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volt egyszer egy „Juhász” ügynök
– ma már tudjuk a nevét is:
Kristó Nagy Istvánnak hívták 
a Magvető szerkesztője
volt s a rezsim besúgója 
neki jutott a szerencse
hogy Kassákról jelenthessen

így mondja el róla hogy az
írószövetség gyűlésén
Kassák nem volt végig jelen
mert szerinte sok volt ott a
„felesleges locsogás”-ból
és hogy az elhangzott Darvas-
beszéd opportunista volt
míg a Kállai beszédét
nagyon is keménynek véli
és hogy erről úgy ítéli:
nagyon világosan mondta
el mit akar: a kék az kék
a zöld az zöld – tiszta vizet
öntött a pohárba: ki-ki
tudja mihez tartsa magát

tőle tudjuk meg hogy Kassák
tudta hogy határozottabb
állásfoglalást kívánnak
tőle a politikában
ő azonban már teljesen
visszavonult ettől hiszen
öreg és beteg: csak hagyják
őt – amíg tud – még dolgozni
ez a legtöbb amit tehet

és azt is „Juhász”-tól tudjuk
hogy mit gondol amúgy nyersen
Kassák a pályatársakról
– például ezt: most hogy végre
már „megkapták” Németh Lászlót
érjék be az ő pozitív
megnyilatkozásaival
ő Kassák úgyse versenyez
a fiatal írókkal hisz
nem érti és nem is tudja
őket már követni többé
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itt van mindjárt Györe Imre
akin látszik a tehetség
erre tessék: valósággal
erotikus verset írt a
pártról – mi ez ha nem frivol
játék? ha a pártnak ez kell
megkaphatja rendre tőlük
mert az irodalmi élet
újból előtérbe teszi
a törtetést – de ezeket
éppúgy el fogják majd dobni
mint régebben Kuczka Pétert

a besúgó idézi még
ahogy Kassák kijelenti
hogy ebben a törtetésben:
a felsőbb kívánságoknak
feltétlen szolgálatában
ebben a merő túlzásban
nem érdemes részt vállalni

aztán itt tér ki Illyésre
akinek a Kortársba írt
új szociográfiája
és versei ellentétben
mi több: szöges ellentétben
állnak eddigi múltjával
és a magatartásával
mit íróként tanúsított
– Kassák szerint szinte már a
szenilitás jeleiként
lehet értelmezni őket

mert teljesen érthetetlen
hogy az író ki azelőtt
próbált bátran viselkedni
s ahogy lehetett igazat
írni – sőt ’56 után

ő az aki a társait
ellenállásra buzdítja –
most ilyen abszurd mértékben
kapitulál: mi szüksége
van erre a legteljesebb
fegyverletételre sőt a
lelkes alkalmazkodásra?

hogy paraszti rokonszenvét
megtagadva a korábban
mindig parasztinak mondott
őseiről bizonygassa
azt hogy azok voltaképpen
munkások voltak – de olcsó
ostoba fogások ezek!

Kassák a maga részéről
nem tér rá erre az útra:
nem is ért és nem is óhajt
politikus szempontokhoz
érteni: a legfőbb vágya
hogy békében dolgozhasson

és innen az ügynök már nem
saját hanem a nagy művész
hangján áttételek nélkül
közvetíti Kassák szavát:
hogy végképp elkedvetlenedik
ha a kiadók részéről
csak a tűszúrások érik
hogy a Szépirodalminál
és a Magvetőnél is csak
mindig a „problémák vannak”

ilyen módon lehetetlen
dolgozni s ő hajlamos rá
hogy visszavegye az összes
közlésre átadott művét

s meggyőződése hogy nem is
mindig csak a „felsőbb” szervek
a hibásak: a kiadók
a lektorok gyávasága
szintén oka hogy nehezen
jelennek meg az írások

novellái kiadását
a Magvető már mióta
halogatja – pedig neki
életműszerződése van!
aminek az értelmében
kétévente mindig három
könyvnek kéne megjelenni
s neki kifizetni érte
havi négyezer forintot

hisz ő volt Magyarországon
az első szocialista
író s ma sem tartja magát
utolsónak tehát ennek
megfelelő megbecsülést
várna el – és semmiféle
írásán a legkevesebb
változtatást meg nem enged!

