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Mifelénk: mágikus realizmussal szembenézni az igazsággal
és szembeszállni az elnyomással

Ideje már - kellő távlatból - Körmendi Lajos életművét is átgondolni, itt-ott újraértékelni
és helyére tenni, a róla szóló reflexiókat helyesbíteni. így, ezzel a szándékkal érdemes
kézbe venni a Mifélénket is, amely egyszerre vetíti ki elénk a költői személyes én és a
nagykunsági tájhaza 1950-es, 60-as évekbeli életérzéseit, mágikussá növelt fájdalmait.

Körmendi Lajos becsületesen szembenéz az igazsággal. Különböző történelmi sors-
helyzetben ugyan, de miként például Tamási Áron az Ábel a rengetegben (1932) című
remekművében, Körmendi Lajos is egyszerre tud szólni a lesújtó testi-lelki nyomorúság
szándékáról és az ellenállás furfangos humorával az elpusztíthatatlanságról, a sorsvállaló
kedvről. A befejezésben Ábel megfogadja, hogy „a szegények és az elnyomottak zászlaját"
fogja hordozni. Körmendi táltosa is — sejteni lehet - képes lesz minden áldozatra, még az
élete árán is.

A személyes és a közösségi tapasztalatok felmérése, a végletes társadalmi kiszolgálta-
tottság, a megvertség, a pusztulásra ítéltetettség és az ezt ellensúlyozó konok kun tartás
kifejezése mitikus-mesés, mágikus realista eszközökkel: élni vágyásként jelentkezik a nem
kunnak született, de ekkorra, 198l-re már kunná lett Körmendiben.

A 35 éves Körmendi Mifelénkje (1981) első verseskötete, a Barbaricum (1981) 13 versből
szerveződő 1. ciklusának, Az édesgyökér /zenek 9. verse. Sorrendjét tekintve tehát a leg-
fontosabb helyen, az aranymetszetben van a cikluson belül. Terjedelmét tekintve pedig az
egész kötet leghosszabb verse. S mondhatni: tartalmát tekintve az egyik legfontosabb.
Ezért nem véletlenül teszik az első kritikák is a véleményezésük középpontjába.

Nyilasy Balázs az Alföld 1982 májusi számában - a Körmendiről szóló mondandójában
- főleg csak a Mifélénkről beszél. „Mifelénk című kompozíciója a kunsági világ, tájegység
nagyszabású, nagy igényű rajza. Különleges esztétikai érdekességét a benne keveredő há-
romféle perspektíva adja: a reális (az embernek, környezetnek, a modern élet kelléktárá-
nak igen pontos, tárgyias megjelenítése), a mitikus (a költött, játékos kun táltosmítoszok
gazdag fantáziájú világa) és a (részben az előző kettő összevegyítéséből származó) megértő-
éles, meleg-csufondáros irónia. A viharos eső az égen viaskodó bikák verítéke ebben a
világban, a gyárkémények sárkányfejek, égig érő fa nő a kisbíró dobján, besenyő szemük,
tar kobakjuk van a házaknak, az asszonynép a hűtőben kutat, hogy megvendégelje a
kakasfejű, rettenetes idegent, a pénzsóvár fogorvos pedig kölcsöntulok hátán menekül a
lent-fent dupla fogsorú emberek elől. S e sajátos couleur locale alól-mögül minduntalan
ismerős jelenségek, lényegi problémák sejlenek föl." De mik? - kérdezzük mi. Mindezek
és néhány citátum alapján szögezi le Nyilasy Balázs: „érdekes, figyelemre méltó költő". Igaz,
hogy így is kezdte a recenzióját: „sietve kijelentem: Körmendi Lajos kötete tetszik"1

A Forrás recenzense, a költő Hideg Antal 1982 augusztusában így nyilatkozik: „a kötet
egyik csúcsteljesítménye a Mifelénk című versfüzér is. A költő erényei: az iróniával igazí-
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tott szeretet, a szociográfiai alaposságú tájékozódás és tárgyismeret, meg a néprajzi-
őstörténeti ihletettség itt újszerű formába forrtak. E versek többségének - nevezhetnénk
talán helyzetrajzoknak őket — cselekménye van, ám — Edgár Lee Masters Spoon River-i
sírfelirataihoz hasonlíthatóan - a személyes állásfoglalás lírai hevülete a meghatározó,
habár e rövid szövegek olyan görbe tükrök, amelyekben a mindennapok egzotikuma meg
az egzotikumok sivár mindennapisága a történelem egykedvű dialektikájaként olvad
egymásba."2 De melyik történelmi korról van szó? - kérdezzük mi.

