunk igen kev6s kiv6terler nincs mfv6szeterkc'csi
p6rdaadiis, nem
neh6z meg'llapitani, hogy az 6vtizedek
6ta tart6 sze,emi leroml6s
legfiatalabbjaink pusztuldsiihoz vezet. A
haldl harangja ez.
Nagy vesz€ry idej6n nincs formagondunk 6s
_
amikor minden elv6sz, azt szok6s mondani, maid segiia rejt6lyes
6leter6 . . . Tudjuk
toviibbd' hogy az 6led6snek, a tezOO induliisnak
nyrilnak mozdulatai, hogy a vajridiis mennyire mify tigyetieniit
szem6rmes. De _
il faut naviguer
a
mtv6szet nem iill meg, kegyetlen szigorri_
siiggal jeldli dnmagilt,
ha elhervad benniink sz6nt6s, vet6s, a hatilron tril mfivek jdnnek l6tre. Ifjrisdgunknak,
nek akarja iildozni, kett6s a tetaaata. Egyfel6lha 6let6t mriv6szet_
meg kell tanulnia
nesters6g6t, 6pp annyira kell ismernie]
mint
ahogy tudja azt
legk6pzettebb nyugati kort6rsa, miisr6szt
ismernie kell a korszerfi
eur6pai mtvdszet probl6miiinak 6sszes6g6t,
eg6sz6t, mert csak mindezen ttl fogalmazhatja meg a jellemz6en
magyar feladatokat. csak
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ily m6don felelhet magyarul. Egy eur6pai mfvelts€gfl francia p6ldiiul
francia marad, ossze nem t6veszthet6en, €s egyediil francia. Az elmult negyedszdzad Magyarorsziigon mttv6szetileg medd6 volt' nem
kell, nem lehet rajta javitani, csupiin foltozdst jelentene: mi nem
tudtuk k6zbe venni a rajzszenet sem. De a mffv6szeti iskola a csiniil6s, a megmutatiis p6ld6zata, nem sz6gyen megn6zni, hogyan
tartja ujjai krizt kr6t6jdt a francia, mert e jel ndla a vonal probl6miijilnak mibenl6t6be sz6nt.
A j6 mri lassan, szakadatlan ktzdelemmel, kitartiissal k6sziil;
mfivek osszes6g6hei meg akaraton tril sok id6 kell. Malgr6 et contre
tout rigy 6rzem, a fiatat magyar mri.v6sz j6zansdggal l6tja helyzet6nek szomorrisdgdt, feladatainak sutydt. Es ha vdllalja az 61etet,
hdzhelyet szerezhet
mi magunk bizonyiira halottak lesziink miirr
-magdnak az eur6pai szellem haziijdban.
MARTYN FERENC.
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(EgY 6v. Illy6s GYula

irt kdzel- hetven

vers€t gyiijttttte. 6ssze. Maga

a

ktitet cime eldrulja, hogy mir6l
van itt sz6. Ezek a versek nem

ciklusba-osztottan a

finom-

kod6 mffv6szi izl6s alapjiin
tartalmi, vagy hangulati egys6g
szerint vannak 6sszev6logatva,
hanem * taldn ez a termdszeteuhogy sziilettek a nehez
sebb

id6k sz6rnya
alatt, vajtdva, v6resen, ahogy a korhoz illenek.
Egry dv:
val6ban egy 6v
30

S.

VIHARBAN.

tj

ez a cime llly6s
Lgy 6v
melYGyula rij versesk<itet6nek,
1945
ben 1944 szeptember6t6l
szeptember6ig

E

versei. Sarl6, Bp., 1945.)
az ezet €v magyar tiirt6nelm6nek
zivai,ar6b6l? Ilyen 6v azonban nem
volt a n6pvdndorlds pr6b6i 6ta:
szenny, nyomonisag, szenved6s,
iszonyat, btn r3s pusztuliis nemzed6ket mr6g nem kavart fel ilyen em-

berfeletti n6don, ilyen

meg-

semmisit6en 6s egYetemesen. Ha
I6zas 6lom sziilte volna: nem lehetnd f6lelmetesebb. S aki
agyiin, idegein, sziv6n 6tengedte
igaz6ban a v6res id6k kdnysze-ritett6k
16
a pr6f6tdk vonaliiban 6ll, ahogy Jeremi6s, vagy a
maga-szemetj6n sirinkoz6 J6b.
Babits irta egy vers-antol6gia

