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Igaz, egy teljesen irracionális világot idézek vissza, amelyben -  1951-et irtunk -  a 
hatalom a Varázs FUVOLÁ-t mint szabadkőműves szemetet ki akarta tessékelni az Ope
raházból (nem sikerült!). S amelyben a Magyarországon már háromszor betiltott Ma n - 
DARlN-t az 1956. június 1-jére kitűzött felújitás előtti napokban Andics Erzsébet veze
tésével pártközponti cenzúrabizottság tekintette meg, eldöntendő, engedélyezheti-e 
pártunk és kormányunk a nyilvános előadást. (Nem merték megvonni a nihil obstatot; 
akkor már egy éve minden értelmiségi petició, szignálták légyen irók vagy más mű
vészek, első helyen követelte A CSODÁLATOS MANDARIN visszatérését.)

*
Magam úgy tizenöt évvel korábban jártam Szabolcsi osztályába, mint Wilheim András. 
Nem éreztem(tük) jelmeznek-póznak-felvett magatartásnak, amit fiatalabb kollégám 
emlékezete ekként őriz. De mindez oly mértékben szubjektiv, hogy szóra sem érdemes.

Finale ultimo gyanánt Fodor Géza Wilheim Andrásnak cimzett leveléhez (Holmi, 
1999. szeptember, 1202-1204. o.), kiegészitésül megemlitem: Szabolcsi Bence Bee- 
thoven-monográfiája (1947) óta magyar tollból nem készült a teljes Beethovent fel
mutató könyv. 1941-ben Tóth Aladárral közösen irt Mozartja szépszerével szintén az 
utolsó hazai ábrázolás (Lesznai Lajos könyvét -  Mo z a r t  ÉLETE, 1956 -  nem szivesen 
adnám ama művelt olvasó kezébe, akire Fodor Géza apellál). Szabolcsi Tanár Úr meg 
tudta szólitani a Zenetudományi Tanszak és a Rádió hallgatóit, tudott egyidejűleg is
meretet és élményt adni -  nem éppen sokan vállalkoznak erre manapság.

*
„Temetni jött, nem dicsérni” Wilheim András. Engem továbbgondolásra késztetett 
mindenképp, mert „a múltat végképp eltörölni” azoknak sem sikerült, akik pedig nagyon 
akarták.

J á n o s y  Is tv án *

ISTEN

Mikor az esti ösztövér faágon 
holdsugár-húrok feszülnek, zenélnek; 
mikor az álom zörget a pillákon, 
akkor feléled és beszél a lélek.

Már nem csörömpöl szivemben az élet, 
nem kartácsol a vágy: kicsiny világom 
új, fenséges egekben úszik: látom 
az Istent, róla zeng nékem a lélek!

A nyolcvanéves költő kiadatlan fiatalkori versei.



Jánosy István: Versek • 1509

Nagy isten-fénye a szemembe vájja 
a Krisztusarcot, hogy azt lássam mindig, 
kezei szivem hittel telehintik;

Egyszerűség-úrról beszél a lélek, 
kit nem fog ember fogalom-zablája, 
félelmes, kivel senkitől se félek!

1936. május 15-22.

KOLDUSLÁNY DALA

Hosszú úton, nyűtt ruhában, 
gúnyos, ködös ősszel, télen 
komédiáztam és jártam, 
billegtem rongyos kötélen 
botolva sok kósza bogban: 
kormos, kegyetlen napokban.

Emberek csak ucca-lánynak, 
szürke, szurtos kis csibésznek; 
jószivűek hát árvának, 
kis nyomor-pillének néznek; 
felnőtt vagyok, már öreg rég: 
mi másnak nap, nekem egy év!

És a napok oly egyformák, 
soha nem pihenek, kések; 
bárcsak néha megzavarnák 
újabb, bujább szenvedések!
S az év, élet is egyforma, 
mintha egyetlen nap volna!

Botorkálok házudvarba 
házudvarból remény-étlen, 
játékomat elhadarva 
eltáncolom, elismétlem; 
nem tűrnek: a vége kinn ér... 
néha koppan csak egy fillér.
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Tudom, hol kopogok, lépek, 
falak s szürke szivek várnak; 
kósza álmok mégis szépek, 
s kacsintok a napsugárnak: 
nem sirok: ha a ma rossz nap, 
a holnap úgyis csak rosszabb!

Döcögnek a gyermeknapok... 
gyermek vagyok, vagy talán se? 
holnap is csak igy virradok: 
nem lehetek szűz se, lány se, 
nem lehetek anya, asszony, 
csak virág, hogy -  sárba asszon!

Kér az Elet: Istent, álmot, 
tarlott lelkem lopja, tépi; 
de „ad” is, mert ő nem álnok, 
ad a haláltól nem félni: 
dideregni Semmi-vizen, 
jobb, mint élni, hiszem, hiszem!

1936. május 26.

Závada Pál

MILOTA ELŐADÁSAI 
A FŐTÉRRŐL

Kedveseim, hallgatóságom!
Bizony meglehetős az a felelősség, mely ránehezedik a honfoglalások vezéreinek vál
lára, kiknek előbb azt az utat kell megmutatniuk, amely nem csupán a szóvirágos elvi 
sikon visz a kánaáni boldogság felé, hanem igazán végigjárhatóan is éppen oda vezet, 
ahol utóbb aztán ugyancsak őnekik kell kijelölniük az új otthon, a haza vagy a ház 
helyét, végül ott a miheztartás végett le kell verniük a megalapozások sarokpontjainak 
összes cövekét is. Ha e gondok száz rétege közül most a helyes otthonteremtésnek 
csak a csupasz topográfiai dilemmáit vesszük, ez már ömmagában is kacifántos ügy.

Na de kezdjük el!
Füleljetek csak bele, drágáim, ti is a mélységben csörtető múltnak zúgó kagylójába! 

Melyből én negyed évezrednyi távolból is hallom ostorpattogtatását annak a hang
adónak, hivatásból élenjáró iránymutatónak, ki hadak híján nem hadúr, hanem mezei 
gazdák telepesseregének kalauzoló vezére, közügyeik választott bírája. Akit mondjuk