Mindkét kritikus egybehangzóan kiemeli a Mifelénk, a „ciklus a ciklusban", a 18 rész-
ből álló füzér iróniáját, reális tárgyismeretét és mitikus-néprajzi fantáziavilágát. 2005-ben
Szepes Erika az Esőben hasonlóképpen látja a verset, amely a szülőföld „népi-mesés-
mitikus, gyönyörű képét vetíti széles pannóra," „szerelmes" ciklus a szülőföldről." De ezen
túlmenően remek, telibe találó észrevétele van: „A népi-mesés motívumokból építkező
kisvilág a mágikus realizmus vonásait viseli: szemléletében a közösséget megtartó babo-
nák, mítoszok a való világ részei."3 De mi is az a való világ? - kérdezzük mi.

A vers fontosságát legvilágosabban az jelzi, hogy Körmendi a Barbaricum kötet versei
közül ezzel az eggyel bíbelődött a legtöbbet. Ezt érlelte legtovább a folyóiratok
(Jászkunság, Palócföld, Forrás) tanúsága szerint is: legalább másfél évig!

Legelőször Mifelénk címmel a füzér 1. és 2. montázsa jelent meg a Jászkunság 1980
márciusi számában. (Mellesleg megjegyezzük: a filmből vett kifejezés, a montázs (vágás)
értelmezésünkben egyetlen meghatározott gondolat vagy művészi cél érdekében való
tömörítés; és az egész részeként az azonos anyagúság jellemzi, nem úgy mint a kollázst.)
A Szépirodalom rovat ezzel együtt Huh István két versét (Arcomon lelkem a jelmez, Elek),
Szenti Ernő egy (Sietve aláírjuk), Mogyorósi Erika egy (Meztelenül) és Körmendi felesé-
gének, Baksán Máriának egy (próza)versét (Útban avarország felé) közli. A Baksán-vers
az elmúlás előérzetét ragadja meg. Körmendi két montázsa mágikusságával merőben kü-
lönbözik tőlük. Itt még nincs zárójeles címük, mint a kötetben: (A születés), (A vihar), csak
sorszámuk. Majd a kötetbeli szövegük hét sorban rövidül, két helyen merészebb
enjambement-ok lesznek: „bi-/ka", „embe-Irek". A kötet ezen felül még tömbösít is, vagyis
megszünteti a három illetve négy versszakba való tagolást.

A második közlés anyagát 1981 januárjában hozza a Palócföld. Ezek Az idegen (a kötet-
ben a 6. montázs) és a Hétköznap (a kötetben a 15. montázs). Ugyanazon az oldalon olvas-
ható a feleség, Baksán Mária szép (kettejük életével kapcsolatos) átkozó-elsirató verse is,
az Ének.

Körmendi az idegen alakjának ötletét feleségétől kölcsönzi, aki a Mozgó Világ 1978
októberi számában jelenttette meg az Ejnye kérem, mondta a Csillagvizsgáló című novel-
láját. Abban ismétlődik hétszer az „idegen", a végrehajtó motívuma. Körmendi versében
azonban áttételesebb, egyetemesebb, elvontabb lesz a motívum. Habár Körmendi gyermek-
korában nem élte meg közvetlenül az idegen-végrehajtó okozta félelmet, mint Baksán
Mária a családjában, de közvetetten, beosztott munkásai elbeszéléseiből igen. Ám Kör-
mendinek az édesanyját vallatta az idegen, az ávós. Talán ezért is fokozza erősebbé, áttéte-
lesebbé, Chagall-szerű, kakasfejű, szürrealisztikus szörnyeteggé az idegen személyiségét,
brutalitását, kiismerhetetlenségét.
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Az idegen folyóiratbeli tördelésétől kissé eltér majd a kötet. A Palócföldben még egy-
két szóval hosszabbak a páratlan sorok. A kötetbe 3. futamként még egy mondatot betold
a költő, hogy még plasztikusabb legyen a hatalom alakja: „A furcsa idegen egyetlen szem-
villanásától lángot kapnak a /hasas szalmakazlak. " A kötet 5. és 6. mondata kettő helyett
három sorba van tördelve, az izgatottságot, zaklatottságot kiemelendő. És ilyen kemény
enjambement-ok jönnek létre a montázsban, mint ,,gyen-/ge vetést", „az ide-/gent".