,,a magyar honfi_
Illy6s versei ebb6l a
fajtdb6l -val6k
k6t- kinl6d6,
ked6, az etteniilliisban
megizott
h6fokri. Nem kdteles 6s boldog,
hanem sokszor tiltrs, vagy kinz6
6rz6sek 6neke, s mintegy f6jdal_
sras iiram nyilallik v6gig liriink
t<irt6net6n, amely nemzettink lerr_
bens6bb trjrt6nete". A magyar liia
fejl6d6s-vonal6ban ez a k<itet az
utols6. S v6gig olvasva, szinte
el6szaviiban:

krilt6szet

d6bbenetes: mennyire 6s_gyiikerf,
pontosabban
rokonhangri a

nagyar lira

legels6 darabjaival,

Csak brize, gennye, szennye
az folyott,

folyik a k6t
folyam dtih€vel, mert
neki az

sirt

sern

nyitott

69.

Hogy m6gis el, hogy hangja, jajja
van'
gcircse

neki?

Futkosunk, nyrlzsgtink, 6liink
csakugyan
mi, f6rgei.
Tudjunk legalibb

eltinni

-

rigy,

van 16 m6d,

haok-

ne kiipj6k az embermilli6k
s
mindazzal, mindazokkal, melyek_
iszonyatukl
ben, vagy akikkel az igazi magyar
az 6rokba, hol nemzet hdnytoliriit
Babits megjeliil6se sze_
rogi,
rint is
azonosithatjuk. A hang,
vagy m6g magyar?
amellyel a k6lt6 reag6l a korra Bujj, lapulj, halj meg az erd5k
6s a s'orsra, szinte meghijkkent6en
konok
vadjaival!"
azonos, csupiin a sz6, a kifejezds
(Magyarok 1944.)
mils: az alkotiis t6rv6nye szerint.
1944-45-ben megint betel jese_
Mintha csak a XVI. sz6zad kdl_
dett rajtunk a v6gzet, a ,,balsors., t6it hallan6nk, akik a megcsora Himnuszb6l iddzem ezt az bult nemzet,,korcsossd vdld.sdl6l,,
-iitfog6,
taldn csak riink_ill6 tra_ siriinkoznak, de a hang igy megy
g6dia-komplexumot _ s megsem_
tov6bb, mint egy. szdrnyt vissznisiilve: a v6r, a gyiisz, a k6nnv hang tit6d6se: Berzsenyin, Vtlrds6s a pusztuliis haz6ja lett az or_ martyn, Pet6fin, Adyn 6t:
Illy6s
sz69.
Gyula ddbbent
imm6r nem viS ebben a szcirnyt sarsbarr a zi6kat val6s6got
id6z6 Egy
szdgyen drzis€vel ,emeii fe, hom- 6v-6i9.
Iokiit a k6lt6:
A multban is, most is: a sz6gyen 6s a dtih marta a ,Jajdb6l
kin6tt" magyart, az6rt a tehetet_
,,Itt a. magyar, a v6res 6ldozat,
itt a sebe *
len sors6rt, hogy semmit, soha
Seb 6s v6r? Nem volt (hagyd a miiskdnt €s jobban nem csiriiltunk, mindig az eg6sz nemzetet
szavakat!)
miir v6re se.
kell kockiira tenni
n6dasokba,

-
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jobb ma'
vagy romokba verni
jobb
6s jobb
hittink6rt
gunk6rt,
MagYa?
satok,
hlriink6rt. ,,S'tet
irja lllY6s is, Pedig
orszdgl"
tal6n csak- a szenveddrs Pr6bii nagyobbak itt 6s nem a telkek ki'
sebbek, se a hit, se az embers6g
6rzete. lgY tudja lllY6s is' ezt
igazolj6k azok a versei, melYek a
sz6:nyii €vr61 sz6lnak, s melYetrill6Pve VdrdsmartY megken

rendit6 utols6 verseit
a vildgirodalom

megint
is
horizontjdba
emelte a magYar lir6t.
M6g nem tisztultak fel az id6k
felh6i: nincs hiriink, hogY tenin'
gr6d, Vars6, vagY ak6r a francia
partvid6ki ostrom milYen dokuirodalmi mfimentumokat
- f6leg
dob a mflv6szet serPe'
veket
- a magYar trag6diiit
ny6j6be:
BudaPest Pusztul6sdt
azonban
Illy6s -versei m6r is jelzik 6s
-ha a szellem joga ism6t 6rv6nYesiil, ezek a versek igazoljdk 6s
mentik fel n6Piinket' hogY nem
bfindsebb mds n6Pn61, csuPdn szeg6nyebb, szerencs6tlenebb 6s
tiibbet-szenved6bb.

