
"AZIZ GÁ GA
JÉZUS OK"

l rta és elmondta
LATINOVITS Z OLT A N

Tanulságos és fá jdal
m as jó estét kívánok
m in denki n ek, minden
jóakaratú em bernek , aki
m a es te ide eljött h oz
zunk. Köszönj ü k szfv
ből , h á lásan, köszönjük
a bizalmat. Ma este,
1069. március h a r m adi 
k án először, M ezei Má 
r ia , Cserh a lm i An na és
é n, La tln ovits Zolt á n .
lesre játszott, ámbár
büszk e három k ir ályok.
Gáspá r m eg Menyh ár t
m cp; Bo lrlizsár, megpró
bál juk Ieil d éxni az iz
gága J ézusok a t, Ad y t.
J ózsef Att il át , Nagy
L ászl ót . Sza vunk csen
des. ',;'::;'csszív. figy el
meztető szó. És ez az
es te csak részben pro
d ukci ó. r észben iltt 
r ak có. ne m is önálló
es t szau or ít ó. csak id é
z/i-k ís é r t ő fu rcsa S7.ó .

Írne a kel lékek : egy
zeneora a h ozzátartozá
székkel. egy vet ít óv á
szon , amelyr e asszoci á
cíók ra a lka lma s fe je
ket fogunk vetí te rn .
m el yek a k özöss ég h a l
hata tla n sá gába n k apt ak
h el yet. Valamint egy

ülőgarnitúra szék és aszta l, mely ek a h aszn ál ati tárgy és az esztétik um fogal m a
k özöt t libegnek.

Ök val a mely é l ő v i r á gok. ú gy is m ínt szi rnbó lum ok, m er t a gon dola t v irág
zás, é le t és sa jnos valósá g.

Enny it a környezetről, m os t m ég egy-két sz ót a r ró l, am i eb ben a k ics it
szimbolikus k ör ben elha n gzik:

Ady írja 1908- ba n : " A h it vala m i. olya n po rtéka, m el y mi n den k orszak em 
berei számára akképpen ju t, min t a kenyér ; - volt ese t r á , hogy P ár izsban is
l eü lő n szám ított ak fe l k enyere t az é tkezésnél és Budapesten 2x annyit a dt ak
2 krajc áré rt, m in t m a . Az ok os közga zdászok m egmondj ák a k ív rínc sia k nak , hogy
micsoda k onstellációk az okai enn ek . De a HIT gazdaságilag rnegrnagyar ázh a 
ta tl a na bb a gabonáná l és a keny érnél. Nem igaz a z, hogy val ahon nan az F>i
l'agy D-i sar ok r ól e cv -egy pesszimista á ra m lat ind ul útnak a z ernberek lelkeibe

De az igaz, hogy a h it m a m ég a p ro letá r új szívek bi rodalmában is
lulmi . N inc s h i t , és t eljességgel nin cs hit a D una-T i sza tá j án , ahol á ltal áb an
r>lind i g lcev és vo lt."
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"A delejtű emberekről, beszélek, ami nyilvánvaló, az érzékenyekről és az
értelmes szomorúakról."

Kik is ezek a "delejtű-emberek", a "poéta-éltű emberek"? "A poéták"?
Nehéz társaság, nem vitás.

"Művész". Úgyis mondják: "kiválasztott" vagy "kiválasztódott" emberek. Ezt
az emberfajtát nemigen lehet kategorizální ; igaz, nem is foglalkoznak vele,
általában kimondják ajkbiggvesztéssel: "valami művész-féle" vagy "buggyant
agyú", úgy is mondják : ,.őrült, és iszik is ..."

Szóval nehezen kartotékozhatók, És - ami nehéz, aki nehéz. arra általá
ban rárakják a típus fazékfedőt: "összeférhetetlen". Miért? Mert így kelle
mesebb, így kényelmesebb. ,.Nem közérik való", "összeférhetetlen".

Itt álljunk meg egy pillanatra! Kivel összeférhetetlenek? Kikkel? Miért?
Hova tartoznak? Kihez tartoznak? Igazat mondanak? Hazudnak? Gyávák? Ba
rátok? Ellenségek? Honnan jöttek közénk, hova tartanak? Hatalmat akarnak-e
vagy csak munkálkodnak egyre?

Minden valamirevaló lírai költőnket túlélve, túl a krisztusí koron, kissé
lukas szívemmel megnróbálok válaszolni szívesen és őszintén.

. A poéta-életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású mégis ember
formájú gyerek-ember. Két jellemző vonása van: 1. olyan mint a többiek, 2,
(mégis) más mint a többiek. Hasonlít a többi emberhez, de érzékenyebb, fur
csább, nyugtalanabb. Van benne valami a föld állandóan változó zamatából.
a fák írnbolygó titkaiból, az állat szimatoló ösztönéből, az égbolt könyörtelen
statíkájából és a vizek imát mormoló zúgásából. Kicsit az emberforma házak
ho? is hasonlít, kicsit az Istenhez is, "ahogy mi elképzeljük Öt menekülő éle
tünkben. Valahogyamúltat ülteti lazas szemeibe és lcezében a jövőt morzsolgatja,

Többfelé él, többfelé figyel: Anyánkra is, mireánk is, dédapánkra is,
unokáinkra is. Kikeletre, tagvra is. Élőre is, halottra is.