A Hétköznap a táltos fiú, a „kijelölt" érzékenységét festi. Tördelésével hasonló a hely-
zet. De itt még több kemény enjambement-nal találkozunk: „vén-/embert", ,,oda-/kint",
"min-Aet", "ban-/dáznak."

Ezek a részek már a Palócföldben is tömbszerűek, sőt: önálló versekként szerepelnek. A
kötetben a címük majd zárójeles lesz. Az idegen a 7., a Hétköznap a 15. része lesz a ciklusnak.

A Mifélénkből legtöbbet, összesen nyolc montázst a Forrás 1981 szeptemberi száma
közöl MIFELÉNK főcím alatt. Ezek: AZ ISKOLA, A NEVETÉS, A FALUGYŰLÉS, AZ
ÜNNEP, AZ IPAR, A MUNKÁSNŐ, A KISBIRÓ és A ROKON. Kötetbeli sorrendjük a
következő lesz: 5., 7., 10., 8., 13., 14., 16., és 17. A címek - látjuk - a folyóiratban még
nem zárójelesek, sőt nagybetűsek. Viszont van közöttük már teljesen kiforrott formájú is:
AZ IPAR. A költő a kötetben ezeknél is létrehoz egy-két kemény enjambement-t: „fogú-
ikat" (A nevetés), „vályoghá-Zzakba", „bál-/ványt" (Az ünnep), „leve-/let", „si-/milabda",
„koréo-Zjázni", „kapkod-/ják" (A rokon). A legtöbb sorvégi újratördelésen A ROKON esik
át. A montázsok A KISBÍRÓ kivételével már a folyóiratban tömbszerűek. Egyedül A
KISBÍRÓ áll négy versszakból. A kötetben hasonlóképpen marad. Ám a 4. vsz. első sorát
leleményesen javítja a költő. A második „nép"-et „nap"-ra, és kiegészíti ezt a sort egy
indulatszóval is: „ Unottan vár a fáradt nép, morogva áll az álmos nap, hoj. " Mintha már
a sorrend is megállapodna. Csak A FALUGYŰLÉS és AZ ÜNNEP cserél helyet.

A kötetből még hiányzó hat montázs a következő: (A városok), amely 3. a kötetben, (A
jégeső), a 4., (Az elöljáró), a 9., a (Víkend), a 11., (Az idő), a 12. és a (Civilizáció), a 18.
Ezeket csúsztatja be Körmendi a megfelelő helyre, - és így hozza létre a végleges füzért.

A humoros, jópofa, helyzetkomikumos, fölényes-ironikus, szatirikus vonalvezetésű, de
elégiko-ódai lezárású szabadvers-fúzér végleges alakja tehát 1981-ben születik meg. A
lírai „önéletrajz" végül is így áll össze: MIFELÉNK - (A születés), (A vihar), Jászkunság
1980. március - (A városok) - (A jégeső) - (Az iskola), Forrás 1981. szeptember - (Az
idegen), Palócföld 1981. január - (A nevetés), (Az ünnep), Forrás - (Az elöljáró) - (A
falugyűlés). Forrás - (Víkend) - (Az idő) - (Az ipar), (A munkásnő), Forrás - (Hétköznap),
Palócföld - (A kisbíró), (A rokon), Forrás - (Civilizáció). A füzérben (A születés) és a
(Civilizáció) távlatba helyezi a nagykunsági mikrovilágban történteket.

