
történt. A szlovák költő csak vonakodva fogadta el a magyar kitüntetést. A hiva
talos ország, a kormányzat kegyet látta benne. Berlász Jenő Kozma Andor ha
gyatékában megtalálta Hviezdoslav négy levelét, melyeket Alsókubinból írt Bu
dapestre, a magyar költőnek, am őszinte nagyrabecsüléssel ajánlotta tagnak. Hviez
doslav nem kívánta a kegyet. Tartott attól, hogy félremagyarázzák: míg a szlovák
ság "a könyörtelenül vad sovinizmus míatt egy nyomorult középískolára sem tud
szert tenni", a költöt kitüntetik. Összeférhetetlennek érezte a kitüntetést s a szlo
vákság elnyomott kulturálís helyzetét. Végül is elfogadta a tagságot, hálás köszö
nettel, de kérte a magyar költőt, aki biztosította a szlovákok megbecsüléséről.

hogy tekintsék ezt a tagságot olyannak, rnely az egész szlovákságnak szól, s ne
legyen ez más, mint kezdete a szlovák irodalom magyar elismerésének.

Az is lett ez a tagság. Hviezdoslavval kezdődik a szlovák költészet új magyar
elismerése. Hviezdoslav szlovák világképpé rajzolhatta szülőf'öldje élményét Ma
gyarországon, a legmélyebb szubjektív magatartással. Életműve az akkor velünk
együttélő szlovákság szellemi tetőzése, emberségének kifejeződése. Magyar fordí
tásaival és kultúránk nagyrabecsülésével pedig utat tört egy új barátsághez. me
lyet mí is őszintén nagyrabecsülünk. Bár követné Hviezdoslavot e téren a ma élő

szlovák nemzedék.

[(ÖLTŐ VERSÉT MONDANI
írta LATINOVITS ZOLTAN

A hazugság, a tudatlanság és a mu
lasztás: természeti törvénybe ütköző

cse lekedetek.
Tudom, hogy a lehetőségek elmulasz

tása a semmi felé taszít.
Akarom, hogy tiszta vágyaink hajói

révbe fussanak.

Hiszem, hogy találok hivatásomhoz
tűz-élesztő társakat.

A színház a nemzet életének kovácsa.
A színház a közösségí lét élesztője.

Huszonkét éve annak, hogy a budai
ciszter gimnázium dísztermében első
színpadí megjelenésemkor, egy diákelő

adáson Bajor Gizi észrevett és kivá
lasztott a színpad számára.

Életem kísérőjelensége a véletlen.
Sorsom tapasztalata: a véletlenek soro
zata a kiválasztás logikája lehet. A ki
választás folyamatosságáról írnék.

A költöt és a poéta-fogantatású mű

vészt próbálom körültapogatni. Közös
ségí gyökereit próbálom kiásni. A mű

vész helyét keresem a nemzetben. A
közösségben,

Véletlenül éppen aznap kaptam a
Magvető Könyvkiadó megtisztelő felké
rését színházi tanulmánykötet megírása-
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ra, amikor a Vígszínház felmondta stá
tuszomat, 1970 novemberében.

1971 szeptemberére készült el dolgo
zatom, melynek végül a "Ködszurkáló"
címet adtam. Jelenleg a veszprémi
nyomda szedegetí sorait. Mostani sor
som Veszprém kezében van ...

Gyönge szavaimrnal a színházi céhet
keresem, csekély reménnyel. A felbom
lott színházi közösséget igyekszem ösz
szetákölni magamban - rnindnyájunk
számára. Keserves munkám során hi
bákra és bűnökre találtam. Javítani sze
retnék.

Célom a magyar színjátszás felfede
zése. Életem a közösségi színjátszás
alapjának lerakása, egyívású kortárs
szerzők felkutatása.

Létem értelme színhází közösségek ki
kovácsolása.

A Vigilia szerkesztősége reményes
akarásaim termékéből, a "Köds2JUrká
ló"-ból - lerakódásomból - most rész
leteket közöl.

Kérem az olvasót, az őszinte színészt
keresse írásomban, ne az írót. Köszönöm.



Irgalom, édesanyám, mama, nézd,
jaj kész ez a vers is.