IllY6s igaz6n
Szinte nem ill6
tril van az eff6le -irodalmi pint6rjen6skdd6seken

hogY felemlit-

melYek a
stik azokat a verseit,
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kij'tetb6l az tir6k magyar irodalom
6s a vil6girodalom megit6l6se al6
kivdnkoznak. M6gis ideirjuk: a

Rendet, Egy csillag, MagYarok
1944., Nyugat lel6, A sors eI6, Jd
anya, Iszonyat, EIni logsz, 6lni,
Megy az eke, Hidak, Buda 1945

mdjus, CserePez1, Adhatsz lakdst
a szegdnysdget, Segesvdron
cimt versei az eg6sz IllY6s-i mii'

Nem

nek is gazdagodiisdt, v6gs6 ki'
terjed€s6t jelentik.
a v6szes 6s
Ebben a kdtetben
v6res i6maanYaggal ellent6tber
Illy6s ism6t k6lt6ibb, sz6rnYa'
-l6bb, a koriibbi, sokszor trilracio'
n6lis be6llitottsiiga megepyhiilt
6rzelmibb lett. A [angja m6gis
tdm6ny, k6lt6szet6nek lsveg6jt
Babits jelzi az
,.sitritett"
- ahogy
egy6nis6g jelenl6t6t 6s h6fokdt.
S van valami P6ldamutat6 ab'
aktiv Politika
ban is, hogy
- az
ilYen
tevdkenykedEs mellett
term6keny, ilyen t6retien hil
6rad a soraib6l. De ez nem t6'
vesztend6 iissze a sz6lamokkal: I
mdgdtt elszdntsdg, a l6lek' a ma
gyarsdg ereje 6ll, amelY egYedti
k6pes arra, hogY letisse a szen
ved6 n6p ,,l6ncait".
BARDOSI NEMETH JANO$

rUsrfs rrBoR
rznnsO fs ncynrlEN
tt iV cfmii foly6iratr6l
Pdcsett 1944. november 29-6nvdget drt a m6sodik vil6gh6boru.
Ahogy mondani szokt6k: egyetlen puskakiv6s n6lkiil .,rori.rttuk u.
a v6rosba a vd,r6s Hadsereg katonfi. Tdbb m6s mellett
ezt a viros
foldrajzi helyzete, saj6tos, nehezen v6dhet6 fekv6se tette lehet6v6.
A helyi legenda szerint a v5ros f<ilevdlt6rnoka vd,rds b6rsonyphmln
vitte a vSros kulcsait a katonr{k el6, akik azonbanegy egdszen m6s
riton vonultak be a vi{rosba,6s az arany vdll-lapos tisaeimrlr
a N6dorban tflrgyaltak a v6ros rij vezet6ivel, amikor a ftilev6lt6mok
ur
leforrSma 6s csal6dottan visszatdrt.

Az orszilg mds t6jain m6g folyt ah6bor0, amikor pdcsett fj k6riilm6nyek, rij tehet6s6gek nyiltak a politikai 6s a trirsadami etet
szitmfua. uj politikai prirtok szewezlitek, rij t6rsadalmi form6ci6k
jdttek l6tte, ar6giek 6talakultak. Hogy csak a szorosabban
vett kultur6lis 6s irodalmi 61et tertiletdn lezajl6 esem6nyekre vessiink pillant6st, megemlitjiik: rij napilapok jelennek meg, aJanus pannonius
Tdrsas6g nevet v6lt, ds Batsdnyi J6nos Irodalmi T6rsas6gk6nt
folytatja munk6j5t, megalakul a Magyar-Szovjet Miivel6d6si rr[rsas6g
helyitagozata, avilltozds a p6csi Nemzeti szinhlzmiisordt is 6rinti,
l6trej6n azir6k Miivdszek, Tud6sok szabadszakszewezete, a
szellemi 6let jelent6s, orsz6gosan ismert szemdlyis6gei (pl. Kodily
zolt6n, Kodollnyi J6nos) tdltenek rdvidebb-hosszabb id6t a vdrosban.

A Sorsunk l94L-ben indult. A h6boru befejezdse el6tt a foly6irat utols6 szfima (IV. dvfolyam 10. sz6m) 1944 ol<t6ber6ben l6tott
napvil6got. Fdl 6ves sziinet ut6n r945-ben k6t dsszevont sz6m jelent meg, a m6jusi-jriniusi, illetve a jrilius-augusztus-szeptemberi.
(v. dvfolyam l-2. 6s 3-4-5. sz6m.) Ezt k<ivet6en a Sorsunk folyama
ismdt megszakadt egy eg6sz esztend6re. A rap ism6t csak 1946
okt6ber6ben keriilt azutcfira. (VI. dvfolyam 1 sz6m.)