Olyan talán, mínt mi voltunk vagy inkább, akik szeretnénk lenni.
Játszó-ember. Hivő-ember. Guerek-ember.
Azt hiszem, itt az elegendő magyarázat: gyerek-ember. Hát persze: a gye

rek ilyen ezerágú. ezertövű,csodás. égből-jött, földrepottyant. síró-nevető, mín
dil{ föltápászkodó. mindíg zuhanó-botorká16, erőszakos, egyetlen, szárnyas-rnez
telen.

Úgy-e, míndannylan ilyenek voltunk? De ők, apr6féta-poéták gyerekek is
maradnak. Az Időben terftík ki kícsíkart, hosszú, tiszta. .~crmekségüket. Az
időben. térben. az örökkévalóságban élő delejtűs ,.dimenziós" ember a művész.

Honnan jött? A végtelenből. Hova tart? A véges jelenvalóságból a halha
tatlanságba.

Persze: "Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret; tüzes,
gyors szíveket ad nekik: ezek a tüzes szekerek."

Hát igen, valljuk be: a Tavasz éSI a lovak körül van valami' csoda. A vi
rágzás körül donog valami szeritség. A gyerek játékai körül van valami öröktől
örök és megbonthatatlan.

Ez a ritka kócsag-fajta; olyan rebbenő mint az égi-pacsirta; olyan hegyen
túlról szerkesztett, mínt a rózsaflamíngó, olyan vájarkodó, mint a földtúró va
kond; olyan szép, mint a gyerek.

Ez a poéta-fajta. Csak kompol föld és ég között, ember és Isten között föl
s alá, föl s alá.

Szabadjon most már kimondani, túl az érettségín : én Newton alaptörvé
nyénél megálltarn. "Az energia nem vész el, csak átalakul." No persze, logikus,
egyszerű: rakom a habarcsba a téglát: energia + anyag = fal.

Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe... és... hova száll az energia?
Szeretteink energiája, poétáink csóvás ereje hová röpül?

Ami volt, hiszen volt, bennem is volt, tanúim bizonyos színigazgatók s
egyebek. A majdan volt, maradék energia hova kerül? Melyík központ oszt majd
szét ? És van ilyen .központ? Hova szét, hova oszt majd - és főleg kinek.
Illetve kiknek?

Az a bizonyos ősi logika nem hagy nyugodni. Kell egy kapocs múlt és jelen
között - summa cum laude -, hogy legyen jövő!

Hoav is mondía József Attila? "Enyém a múlt. övék a jelen. Verset írunk.
Ok f'oziák a ceruzámat s én érzem őket és emlékezem. Az ős vagyok, mely
sokasodni foszlik"...
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Tessék: eléggé szikrázó gyermeki szó ez?! "Játszani is engedd szép, komoly
fiadat!" Nézzük csak: gyerek; játék; játék: ősi tett: emlék; hegyen-túli tett.
,.Azé az érdem, ki [átszhatott l"

"Gyermek?" - írja Ady nagyszerű Petőfi tanulmányában - .,sohase fogom
megérteni, hogy ezt a címet a felnőttek számára nem olyan ki vételesen adják,
mint az aranygyapjas rendet! Petőfire hiába keresnék az összes nagyszótárú
nyelvekben több és nagyobb jelzőt : GYERME:K! Viszont nincs is e joggal
megbírálható teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma, mint
a gyermek. A gyermek az elevenség, öröm, 'i jövőbe ható ígéret; Q bilincsbe
nem vert ember, az igazán igaz isten!"

Lehet, hogy a művész az Idő-pelenkázta gyermek?
Lehet, hogy a VAN és a NINCS közott biztos hajósunk a Poéta'!
A fogantatott gyermek? Valamely izgága Jfms?
Bizony lehet. SŐt. Hitem szerínt az. Kiséri is két szűlöie szemmel: a szellem

és a szerelern.
Nyilván hajtja őt valami, az örökkévalóság rotur-jegyével utazói, hogy szól

jon, toporzékoljon és tanítson - hogy közvetítsen Ég és Föld között, Múlt és
Jelen között.

Ez a nem fogyó, pusztíthatatlan energia pedig mínt ostorozó-gyógyító tűz

folyam lökődik, sajtolódile elénk a túli-emberekből a földből.

"Az én torkom a föld" - írja Nagy László. Hát persze, az ő gyökereik szív-
ják, szopják a földből az elhalt energiákat. Milyen gyönyörűen és pontosan
tudja JózS€'ÍAttila:

Felelj - innen vagy?
Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
Mif'éle gazdag szenvedés
t aszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek,
Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt 'sírhatsz.

