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Gyula-napra

Gyula az apám, Gyula a bátyám,
hát ez a nap nekem ünnep.
Mit csinálhat most apám? tán
odaát egy kicsit könnyebb -

Vagy ott is a vasat veri?
Kong az üllő, száll a szikra ...
Rá várnak a Nap lovai:
'verjen patkót patáikra.

Rá vár a Nap szekere is:
vasalja be, ha elvásott -
A Nap máshoz nem menne, hisz
nem ismer különb kovácsot.

Haj, hányszor hívom naponta
most, hogy itt már nem találom!
Nagyokat nevetve mondta:
"Kifogok én a halálon!"

Úgy is történt: még most is él.
A haláltól nem szökött meg
"Szökjön tőle az, aki fél!"
Ölre mentek, birkat löktek.

Végül a halál hátrált meg,
lógó orral odébb állott.
De ott' az .apám sem állt meg:
indult tovább. Nem téblábolt.

Kék Műhely most az otthona,
ott is Mester, nem akárki:
ég-föld fülel, olyan csuda
dallamokat kalapál ki ...

BENEY ZSUZSA

A dialógus szintjei
Hegyi Béla könyvéről

Az elmúlt idők lelkét csak részben őrzik meg a történelem tényei, dokumen
tumok és műalkotások ; csak nyomokban, részletekben a könyvek, amelyek sű

rftményei, lccsapódásaí és mindíg, minden korban különféle szempontok szerinti
válogatásai a történelem náluknál sokkalta árnyaltabb, változatosabb, s tegyük
hozzá: megfoghatatlanabb és megfogalmazhatatlanabb szellemi arcának. Ha meg
próbáljuk a múltat felidézni, ezeket a rejtett emlékeket kíséreljük meg nap
fényre hozni - ha nem is miridig a teljes megismerés, de legalább a megérzés
és a beleélés segítségével. Valahányszor a múlt titkait próbáljuk felderíteni, a
ml korunkkal kapcsolatban merül fel bennünk az elkerülhetetlen kérdés: vajon
mi lesz az, ami a mí időnkből utódainkra marad - s mí az, amit mí magunk.
a saját korunkból megismerűnk? Hogyan viszonylik a bennünket körülvevő kér
dés-ek, szellemi mozgalmak, politika, ideológia, művészat szövevényéhez, az egész
hez az, amit mí ebből érdeklődésünk. észrevevésünk hálójával kiemelünk? Mi
az. amit mí természetesnek érzünk, és mégsem kerül be a huszadik század má
sodik feléről szóló könyvekbe és aktákba, intézményekbe, művekbe és alkotások
ba; az, ami a szóban vagy műveiben megnyilatkozó emberben szavai és alko
tásai mögött, alatt, helyett él - az. ami nem válhat művé, ami szavakban' nem
fogalmazódik meg? Az utánunk jövők milyennek fogják látni - s valójában
mílyen is a -mi lelki világunk, a mai ember viszonya a világhoz, önmagához, ön
megvalósításához? Aligha lehet ezt megkérdezni úgy, hogy megkerülnénk a kér
dést: mí a mai ember viszonya létéhez, a világ értelmezéséhez. a mínden idők

ben transzcendensnek tartott értékekhez?
Az a mai és az a majdani ember, aki erre a kérdésre keres feleletet, jó for

rást találhat Hegyi Béla könyvében* - bátor kérdéseket és mélyreható fele-

*HegYi Béla: A dialógus sodrában (Magvető Kiadó, 1979)
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