A Sorsunk 6let6ben bekdvetkezett m5sodik szi.inetelds idoszak5.
nak a kezdetdn,1945 december6ben (mindenkdppen 1945. november 19-e ut6n, de m6g karScsony el6tt - mindjSrt tudni fogjuk, hogy
mib6l lehet erre ktivetkeztetni) lStott napvil6got az Iv foly6irat els6
sz1ma. (I. dvfolyam l. szhm.) Elindit6i negyed6vi megjelen6st szdntak a lapnak, de csup6n ez az egyetlm szfimajelent meg. A lapra
vonatkoz6 tov6bbi kdnyv6szeti adatok: AzW szdpirodalmi 6s miiv6szeti foly6irat. Szerkeszti: Csorba Gy6z6. T6rsszerkeszt6k: Andr6s
Endre, Cs6nyi L6szl6, Kop6nyi Gydrgy. P6cs, 1945. Szerkeszt6s6g
6s kiad6hivatal: P6cs, Kossuth Lajos utca 56. Felel6s kiad6: Csorba
Gyoz6. El66llitotta: Kultura Ktinyvnyomdai Mriintdzet, Mayer AGdzaesT6rsai, P6cs. (Ez nyomtatta Csorba Gyoz6 Mozdulatlansdg,
majd Szabadulds cimiverseskdteteit is 1938-ban, illetve 1947-ben.)
A foly6irat terjedelme: 32 oldal.
A lap indul6s5val kapcsolatban Csorba Gy6z6 Avdros oldaldban
cimri kdnyv6ben k6s6bb elmondta, hogy a foly6irat alapitflsfit dt.
EntzBlla anat6mus professzor tette lehet6v6. ,Nagy mtivdszetbar6t
volt, igen-igen szimpatikus ember. Neki valahonnan maradt n6h6ny
minsapapirja. Olyan papir, amit nyomtat6sra lehetett haszlSlni. Mi
elkdrtiik t6le, 6s akkor inditottunk ndhany bar6tommal [...] egy foly6iratot." A lap sz6pirodalmi jellegii ir6sokat (AndrSs Endre, Cs6nyi L6szl6, Csorba Gyoz6, KopSnyi Gy<irgy, Wedres S6ndor verseit 6s Morvay Gyula elbesz6l6s6t), dokumentumot (Harcos Ott6
komment6rj 6val Szab6 Dezs6 k6t level6t), Martyn Ferenc raizht,
tanulm6nyokat (V6rkonyi NSndor irilsfit, Kod6ly Zoltfun eloadhsht)
kdzdlt, tovSbb6 Ig6ny rovatcim alattMartyn Ferenc ir6s5t ds Termds
rovatcim alatt Bdrdosi Ndmeth J6nos kritikSj6t (Illyds Gyula: Egt
6v cimii kdtet6r6l) tartalmazta.A foly6irat a borit6lap bels6 oldalSn
hirt adott (,,Kar6csony el6tt jelenik r(rl!", valamint ,,Mrihely kiadls"
jelz6ssel) KopSnyi Gydrgy: Garaboncids cimti verseskdtet6nek a
megjelen6sdr6l.

Ha a foly6irat szerkeszt6jdnek, t6rsszerkeszt6inek, a verseket kdzread6 kdlt6knek az lletkotfitneznik (Csorba akkor 29 6ves,
Andrfs Endre 27, Cshnyi Lhszl6 23, Kophnyi Gydrgy 24, Wedres

S6ndor 32 6ves volt), akkor aztkell mondanunk, hogy aziv afiatalok lapjakdnt indult. De a lap id6sebb munkatSrsai sem voltak
dregek Morvay Gyula 40, Bdrdosi N6meth J6nos 43, Martyn Ferenc 46, V6rkonyi N6ndor 49, 6s a legid6sebb, Kod6ly Zoltfun 63
6ves volt akkor. Aziv afiatalok lapja volt, de nem szitott nemzeddki
ellent6tet, l6zadhst,6s nem a Sorsunk ellen6ben indult. Ezthangsrilyozta a szerkesrtl azzal is, hogy a lap bekdsz6nt6 cikk6nek az
irhsfira V6rkonyi N6ndort, a Sorsunk szerkeszt6jdt k6ne meg, aki
Nemzeddkek cim alatt irodalomtdrt6neti pdld6{< nyom6n az irodalmi
6let folyamatossdgSr6l, az egymilst vdlt6 nemzed6kek term6szetes
kapcsol6d6s6r6l elm6lkedett ir6s6ban. Es minden bizonnyal ezt fejezteki alap cimvfilaszthsais: a vdllalko z6s ivet,hidat kivfnt arkotni
az elbffiik jflt6k ds a nyomukban l6p6k k6zdtt.
Ha hatvan 6v thvlat6b6l vizsg6ljuk, 6s m6rleg re tessztik az fv
els6 6s egyetlen szilmfit, 6sha aztkeressiik, hogy azut6kor 6s a maradand6sSg szempontj6b6l mi teszi 6rt6kessd a minddssze kdtives
foly6iratszSmot, akkor ndgy nevet kell kiemelntink: Csorba Gy6z6,
Kod6ly Zolthn, Martyn Ferenc 6s Wedres S6ndor jelenl6t6t.