Képzeljük el a verset úgy, mintha híd lenne. A híd boltozatát erőteljes függőleges pillé-
rek tartják. Ezek a versben az 1., az 5., 11., 12., 15. és 18. montázsok. Vagyis (A születés),
(Az iskola), a (Víkend), (Az idő), a (Hétköznap) és a (Civilizáció). A közbülső láncszemek
mindazok a montázsok, amiket a táltos lát, tapasztal a kisgyermekkorában (3), majd az
iskoláskorban (2), ifjúkori eszmélésében (3), felnőtté válásában (2), egészen az útra
keléséig (2). így a szerkezeti egységeket a következőkben állapíthatjuk meg: 1 (1.) - 3 -
1 (5.) - 2 - 3 - 1 (11.) - 1 (12.) - 2 - 1 (15.) - 2 - 1 (18.).
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Igaz, hogy a mágikus realizmus fogalma a kolumbiai Nobel-díjas Gábriel García
Márquez Száz év magány (1967) - című híres regényével vált világszerte ismertté, amely
magyarul 1971-ben jelent meg Székács Vera fordításában. De a magyar irodalomban
rokonságba hozható vele például Tamási Áron Énekes madár (1935) című drámája is, ahol
Magdó bűvös ereje odébb tolja a ház falát. „Magdolna ránéz Mókára, szerelmesen néz,
aztán egyszerre diadalmasan felnevet és elmozdítja a falat Móka!"4 Vagy Wass Albert A
funtaneli boszorkány (1952) című remekműve is, ahol az író oly titokzatosan ír, és sors-
kérdésekről szárnyaltatja a fantáziát. A tényrealizmus ilyet nem engedhet meg magának: a
pakurátorok (bojtárok) éjszakánként realitásként élik meg a babonás képzelődésüket, és
tündérnek nézik Nucát, a bosszúálló román asszonyt. Hogy mennyire ismeri Körmendi
ezeket az alkotásokat, nem lényeges. Az Énekes madárt akár láthatta is, hiszen a 70-es
években többször meglátogatta Lakitelken a barátját, Lezsák Sándort, aki irodalmi szín-
padot vezetett, mint egykor ő, s játszották a darabot. Wass Albert művét lehet, hogy nem
ismerte. Ám a fontos az, hogy voltak példák előtte, amiknek a segítségével ki tudta alakí-
tani a maga művészi eszközeit. A Mifelénk témája, a táltos fiú születése, felnőtté válása,
útra kelése mindenképpen a nemzeti-népi irodalom nagy vonulatának áramához köti
Körmendi Lajost.

Ha lehántjuk a nyelvi díszítéseket, ha mögéjük nézünk, és megkeressük, hogy mi ered-
ményezi őket, akkor értjük meg csak igazán Körmendi Lajos eme „helyzetrajzait". Aki
tehát még nem élte meg, vagy nem látta, nem tapasztalta maga körül a nagykunsági
parasztpolgári életmódot úgy, mint a költő, az óhatatlanul is csak kívülállóként nézheti azt
a viselkedéskultúrát, befelé forduló, zárt, bizalmatlan, távolságtartó, illetve konok-büszke,
rátarti gesztusokat, de ugyanakkor érzelemgazdag, csúfolódó-gúnyolódó, öntudatosan
áradó humort, ami olyan nagyszerűen tud megjelenni, életre kelni ebben a mágikus realista
feldolgozásban. A nagykunsági mikrotársadalom megannyi vonása jelenik meg benne.
Kezdődik a bábanéni varázslatos, mágikus imádkozásával, a szülő anya óvó kiáltozásai-
val. Folytatódik a kisgyermek érzékletes-látomásos égiháború-figyelésével, a „vaspatájú"
tanítóval, a „kakasfejű" idegennel, a pogány, „besenyő-szemű", kun „tar kobakú" házakon, az
álmában létrán égbe mászkáló házigazdán, a víkend lelki tájain, a táltos ifjú lelki időuta-
zásain. A mágikus jegyek megfigyelhetők a jelen és a múlt összeérésében, az ötvenes évek
erőszakos iparosításának sárkányfejű gyárkéményeiben, a kulturális keveredésben. A volt
hátébés, de most a gyárban gatyákat varró „fekete mágiás" Rebus néninek a tribünlakó
ellen védekező boszorkányos késszurkálásában is megfigyelhető. Ott van a „holdszetnű",
„napszemű" táltos ifjú káprázatos hallucinációiban. A versbeli hallgatóság is odaképzeli a
kisbíró dobjára a népmeséi égig érő fát, de hamar kiábrándul belőle, mert bizalmatlan.
Mágikus a kozmikus világ űrállomása. A babonás földi világ veres bikája, fekete bikája; a
táltos ifjú fehér bikává válása: amelyben az anya a fia „halálát" sejti meg a ház földjén
felbuggyanó vérben. Holott éppen az önként vállalt sors és kitaszítottság ez: a Juhász
Ferenc-szerű „népképviselet" vágya.