József Attila

Költő a Széfejtő szótár szerint származékszó: a "kel" igéböl alakult művel

tető -t képzővel. Az eredeti "hírt terjeszt"-féle jelentésből, a több személy közve
títésével terjedő hír bizonytalan forrása és ellenőrizhetetlen rnódosulásai míatt jött
létre a "kitalál"; a szónak e jelentésben való használatához természetszerűlegmár
régtől fogva többnyire rosszalló árnyalat fűződött. A kitalálás és szellemi alkotás
folyamatának azonos mozzanataí révén, a régi adatokból úgy látszik, hogy e je
lentés tapadással jött létre a "versköltő", "verset költ" kifejezések alapján. A
"kel" ige ősi örökség az ugor, esetleg a finnugor korból; vö.: kal, "felkel, partra
ér, kiköt." A "kel" igének néhány kiragadott jelentése: gázol, bolyong, tovább ha
lad, származik, kíriő, életre ébred, feltűnik az égbolton, fellázad, megdagad, duz
zad, fogy, eladásra kerül, gyulladásba jön, meggyűlik, kifejt, kibányász, feltámad,
stb. Ezekben a jelentésekben pedig már benne foglaltatik a költő fogalma. Koszto
lányi írta, a legszebb tíz magyar szavunk: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard,
csók, vár, szív, sír.

Mínden szó körül mennyí legszemélyesebb rezgés járja át észlelő és érzékelő

rendszerünket. Pedig csak fogalmak. Hozzánk tartozó szép szavak. Széteső szavak.
Ezekből születík, magasodik, épül a vers. Ritmikus beszéd. Eletsűrűség. Vér

gyurma.
A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon; rokon avval a

kírnondhatatlannal, ami már-már titkos, rabonbání, sámání meaterség. Összefügg
mindennel, ami embert égi és földi és földalatti három pólusán kifejezhet; nemcsak
a nemző és szülő költő életének keretmetszete a vers, hiszen mínden sűrített pil
lanatban benne feszül az alkotó által megismert világ, a megélt élethossz, az
öröklött gerietikai és szerzett biológiai, szoctológiaí vereség- és győzelem-sorozat,

benne feszül nemcsak az "akkor", a "most", az az Igazságdarab. amelyet a költő,

mint lavinává növekvő gyermekkori színes üveggolyót gurigat maga előtt, hanem
a nem ismert, a nem tudott, a megismerhetetlen, ám előre letapogatható. csírájá
ban már bennünk munkáló jövendő vonulata. A vers az ember legtöményebb
megnytlvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. Akadé
mikusan fogalmazva: a legsűrítettebb rnűvészí műfaj, A legszentebb a legszebb játék.

A kifejezhetetlen körbetáncolása, megídézése, ritka szertartás, míves fohász.
Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságrá tart igényt.
Tóth Arpád írta: "Egy percem lett vón: megmutatni a Fenségeset. Az Istent.

S már tova-fordult a Fény. És ennyi az egész."
Ennyi az egész: a forrás tövébe szorult tenger. Az alfa alatt csírázó omega, II

vér rímes lüktetése, a vér-értől az omega-óceáníg.
A "jellel megjelölt" magyar költőket próbálom versen-érni. Altaluk alakultam,

életeikhez ígazodom. Ok a Földből táplálkoznak, mely szülőhazájuk volt, logikusan
én is ehhez a földhöz ízesülök hajszálgyökereimmel is.

A költő keresztként hordozza a közösségí kifejezés kényszerét. Korának és a
közösségnek gondolathordozója, índulatélesztője, ostorozója, érzelemládája. A poéta
életű ember valami titkos úton, múltakból font, elhaltak energiájából szőtt radar
hálóval képes ráérezni a jövőre is, és erről elsöprő energiával közöl híradást. Va
jon honnan ez az energia? Azt keresem, ami bennük közös. Ami sorsukban, har
caikban, hitvallásukban közös. Ami kiközösítésükben közös,

Ady írta 1908-ban: "A hí't valami olyan portéka, mely minden korszak em
bereinek számára akképpen jut, mint a kenyér; - volt eset rá, hogy Párizsban is
külön számítottak fel kenyeret az étkezésnél, és Budapesten kétszer annyit adtak
két krajcárért, mínc ma. Az okos közgazdászok megmondják a kíváncsiaknak,
hogy micsoda konstellációk az okai ennek. De a HIT gazdaságilag megmagyaráz
hatatlanabb a gabonánál és a kenyérnél. Nem igaz az, hogy valahonnan az Észak-i,
vagy Dél-i sarokról egy pesszimista áramlat indul útnak az emberek lelkeire. De
az igaz, hogy a hit ma még a proletár új szívek birodalmában is talmi.
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Nincs HIT és teljességgel nincs hit a Duna-Tisza táján, ahol általában míndíg
kevés volt. A delejtű-emberekről beszélek, ami nyilvánvaló, - az érzékenyről és
az értelmes szomorúakról."