és Kassák az ügynök hangján
alaposan kielemzi
a kortárs képzőművészet
helyzetét Magyarországon:
modern – absztrakt és a többi –
festőiskolákról ezek
nem akarnak hallani sem!
pedig mindez külföldön már
régen klasszikusnak számít
– ez a tarthatatlan merev
álláspont le kell hogy járjon

e kérdésben legtöbbször a
tények s művek ismerete
nélkül döntenek pedig már
Picasso Braque Chagall és Klee
elismert mesterek lettek
akiknek a nagyságáról
nem lehet ma vitatkozni
itt meg akadékoskodnak
vaskalapos irányítók
– vajon meddig tart még nálunk
ez a merev korlátoltság?
ezt a szigort úgysem lehet
már sokáig fenntartani

ezután a spion ismét
hagyja magán átömleni
Kassák lelkét: panaszolja
hogy elzárják a világtól!
hogy még a szűkebb szakmai
nyilvánossághoz sem juthat
amit csinál pedig ő már
beérné azzal hogy ha csak
tíz képét kiállíthatná
egy zártkörű bemutatón
kritikusoknak festőknek
s a kultúrpolitikának

ha féltik a népet ettől
akkor ne vigyék elébe!
de hogy a szakmabeliek
és a külföld se láthassa
hogy előlük is titkolják
az abszurdum – hiszen már a
Szovjetunióban is más
jó fejlődés jele látszik
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a Life magazin számol be
nagy képes riportban arról
hogy a szovjet múzeumok
pincéiben raktározva
Malevicstől és másoktól
találhatók absztrakt képek
s hogy ott az elismert festők
is festenek ilyeneket

de nem is ez az érdekes
hanem hogy az USA-laptól
érkező újságírónak
megengedték hogy ezeket
meglássa és írjon róluk

ezzel nyilván a kezdődő
művészetpolitikai
fordulatot alapozzák
s nem vitás hogy ez lesz az út
amin a fejlődés halad

a modern építészetet
máris kezdik elfogadni
s ez majd maga után vonja
a festészet és szobrászat
akceptálását is persze
és azt ő s a többi híres
szocialista művészek
hozták létre – itt is ez lesz
a fejlődés csak nálunk még
merev pártkorifeusok
nem akarják ezt engedni

s kitérnek a jelentések
arra is hogy maga Aczél
érdeklődött Kassák iránt:
képeket szeretne látni
állítólag – s ő nem tudja

hogy merje-e megmutatni
mert félő hogy a helyzetén
csak ront vele – nagy eredmény
lesz az is ha Az izmusok
történetét a Magvető
mégiscsak kiadja egyszer
nem bántja őt egyáltalán
ha zárt terjesztésben jön ki
fő hogy a szellemi „elit”
végre kézhez vehesse már

és itt végül bizakodva
hangzik fel a spion hangja:
Kassák most kapott engedélyt
hogy képeit kiállítsa
Párizsban egy előkelő
modern galériában és
reméli hogy ennek nyomán
amit hiába várt itthon:
jön a világelismerés…

mindenkori spion senki
lásd a szándék célt tévesztett:
míg a szavait jegyezted
te csak ördög csinovnyikja
ha voltál – a főhős ő volt
te megszűntél míg őt lested
ami voltál sem maradtál:
közvetítő lettél szolga
hogy mindenből amit leírsz
csak az ő portréja nyerjen

MAGÉN ISTVÁN

A próféta útja

A próféta ment a maga útján. 
Az országút szélén ülve észrevehetően szégyellte magát. Zsugázott a próféta ifjakkal, verték a blattot 

és veszekedtek. Amott egy viadukt magasodott, alattuk az emhármas autópálya vonala, azon túl a patak 
fölött átívelő fahíd. A próféta óvatosan kúszott, átnézett az autók alatt. Észrevette, hogy egy felfordult 
busz kandikál ki az árokból. A sztrádán túl, csokorba szedve a jó öreg szabolcsi almáskertek. Az ágakon 
viháncoltak és reszkettek az almák. 