Annyi bizonyos, hogy a balmazújvárosi-hajdúsági vagy az orosházi-viharsarki agrár-
proletár közegben élt Veres Péter vagy Darvas József nem írhatta volna meg ezeket a
karcagi-nagykunsági mikrovilágban kialakuló hangulatokat. Vagyis: Körmendi kijelölő
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specialitásokat mond el az Alföldről. Körmendi a Mifélénkben egyetemlegesen talál haza.
A Mifelénk a Barbaricum (1979) című óda méltó, egyenrangú párja. Körmendi a Barbari-
cum kelet-közép-európai makrovilága mellé szépen odahelyezi a nagykunsági-karcagi
tájhaza mikrovilágát. Körmendi Mifelénk^ éppen úgy, nyíltan tiltakozik a totalitárius hata-
lom ellen, mint, a Barbaricumja, csak most a mágikus realizmus eszközeivel. Erre utalnak
a „már vérzikis egy tribünlakó!" illetve a „Nekem nem kell/a káinmundér!" kifejezések is.

A mágikus realizmus eszközvilágában minden az álom és a valóság mezsgyéjén jár. A
nyitányban, (A születés) újszülöttjének bal kezén hat ujj, jobb kezén hét ujj van. Az első
merész, humoros-groteszk megfogalmazás ezzel kapcsolatos; „a bábanéni térdre omlott és
/az égre forgatta a szemét". Hiszen felismeri a gyermekben a táltost, és örömében-
ijedtében öntudatlan; szokatlanul teátrálisan viselkedik. Azt, aki az égtől jött, aki „feles"
csonttal jött a világra, illik megköszönni, illik az Isten áldását kérni az ég küldötte csodára.
A költő a vershelyzetben önmagát mondja táltosnak. Ő 1946. június 6-án született Karca-
gon, de „normálisan". Nem ő, hanem a barátja, Mándoky István született „feles" csonttal
- foggal - 1944. február 10-én Karcagon, Mándoky Sándor jómódú kun gazda és Kocskor
Karászi Erzsébet legkisebb gyermekeként. Mándoky István 1975-ben felvette a Kongur
nevet, egy régi kun törzs nevét, amelynek jelentése: pejszín. „A Kocskor is kun szó, a
jelentése: erős. A névmágia egyik szép esete, a kunok névadási szokásainak is szép példá-
ja, ugyanis a kun nevek ragadványnév formájában élnek tovább a Kunságon" - mondotta
(a szerző kérésére) levelében Bartha Júlia (2009. január 15.).

Mivel a bábanéni az olvasó számára - bizonyára - titokzatos szöveget mond, és az olva-
só hirtelenjében sehol sem tud utánanézni, hogy mit jelent, ezért most szükségét érezzük
annak, hogy a problémát egy kis kitérővel megvilágítsuk.

Lássuk előbb a szöveget.
„ Bezén attamaz kenze kikte, szenlészen szén adón dösön szén
küklön nitziégen gérde ali kekte bezén akomozne
okne mezne bergezepitbütörküngön... "

A szöveget és funkcióját még a figyelmes Szepes Erika is félreérti. Azt mondja: a
bábaasszony érthetetlen halandzsaszöveget mormol az ég felé. Majd így folytatja: „A
halandzsaszöveg megfejtését az előző vers (Kun Miatyánk..., 16) adja: az őseit a kunok
közt kereső költő élvezettel idézgeti a Codex Cumanicus egyre töredékesebbé vált szöve-
gének szótagjait, szómaradványait. Ezen a barbár kun nyelven nem az Úrhoz, hanem az
ördöghöz fohászkodnak így, a bábaasszony sem az Istenben keresi a gyermek pártfogóját,
hanem a pogány túlvilági hatalomban." Ez a dolog így végtelenül leegyszerűsített, ezért
szükséges a fatális tévedést kijavítanunk.