Felérzi ezt közösség is, a mí kommunánk : a föld szellemét. a mí földünk
szellemét és itt tapint rá a kíválasztottakra, mikor könyvet vesz kezébe, itt sejt
rá a véres, az igaz éltű krisztusainkra, a mi poétáinkra.

Tapogatja, ízlelgeti, azonosítja - ha van még érzékenysége - igen, a hit
több mint a kenyér, ezért érzi magáénak, ős-Anyjának, szülő forrásnak, ős-Anyag

nak, mely sugall és takar. Mert az e földön maradottak-megtartottak igazságát
hallja a poéta fájdalmas-ívű énekéből.

Valljuk csak nyugodtan be már: van nekunk Hazánk. Mohács előtt vagy
után, Egri csillagok előtt vagy után, perc-emberkék előtt vagy után, - a hős

telenítés korában, őszinte munkás hazafiakként valljuk be: itthon maradtunk és
míndíg haza jövünk. Itt vagyunk és itt leszünk. Itt - a mi kommunánkban. A
közösségben.: Magyarországon.

Ezért azután, aki itt írni akar verset, embert, szerelmet, harcot vagy akár
színdarabot - az kénytelen politikába nyúlni. Nálunk ez a törvény, a fatális
áldás. (Nem fátuml)

Nálunk a mindennapok közösségi élete, a munka nászát illi a verítékes föld
szellemével.

Ennek a násznak szülötte a közösségí művész, produktuma a zseniális magyar
költészet. -

Sehol nem született annyi égi anlennás, ennyi kiválasztott poéta, mint éppen
itt, nálunk.

Ezt még azok is kénytelenek talán beismerni, akik 70 dollárért előbb ismerik
meg Párizst, Londont, Leningrádot vagy Montreált, mint Debrecent vagy Zala
egerszeget. - Hogyha rendeznének egyszer olímpiászt költők részére. minden
korok költötnek. hát az első hat közé ne-m tudnék mást beengedni. csak ma
gyart. De ml nem erre vagyunk büszkék. Pedig erre aztán lehetnénk,

400



Hogy is mondja Lenin? "Az ábránd és valóság ellentéte semmiféle kárt
nem okoz, ha az ábrándozó komolyan hisz álmában. Ha van valami érintkezés
ábránd és valóság között, akkor minden rendben van."

Nálunk pedig van bizony! Halhatatlan poétáink éppúgy napi politikusok is
voltak, mint Krlsztus Jézus. Ezáltal i.zgatnak ma is, akárhány évtized vagy év-.
század távolából is.

Aki pedig szertekapaszkodó hítgyökereit elvágja vagy elsorvasztja, elveszti a
Földdel és a közösséggel kötött ősi kapcsolatát: az elhal az Időben és az idegen
Anyagban, akár Nyugat felé, akár Kelet vagy Dél felé sodortatja magát. Az már
egy mellékdalon sem téma.

Mert csak evvel az égi mechanizmussal és földi lélegzőgyökerekkel terem
a fa gyümölcsöt, csak ezáltal gyújt minden emberi közösségnek utánozhatatlan
fényű, öröktűzű mondatot,

Befejezésül Ady kedves olvasmányából idézek. Szent Máté evangéliumának
23. szakasza Károli Gáspár magyarítása szerint:

"Kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok
képmutatással és törvénytelenséggel. Ennek okáért íme prófétákat, bölcseket
és írástudókat küldök én hozzátok - és azok közül némelyiket megöltök, meg
feszítetek, másokat azok közül megostoroztok és városról városra üldöztök."

Pedig csak ők tudnak arról, mí volt és közeleg.
Hailgassunk ostorozó szavukra, mert az ő szavuk az igazság, a Föld és a

Remény.
1969. március 2.

FAY FERENC VERSE

Sütkére~és

LATINOVITS ZOLTÁNNAK

Ez az én évszakom,
ez a muskotály-ízű, gyönyörű ősz:

Sikoltó madarak
zu.hanása a sá7'ga délutánban;
mikor a szirmok lángolása már
kialszik, mint a szó. S te hallgatod,
hogy' tottyan szét a fák alatt, a kertben,
a körték érett csendje.
Méh repiíl.
És a bogáncsok tüskéi között,
lila-emlékű éveid lobognak.

Ez az én évszakom.
ez a lányok-taposta, m.ust-sűrű ősz:

szílvák kék hallgatása,
legyek búcsúja fent, a tűzfalon.

Ez a csendes halálrakészülődés;

mikar a dolgok szívverése már
ellobban t, mint a láng. S te hallgatod,
hogy' feslik ki a zöld-burkú nyarakból
il dióbarna csend, és hogy' gurul
a székek közt, a porban. - S nincs kinek
mcgtörhetnéd!
Csupán a madarak
zuhanása a sármány délutánban,
s a tűz/alon sütkérező szavak.

1976. V. 8.
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