Kik is ezek a "delejtű-emberek", a poéta-lelkű emberek?
"Művész". Úgy is mondják: "kiválasztott". Öket nemigen lehet kategorizální,

de nem is nagyon foglalkoznak vele életében, általában rámondják ajkbiggyesz
téssei, "valami művész-féle", vagy "buggyant agyu", úgyis mondják néha: "őrült,

és iszi!\; is ..." Nehezen kartotékolhatók, és ami nehéz, aki nehéz, arra általában
rárakják a típus-fazékfedőt: "összeférhetetlen". "Nem közérik való". Igy kényel
mesebb.

Kivel összeférhetetlenek? Kikkel? Hová tartoznak? Kihez tartoznak? Kikhez?
Igazat mondanak? Hazudnak? Gyávák? Barátok? Ellenségek? Honnan jönnek kő

zénk, hová tartanak? Hatalmat akarnak-e, vagy csak munkálkodnak egyre? "Kí
vülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok kép
mutatással és törvénytelenséggel. Ennek okáért íme prófétákat, bölcseket és írás
tudókat küldök én hozzátok, - és azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek,
másokat azok közül megostoroztok és városról-városra üldöztök." (Ady kedves 01
vasmányából, Szent Máté evangéliumának 2:3. szakasza.)

A poéta-életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú
gyerek-ember. Olyan talán, mint míndnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk
lenni. Játszó ember. Hivő ember. Gyerek-ember.

A gyerek ilyen ezer ágú, ezer tövű, csodás, égből jött, földre pottyant, síró
nevető, rnindíg föltápászkodó, míndíg zuhanó-botorkáló, erőszakos, egyetlen, szár
nyas-meztelen.

A próféta-poéták az Időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket.
Az időben, térben, az örökkévalóságban élő, delejtűs, "dimenziós" ember a költő

- művész,

Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelenvalóságból a halhatat
lanságba.

"Gyermek? - írja Ady nagyszerű Petőfi tanulmányában - Sohase fogom
megérteni, hogy ezt a címet a felnőttek számára nem olyan kivételesen adják,
mint az Aranygyapjas rendet! Petőfire hiába keresnénk az összes nagyszótárú
nyelvekben több és nagyobb jelzőt: GYERMEK! Viszont nincs is e joggal meg
bírálgató teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma, mint a
gyermek. A gyermek az elevenség, az öröm, jövőbe ható ígéret: a bilincsbe nem
vert ember, az igazán igaz isten!"

Lehet, hogy a művész az Idő-pelerikázta gyermek? Lehet, hogy Van és Nincs
között biztos hajósunk a Poéta? A fogantatott gyermek? Valamely Izgága Jézus?

Hitem szerint az. Nyilván hajtja őt valami, az örökkévalóság retúrjegyével
utazót, hogy szóljon, toporzékoljon és tanítson - hogy közvetítsen ...

Csak kompol Eg és Föld között föl s alá, föl s alá ... Van benne valami a
föld állandóan változó zamatából, a fák imbolygó titkaiból, az állat szímatoló ösz
tönéből, az Egbol.t könyörtelen statikájaból és a vizek imát mormoló zúgásából. A
múltat ülteti lázas szemében és kezében a jövőt morzsolgatja. Többfelé él, több
felé figyel. Kikeletre, fagvra is. Előre is, halottra is.

József Attila írta:

En úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit százezer ős szemlélget velem.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a múlt és övék a jelen.
Vel'set irunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
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"Az energia nem vész el, csak átalakul" - tanultuk valamely régi fizika órán.
Erthető, logikus, egyszerű: rakom habarcsba a téglát: energia + anyag = fal.

Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe... és hová száll az energia? Sze
retteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpül? A maradék energia hová
kerül? Melyík központ oszt majd szét? És van ilyen központ ? Hová szór, hová oszt
majd - és főleg kinek? Illetve kiknek?

Kell egy kapocs múlt és jelen között: summa cum laude - hogy legyen jövő!

Felérzi ezt a közösség is, a mt kommunánk: és itt tapint rá akiválasztottakra,
míkor könyvet vesz kezébe, itt sejt rá az igaz életű poétáinkra.

'Tapogatja, ízlelgetí, azonosítja, ha van még érzékenysége - igen, a hit több
mint a kenyér: ezért érzi magáénak, Os-Anyjának, szülőforrásnak, Os-Anyagnak,
mely sugall és takar. Mert az e földön maradottak-megtartottak igazságát hallja
a poéta fájdalmas ívű énekéből.

Aki itt verset, embert, szerelrnet, harcot akar írni, az kénytelen politikába nyúl
ni. Nálunk ez a törvény, a fatális áldás. Nem fátum!

Nálunk a mindennapok közösségí élete, a munka nászát ülí a gazdagon termő

föld szellemével,
Ennek a násznak szülötte a közösségi művész, produktuma a zseniális magyar

költészet.
Sehol nem születebt ennyi égi-antennás, ennyi kiválasztott poéta, mínt éppen

itt nálunk. Ezt még azok is kénytelenek talán beismerni, akik 100 dollárért előbb

ismerik meg Párizst, Londont, Leningrádet vagy Montreált, mint Debrecent vagy
Zalaegerszeget.

Halhatatlan poétáínk éppúgy napi politikusok is voltak, mint Krisztus Jézus.
Ezért élnek és izgatnak ma is, akárhány évtized vagy évszázad távolából is.

Aki pedig szerte-kapaszkodó hitgyökereit elvágja vagy elsorvasztja, elveszíti a
földdel és a közösséggel kötött ősi kapcsolatát i az elhal az Időben és az idegen
Anyagban.

Felelj - innen vagy?
Tudod-e,
milyen öntudat kopár orome
huz - vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér igy a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán csak itt mosolyoghatsz,
Itt sírhatsz.

Megfoghatatlan égi mechanizmussal és földi lélegzőgyökerekkel terem a fa
gyümölcsöt; csak ezáltal gyújt minden emberi közösségnek utánozhatatlan fényű,

örök-tűzű mondatot a költő.

Ha térben és időben legbelsőbb húrrendszerünk rápendül egy-egy versre, mínt
zenekari próba alatt a sarokban felejtett hegedű húrja rezonál a hangzatokra. a
"zengeményre", úgy moridjuk : "szeretem ezt, vagy azt a verset". De ha rákér
deznek, miért szeretjük, miért kedves: topogunk, dadogunk, valamely fellengzős

közhellyel. érzelgős terelő-mondattal válaszolunk, hunyorgunk, mint a napba ré
vedő, pírulunk, mint a rajtakapott gyerek.

Eszembe jutnak sikeres és sikertelen órák, melyek "legkedvesebb verseim"
címszó alatt kerülnek forgalmazásra.

Mondani, vagy közvetíteni?
Hallottam verset közvetíteni iskolában, ahogy a tanár közvetíti a diáknak

-értelrnezve, értelmesen, vagy ahogy a diák közvetíti a tanárnak és társainak,
hogy bizonyítsa memoríter-készségét, .hogy bebizonyítsa, készült az órára. Ebből

-a két alaptípusból aztán úton-útfélen hallani szavalókat, színészt is, előadót
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is. A szavaló egy életen át bizonyítja, hogy készült, az előadó pedig értelmezve-
értelmesen közvetíti a szurkoló hallgatóságnak. akik titokban lesik - régi diákok
_. hátha belesül. Hallottam verset zengeni, bömbölni, pítyogní, rnakogní, hörögní,
énekelni, mormogní mindenféle előadótól, a "szent művészet" borzongó révületé
ben, álomban és transzban, deklamálni, szürkíteni, mélázní, fuvolázni; láttam tag
lejtésekkel kisérve, dobbantva-robbanva szavalni, avagy lapos alázatban szoborrá
merevedve stílusosan recitální" Hallottam költöt saját versét mondani.