Ugyanis a bábanéni a Máté evangéliumbeli miatyánk alapján (meglehetősen szabadon)
fordított kun miatyánkot mormolja, amelynek Dugonics András az első magyar regény-
ben, az Etelkában (1788) öt változatát is lejegyzi. Mándoky Kongur István 1981-ben meg-
védett kandidátusi disszertációjában - A kun nyelv magyarországi emlékei - nagyon
részletesen foglalkozik a kun miatyánkkal. És nemcsak megfejti az egyik legteljesebb
változatot, amelyet 1745-ben Kollár Ádám udvari tanácsos, korának ismert orientalistája
jegyzett le, amelyet az akkor Bécsben járt Varró István nagykun- és Nánásy János kiskun-
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kerületi meghatalmazottaktól hallott, hanem restaurálja is, vagyis visszaállítja a nyelv-
romlás előtti eredeti kun hangaalakját. Kideríti azt is, hogy a kun miatyánkból hiányzott,
valami oknál fogva kimaradt a 3. mondat, az, hogy „Jöjjön el a te országod."

Körmendi egészen bizonyosan megkapta és tanulmányozta a barátja, Mándoky remek
munkáját.

De Körmendi a versében az 1745-ös szöveget használja fel, némi eltéréssel, „rontással",
mert Kollárnál 10 szó még így szerepelt: szénlészen, szénádon, szenküklön, kékte, akó
mozne, okné, bergezge, pitbütör, küngön.

A Körmendi által versbe szedett kun miatyánk Mándoky-fordítása a következő:
„Mi atyánk ki vagy a mennyben (égben),
szenteltessék meg a te neved,
szálljon le (közénk) a te akaratod,
ugyanúgy a földön, ahogy az égben,
a mi kenyerünket add meg nekünk mindennap."
És Mándoky Kongur István rekonstrukciója Bartha Júlia fonetikus átírásában:
„Bizing atamiz kim szing kökte
Sentlenszin zening ading
Düsszün szening künglüng
Necsik kim zserde alay kökte,
Bizing ekmegimizni ber bizge bütbütün künde".4

Mándoky a legbecsesebb magyarországi kun szövegemlékünkről még - némi örömmel
vegyes szomorúsággal - azt is megjegyzi, hogy „Szerte a Kis- és Nagykunságon még ma
is igen sokan ismerik, különösen az idősebb nemzedékhez tartozók körében, de a fiata-
labbak között is nem egy akad, akit szülei, nagyszülei megtanítottak rá. A ma élő 50 és 60
évesek nagy része pedig még az iskolából ismeri a kun miatyánkot, ugyanis egyes kunsági
városokban, mint például Kisújszálláson, Karcagon, a helyi gimnázium tananyagába tar-
tozott 1948-ig, éppen addig, amíg e gimnáziumok még a „nagykun" jelzőt is nevükben
viselték, így: Kisújszállási Ref. Nagykun Főgimnázium, Karcagi Ref. Nagykun Főgim-
názium."5

Körmendi tehát keresztény népi hagyományt idéz, és nem halandzsaszöveget mondat a
bábanénivel - aminek nincs értelme, csak hangulata. Szerintünk: habár a szájról szájra,
szívtől szívig való hagyományozás némileg torzított is a szövegen, azt azonban magyarul
mindig tudta a szövegmondó, hogy mit idéz, hogy történetesen szíve szerint a kun
miatyánkot mondja. „Mifelénk" pedig még 1944 és 1946 körül is különösen, tudni illik:
amikor Mándoky és Körmendi születtek.

Igaz viszont, hogy az Istennel való beszélgetésben nem a szavak értelmének az ismerete
a feltétlenül fontos, hanem a misztérium. így aztán lehet, hogy a bábanéni a táltost a kun
miatyánkkal úgy áldja meg, mint varázsszöveggel. Ez is a kulturális keveredés szép pél-
dája a mágikus realizmusban. Csak ez a varázslat-illúzió lehet a művészi oka annak, hogy
Körmendi nem „fordította" le magyarra a kun miatyánkot.