Csorba Gy6z6 hrirom verssel szerepel. A Jdghegten cimit
kds6bbi k<iteteib6l kihagyta, a Bdke ellen 6s a Homo politicus (az
ut6bbi Korszer{i cimmel) viszont mfr az 1947 -ben megtrerent szabadulds cimikdtetbe er6sen fltdolgozottform6ban kertilt bele. csorba
k6s6bb a foly6iratkdzl6s ut6n m6r nem szokott verseinek szdvegdn
vSltoztatni. Itt azonban a sz}vegvilltozatok egybevet6se a k6lt6
miihelydre, az anyagform6l6 munkrlra vonatkoz6 kdvetkeztet6sek
lesziirdsdre, 6rt6kes ds drdekes alkot6sl6lektani meg6llapit6sokra
adhat alkalmat.

Martyn Ferenc Levdl egt fiatal festdnflhdz cimu, platon id6zetre fpitett irilsa a kdpz5mivdszet megrijul6s6t, a mesters6gbeli
ftilk6sziiltsdget, a korszeni eur6pai miiv6szet probl6m6inak a megismerdsdt szorgalmazza. A cikket amivlsz irfusaittartalmaz6 k6tetben kd,ziiltem rijra. (Martyn Ferenc: Trjreddkek. p6cs. 1979. 56-59.

p.) Marfynnak az lvben kdzdlt, A vdjdr cimii - minden bizonnyal
1944,1945 tbjdnklsntlt,6s az ekkor sziiletett p6csi ir6portr6kkal rokon technikSjft hlsrajzht tartalmaz6 6letmiikatal6gus6ban, H6rs Eva
munk6j Sban - bfu a 267 6 tltelt v lgiglapoztam nem tal6ltam meg.
Vagyis a foly6irat lapjain a fest6 munk6ss6gdnak egy eddig ,,ismeretlen" alkot6s6ra bukJcanunk.
Wedres SSndort6l k6t versszdveget tal6lunk az ivben. Az
egyik a Liba pdk cimii vers. Ezt akolto a Magtar etiiddk 85. darabjakdnt-mhstipografizill6ssal6ssajt6hib6kkijavitfusfval-1970-ben

Eg,,begiijtdtt irdsok II. kOtetdbe illesztette, ds a k6ltem6ny tgynevezett gyerekversk6nt ktildnf6le We<ires-kiadv6nyokban gyakran
megjelent. Tdbb figyelmet 6rdemel atizerket r6szes Kulcsok. Ezek
az

k6z<itt andhfuny soros szdvegek kdzcitt van olyan, azy. szimikfitsoros, amelyet a kdlt6 a 160 darabb6l 6116 Rongtszfinyeg (,,Dalok,

epigramm6k, iitempr6bdk, v inlatok, td,red6keK') 125 . darublaklnt
kdz<ilt irjra. TovSbb6 van olyan (a IX.), amely az Egtsoros versekre
emldkeztet, tovflbbh vannak olyanok (a VII., XII.), amelyek v6ltozatlan szdveggel, de pr6zakdnt tipografizdlva A teljessdg fele cimii
1945-6s kdtet darabjaik6nt szerepelnek, vagy @1. a III.), amelynek
alapgondolata a kdtetben kibontva, rdszletezb form6ban ismerhet6
fel. De maga a Kulcsokrigy, ahogy 1945-ben, az ivbenmegjelent,
tdbbd egyetlen Wedres-kdtetben sem tal6lhat6 meg.

Alighanem aziv els6

egyetlen szhminakleghangsrilyosabb,
- 6s ma is id6szeni - irdsa az aKodilly
Zoltfin-szdveg, amely el6adds form6jdban hangzott el p6cseff az
1945. november 19-6n tartott - a k6s6bbi Le6wey Kldra gimnfzium
az6ta fitalakrtott diszterm6ben rendezett - KodSly-hangversenyen,
6s a magyar zenei nevel6s k6rd6s6vel foglalkozik.
6s

legfontosabb, legdrt6kesebb
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