Sokszor maradt valami hiányérzetern. Mert ha magam voltam a versekkel
egymagamban, vagy ha valaki átélten elmondta, hirtelen rőzselánggal felsistereg
ve kiemeltek depresszíóimból, védelmezön kedvesek és hősök voltak, puha fal
sarkokat emeltek körém az elviselhetetlen tolongásban, vonaton, télen, míkor a
jégvirágos ablak elzárja a távoli, messze vidéket; voltak, amelyek külhonból haza
varázsoltak, valóságuk rímein hazarepülhettem a Balaton partjára nyári este;
voltak, amelyek szomorú albérleteim falát szétfeszítették, beutazhattam általuk a
világot, múltakat, tengert és égboltot, voltak kócosak, piszkosak, lányosan csen
desek, betegesek. szomorúak, voltak derűsek, anyásak, izgató szeretők, Iázítva
boldogítók, szerelmesek; voltak diadalmasan lobogók, szárnyaikon felemeltek kór
házi betegágyamból. valamely hősi múltba röpítettek, vagyanyámhoz vittek haza,
testvéreimhez, szerelmemhez; voltak igazságomban erősítők, hogy "mégis érdemes",
"mert az nem lehet": voltak hitetők, hogy nem vagyok egyedül, tartozom vala
kihez, valakikhez, tartozom valakiknek valamivel, kitaszítottak magányomból, egy
nagyobb közösségbe Iökdöstek, minden emberek közé, kilöktek a világba és az agó
ran erős voltam és bátor, és győztes, mínt ritka álomban; voltak kegyesek, meg
bocsátok, alázatosak és szerények, voltak titkosan gyógyítók, ápoltak, ha beteg vol
tam, felemeltek, ha elestem, és néha, néha mikor rajtam volt a Fény, repülni is
tudtam általuk.

"Fogjátok össze kétségbeesésemet egy hatalmas hangba. Félre az udvaronc-fi
nomkodással. Mit szégyenkeztek? Hiszen meghaltok. Hozzátok vissza a szavak má
morát, a nagy művészetet, mely élet és halál előtt feltárja önkívületes arcát.
Uraim, üdvözlöm mindnyájukat ! Tegyünk úgy, mint a francia solymász: amint meg
pillantjuk, eresszük rá, most miridjárt szavaljunk egyet. Egy indulatos szavalást."
(Kosztolányi)

Hogyan kellene hát verset mondaní, hogy mindenki maradéktalanul azt hall
hassa, ami írva vagyon?

Hogyan kellene megidézní, felidézni· a költöt, míntha ő jelenne meg valóságban
és vérben és mocsokban, ott szülné keserves győzelmét a semmin, a mindenen,
a ki tudja, honnan küldött szót előttünk vergődne világra gyötrődő görcsben. bol
dogan?

Hogy elönthessen mindnyájunkat a vers, mint folyam a partokat, hogy meg
emeljen az egyszer fogamzott és fogalmazott dal, betölthessen, mínt a befogadó
szikkadt föveny a tenger kékségét, hogy megütközzünk vele, kikötő kövei a tor
nyos hullámverésben.

Amikor felidézek vagy megidézek egy költöt, életének adott keresztmetszeti
píllanatát kell megkeresnern. Egész életének egy adott pillanatát, melyben a vers
megszületett, Ezt a keresztmetszetet három pont határozza meg. Három pólus.

1. A múlt: a költő életének origója. Ez magában foglalja őseinek vonulatát,
a láncolatot, amelyből kiszakadt. Ezt a terhet-kincset vonszolja maga után, mínt
halász a hálóját (a múlt síkos halaíval), a közösségnek, a földnek rriinden meg
határozójával és összefüggéseível, elhaltak energiájával, volt harcaikkal és szer
teágazó akarásatkkal. vágyaíkkal, tehetségükkel, tehetetlenségükkel.