Nem szívesen, és nem a vita kedvéért tettem szóvá ezt a kiegészítést, hanem azért, hogy
fejet hajtsak Körmendi Lajos alkotó hagyományápolása előtt.
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A bábanéni humorosra vehető szertartásával szemben éles kontrasztban állnak a szülő
édesanya szavai, amelyekkel éjfélkor kiáltozik a kéménybe. Körmendi „elhallgatja", mit
mond, de a kétségbeesés egészen nyilvánvaló: ,, erősen hívogatott hazafelé, látta, én már
fehér bi-/ka vagyok, öklelem a csillagokat. "

Körmendi Lajos e verse - már most látjuk - rendkívül összetett. Ezért üzenetének meg-
fejtése is komoly körültekintést, tájékozódást igényel.

A vers végső kialakulására egyaránt hatottak Nagy László és Juhász Ferenc költészeté-
nek modelljei is: technikáik, tematikáik, motívumkereséseik stb. Például Nagy Lászlóhoz
hasonlóan Körmendi is épít az archaikus mítoszra, illetve a folklórra, a történelmi emlé-
kekre és távlatra, továbbá a saját kora emberi problémáira. Ez utóbbival kapcsolatban: a
„mindenkori" jelenre építő, hiszen Körmendi verse kezdettől fogva személyes is, a táltos
fiú (a költő alteregója, jellemképe) lényegében tanú, miközben felnő és útra kél. De a fol-
klórbeli táltos fiú körmendis megálmodásához szükség volt Juhász Ferenc versének - A
szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (1965) - ismeretére is. A Körmendi-
táltos költői én sorsa rokon a szarvassá változott Juhász-fiú sorsával, mert ő is a
„világtörvények meghallójaként" akar a földközeli lét meghallója lenni. Már a Körmendi-
vers első leütése árulkodik erről a hasonlóságról. (A születés) így fejeződik be: „Éjfélkor
pedig már anyám kiáltozta a nevemet a kéménybe". A Juhász-versben pedig ezt olvas-
hattuk: „Édes fiát az anyja hívta, / messziről kiáltott."

Körmendi olyan mítoszt teremt, amelyben a nagykunsági néplélek jól érzi magát,
erősnek, meghatározónak érzi magát, Tamási Áron-osan otthon érzi magát.

(A vihar) gyönyörű meséjében az égi háború drámája elevenedik meg a fény- és hangha-
tások által sokkolt gyermeki képzeletben. A sajátos villám tájba helyezése így lesz a
természet antropomorfizálódásának érzékletes képe: „a vidék ködmönén végigvág az égi
kancsuka ". És ekkor „egy fehér bika csavar egy fekete / bikát a fellegek között." Érdemes
megjegyeznünk, hogy Körmendi 2001-ben újra előveszi ezt a nyelvezetet, amikor a török
kori témájú mondáját-elbeszélését, a Bengecseget írja, s amelyet így fejez be: „cudar világ
lehetett; csörgött, csattogott a tüzes korbács a tájnak a hátán." Körmendi úgy újítja-
eleveníti meg a Györffy István és Szűcs Sándor, sőt Makra Sándor által is feldolgozott
mondát (A lőzérhalmi eset, 1906, Bengecsek halma, 1944, A szolnoki bég vérdíja, 1972),
hogy erősen lírizálja, dramatizálja a történetet, s ezáltal éppen ő emeli a legmagasabb szín-
vonalra a kun öntudatot. 2001-es újszerű nyelvezet eredete az 1981-es Mifélénkben fedez-
hető fel.

Mivel a fehér bika képében a táltos jelenik meg: a kisgyermek önmagát látja az égre
képzelt látomásban. A folkórban a fehér szín önmagában is gonoszűző. Benne a jó, a Nap
ölt testet. Míg a feketében a gonosz. A gonoszűző gigászi küzdelemben a felhőszakadásból
és mennydörgésből ilyen érzékekre ható mágikus realista kép lesz: „hát /hogyne zuhogna
a verítékük, hát hogyne verné az / ablakot a bömbölésük?. "

A kisgyermek képzelete felnagyítja, óriásokká teremti az embereket is, akik héroszokká
nőnek, és segítségére vannak a jónak, a fehér bikának: „ kiszaladnak, felkapják a vasvillát,
/szurkolják a fekete bikát, hát hogyne szurkainak a fekete / bikát. "

- 9 3 -



KÖNYVISMERTETÉS - KÖNYVAJÁNLÓ

Már látjuk, hogy a kun népi észjárás jóízű, jókedvű költői tanulmányozása is ez a ciklus.
A jót segíteni kell a viadalában, de azt úgy kell tenni, mintha pártatlanok lennénk, mintha
nekünk az egész esemény nem tetsző lenne, káros lenne, mert „elviaskodnának ezek negy-
ven napig is."