A prófétát bizony elütötték. De hát miért ment oda? Eltörte a lábát. A tér közepén feküdt kicsavart testtel, 
az ujjai összeértek, ajkai meggyűrődtek a fájdalomtól, mintha imádkozna, vagy mintha kenyeret szelne sza-
lonnával, éppen csak az étkéről hiányzik a só. Azok meggebedtek a szégyentől, a felsüléstől, az érdeklődés-
sel teli hallgatástól, akik meglátták őt. Szalkai átkozottul részeg volt. A próféta nem is sejtette, hogy ennyire 
gyenge, tartás nélküli, széllel bélelt alak, kidől, bedől, mint az üres zsák. A próféta ifjak keresztülvágtak az 
erdőn, elmentek a múzeum mellett, látták, hogy a kis ablakokon át a sötét termekbe becsillant a fényesre 
cicomázott nap, egyetlen pillanatra sem feledtetve, hogy ki ő és honnan jött. Az emeleti ablakokon át a kiál-
lítótermekbe láttak, onnan az udvarokba. Betörték a kaput, felmásztak a dombokon, leereszkedtek a rózsa-
kertekbe a hátsó kerítésen át. Kérdezgettek, mókáztak, nevettek, őszinte képpel gúnyolódtak. 

Ballaiék indították a hadműveletet. A múzeum termeiben nézelődők, járkálók sóbálvánnyá váltak a cso-
dálkozástól, mikor meglátták a hordát széttaposott tornacipőkben, szedett-vedett katonazubbonyokban. 
Ők voltak a szenvedés és a bosszú. És mivel Ballai még kisfiú volt, éppen akkor kezdett el prófétálni, 
szétrongyolódott hátitáskája a vállához tapadt, és egy medvebocs után futott, kergette, átlépve az idő ha-
tármezsgyéjét, a határzár egyik oldalát, miközben valahol furcsa zaj támadt, fegyverropogás, nyilak zize-
gése, csúzlik csattanása, megkezdődött a háború. Ballai négyéves volt ekkor. Anita duzzadt lábikrájához 
heveredett, átfogta, nyalogatta, közben morgott, mint egy kiskutya. Fegyveresek közeledtek. Ki-bedőlő, 
hepehupás országutakra felkészített csapat. Szalkait hallgatták valamennyien amint beszélt, a Szerencsi 
Csokoládégyárról volt szó. Ballai feltette a bohócsapkáját, és Anita hasához dörzsölte nedves kis orrát. 
Elaludt Anita karjaira fonódott karokkal. Szuszogása hullámként hömpölygött a térben. Anita szőke haja 
széles csigákban omlott Ballai arcára, aki ekkor már négyéves elmúlt. Szalkai kilépet a múzeum aulájából, 
melynek szellőzőablakai a műhelyre néztek. Egy katlanszerű munkateremben gyártották a selyemcukrot. 
Az arca szélén, a homlokánál, ott, ahol keresztbe állt az orra, pengeként rezgett a füle, egy forradás kígyó-
zott a hajától a szája sarkáig. Szalkai bekötötte a fejét, nagy, fekete batyu kanyargott a haján, félresöpörte 
a választékot, melyet még az édesanyja fésült ragacsos, sűrű hajcsomói közé. 

A főhadiszálláson kiadták a parancsot: el kell foglalni a csokoládégyárat.