2. A jelen: a vers születésének pillanata. A halál felé vezető úton az élet ál
lomása. Magában foglalja a költő csillagsorsának addig megélt és szerzett tu-
lajdonát. A megélt élethossz alatt fölszívott szellemi, lelki, testi. táplálékokat és
salakot. Ez a pillanat metszőpont, amelyet két vonal határoz meg: az általa cipelt
kereszt vízszintese és függőlegese. Egyben kifejezi a világ "akkori" píllanatát, hi-
szen a költő minden közösség mondandóját éli és hordozza művében és idegeiben..
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Nehézkes ábrázoló-geometriai hasonlattal: ez a pillanat a költő léleksíkján pont
halmazat: a világ idő- és térsíkján ejtett döféspontok összességének vetülete. (Ezen
döféspontokat a milliárdnyi életegyenes és életgörbe szúrja ki az általam elképzelt
világsfkból.) Durva közelítéssel talán annyit kifejez a hasonlat, hogy különleges
pillanat, akár az ember születése.

"Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is!"
3. A jövő: a születés és elhalás rendjének jövendő felérzése. A történelem

fordulópontjainak megérzése. A közösség jövőjének megsejtése, a költőri hit irány
tűjével,

"Vajon milyen ídeológíák milyen széktánsai mutatják meg előre a lélek Rim
baud-i kijáratát a végtelenbe, a Dante-i képzelet sziget-tengereít, a József Attila-i
eszmélet barlang-világát ... Hagyjátok meg a költőknek az ő kétes asztrolábiumai
kat, a kibernetika korában is a sejtések eszelős számításait. Mert van, ahová
csak ezek vezethetnek el." (Somlyó György)

Ha a gondolatmenetern eddig érzékelhető: akkor logikus, ha el akarom mon
daní, helyesebben újraszülni, újraélni a költő versét, ezeket az utakat kell végig
járnom.

Ez az első: felkutatni, az "akkort". Meg kell keresni a költő helyét, helyzetét,
viszonyait önmaga és világa között, az ágy és az asztal között és alatt.

Míndebbe természetesen belejátszik a költő hangja, ételei, italai, háza és vélt
hét kapuja, az "akkori" történelmi valóság viharai, lavinái, a szélnek és lapoknak
akkori járása, a szenvedés és nevetés akkori árkai és dombjai, a kísértő körök és
bugyrok akkori fuvalmai, a remény akkori sugarai.

A második, hogy magamban megkeressem az összes rapendülhető húrokat:
ahogy bennem ma rezonál az akkori pillanat, tehát a költő akkori életkeresztmet
szetének vetülete rajtam, tehát bennem. Hogyan tudok ma, most, a régen meg
pendült hangra ráhangolni? Minden tulajdonommal, agyammal, szívemmel, szen
vedélyemmel, indulatommal, véremmel, csontjaimmal, zsigereimmel. A magam élet
keresztmetszetével. Sokszor nehézkes és lassú folyamat ez, amíg az ember újra- és
újraolvasva lassan testi-lelki fedőhelyzetbe került a költeménnyel. Ahogy más és
más körűlmények között, más és más lelkiállapotban újra ráfordul különböző hely
zetekben, mint a hajó a bójára, vagy ha úgy tetszik, a szó szoros értelmében bioló
giailag-lelkileg ráfordul a versre, hogy ősi szerelmi kínokban és gyönyörökben
magáévá tegye, helyesebben egyesüljön vele.

Csakis ebben a fizikai-biológiai egyesülésben születhet meg elmondásra a vers.
Csakis ebben a zaklatott, kéjes, kínlódó verdesésben kapja meg mai, magam
szülte, magam-élte, szerkesztette szárnyait. A könyvbe préselt betű-folyondár csak
így kezd újra lüktetni, újra élni, újra lázítani. Vérátömlesztessel. A halott sorok
valaha élet voltak, szerelem, harc, kín, gyötrelem, születés. Fel kell támasztanom,
De már a magam vérét kell belecsurgatnom.

A különböző előadók különböző véralkatúak. így lesz egy-egy vers más és
más színezetű, ahogy más kerül közelébe és más támasztja fel a maga vérén át
szűrve, élesztve. A szubjektív szűrőközegek különfélék, így kap a vers különféle
hangsúlyokat. Ma igen sokszor, helytelenül szürkévé fakítják a verseket. Steri1lé.
Vákuummá. Ez sokszor már a főiiskolai oktatásban a "mondd egyszerűbben"

instrukciók szarvashibája. En még úgy tanultam: "mondd színesebben". Ez az
instrukció is helytelen, mert mindkettő az elmondás mikéntjét, a versnek csak
zeneí-ritmusí részét boncolgatja. Sokszor beszédtechnikai gyakorlattá sekélyítenek
egy-egy csodálatos dallamot, amely a rengeteg farigcsálás, hangolgatás, gyúrás után
utált és beidegzett mechanizmussá válik. Ez a fiatal korban mechanizmussá váló
recept akasztódtk a későbbiekben, mánt díszes ruha rossz fogasra, a többi versre
is. Ez a "mondd egyszerűbben" a legveszélyesebb mondat, ami egycsapásra le
szűkít, leszürkít vérbíbort és tűzragyogást.

Hogyan legyen egyszerű egy kezdő színész vagy tanonc színész? Az egyszerű

ség évtizedek alatt születik. Aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sok
szögű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű. Mert miből egyszerűsít? Kez
detben végig kell botorkáini egy barokkosodási, túlburjánzási folyamaton, amely
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részeredményekben lehet, hogy elviselhetetlen lesz, de a különböző színeknek egy
szer elő kell jönniök. A színek ez esetben az emberi kifejezés egész csontvázát,
idegrendszerét, érrendszerét, bélrendszerét jelentik. Meg kell születniök a soroknak,
világra kell Iökődniök. És egyáltalában - hogyan szülhet egyszerűen az ember
lánya? Létezlik ez? Lehetséges valamely értelmi szülés? Vagy csak érzelmi? Vagy
csak indulati? Csupán egy-egy komponens működése képes az emberi gondolatot
felszínre hozni?

A gondolkozás teljes testi-Iolkí-szelfemí funkció. Egy konstans komponens
megold egy sokísmeretlenes egyenletet? És még nem esett szó arról a megfoghatat
Ianról, amit csak hetedik-tizedik érzékkel lehet letapogatní, amit "eszelős sertés
nek" neveztünk, ami a "jellel jelölt, kiválasztott" költő sajátja. Amitől az egész
rabonbáni-bonci szertartás varázslatossá válik és lenyűgöz.

Olyan egyszerű a természet örök mozgása, változása? Olyan egyszerű a csoda,
az ember, a költő? Ezsalás, Dante, Shakespeare, Ady, József Attila olyan baga
tellek, mint egy beszédtechnikai gyakorlat?

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Jó halálunk imája

(ANYAM SfRJANAL AKISLAKOSI TEMETOBEN)

Jaj édes mellemnek tejvel nőtt gyermekem
nem tudok szólni hozzád ki lettél egyetlenem
ki voltál dajkaságomban távol elmúlásomban
jaj véled jót nem tehetek jóságom elapadt
a bánat kiszítta sejt jeim tejét a szavakat
hangom nem ér fel hozzád innen a mélyről

jaj nem tudlak óvni a sok rejtött veszélytől

nem bírom lehűtni a megváltoztathatatlan izzását
jaj élő fiam egyetlen gyermekem egyetlen halálát
szép piros véred elborulását ha eljön az óra
jaj hiába tenném kezem futó homlokodra
hogyelkapjam a Halált szemed hályogjáról
a Hidegség szorítást jaj meleg ér folyásról
jaj édes mellemnek szóval nőtt gyermekem
némaságomban remény-egyetlenem
ki voltál dajkaságomban hűtlen a pusztulásomban
a csillagok közt azon a csillagtalan éjjel
a ritmustörésben jaj nyelvem szánalmában
jaj jaj keserű mellem szóapadásában
ó ti fák húsomból nőtt füvek viseljetek gondot rá
Göcsej halmai szép zalai dombok nőjjetek palásttá
s takarjátok be gyönge szavait védő árnyékotokkal
ha idegenben lépked mutassatok neki utat
hogy ne féljen magától ne járja üresség
s hozzátok néha haza ti égő szőlőtőkék

mert félelmes magában az a~szonynak jaj még a férfinak is
hát még a költőnek ha szava igaz is
sohse fázzál mellemnek tűzvel nőtt gyermekem
kinyílt-szótalanságom rejtött-segödelmem
nap hold csi.llagok barátjai legyetek azon éjjel
ha ini!ulni készül bé hunyt-reménnyel
jó halála légyen mert igaz étte volt köztetek
ó szeVId emberek miért vattok ily idegenyek?
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