Két megjegyzésünk még lenne a fenti sorokhoz.
Pálóczi Horváth András leírja a Besenyők, kunok, jászok című könyvében, hogy régen a

kunok óvóneveket is adtak az újszülöttnek. „Az óvónevek egyik csoportja az újszülött
értéktelenségét, megvetett voltát akarja elhitetni az ártó szellemekkel, illetőleg zavarba
kívánja hozni őket: 1280: Mordar, piszok; 1322: Boklow, ganéjrakás."* Dehát óvóneve van
Köten (Kötöny) kánnak is, aki 1239-ben IV. Bélától bebocsáttatást kér és nyer, és népének
egy részével Magyarországra költözik. Nevének jelentése: ülep, fenék. Na már most: ennek a
gondolkodásmódnak a továbbélése vagy megjelenése figyelhető meg ebben a Körmendi-
megörökítette észjárásban.

A második megjegyzésem a ,,negyven napig"-%a\ kapcsolatos.
A negyven „bűvös" szám. A legkülönbözőbb kultúrákba elvándorolt. A sokaságot

fejezik ki vele. A Bibliában, Károli Gáspárnál „esek az eső a földre negyven nap és
negyven éjjel." Az Ezeregyéjszaka meséjében Ali baba és a negyven rabló történetéről
olvasunk. A reneszánszban Mátyás királyunknak 40 ezer főnyi fekete serege volt. Pálóczi
Horváth András a Besenyők, uzok, kunok. Magyarrá lett keleti népek című művében meg-
említi, hogy a törökség egyik legrégebbi fennmaradt alkotásában, az oguzok eredetmon-
dájában Oguz kagán 40 nap alatt serdült fel és lett táltossá.7 A legújabb, 2009-es karcagi
városismertető szövegben Elek György megemlíti: „A krónika szerint 1239 húsvétján a
Radnai-hágón át mintegy 40 ezer kun család érkezett Magyarországra."8

(A városok) egyetlen mondata arról szól, hogy az Alföldön milyenek a nagykunsági
mezővárosok. A kisgyermek (a költő) szülővárosa hatalmas városi határral (67300 kat.h.)
rendelkezik. Az ország negyedik legnagyobb kiterjedésű határával. Amelynek földutjai
esős időben — nem ok nélkül kerül (A városok) (A vihar) és (A jégeső) közé - könnyen ven-
dégmarasztaló sártengerré válnak. Olyankor feneketlen gödröket, pocsolyákat, kátyúkat
vájnak ki a szekerek kerekei vagy a traktoroké. Amelyekben aztán hamar elülnek a jármű-
vek. Csak a még öntudatlan őszinteségű táltos kisgyermek láthatja-újságolhatja el így
sajátos mondatában azt a városáról, amit a leginkább fontosnak érez. „Mifelénk csipásak
a városok" - kezdi el a beszámolót. A folytatásban a „mi tagadás" azt jelentené, hogy
nehezére esik ugyan bevallani, de nem tagadja. S ahogy megismétli (hiszen belelendül a
válaszadásba), már akár rátarti „dicsekvés" is lehet. De ugyanekkor egy világvégi elmara-
dottságról, megrekedtségről is árulkodnak a mondategészbe beépített ismétléses foko-
zások. Holott csak egyetlen rekvizitumot emelnek ki. A rész jelöli az egészet. Az út. Amin
azért - olykor irgalmatlan körülmények között: sártenger, iszonyú távolságok - járniuk
kellett az embereknek, tanyasi nagy csizmás elemista kisiskolásoknak! Az út: ez az
alapélmény a városról. Az egyetlen mondat afféle szinekdochészerepet tölt be.

A „Mifelénk csipásak a városok" hatásos helykijelölés. Furcsán kezdődik el a „dicsek-
vés". Ezt a furcsaságképzetet emelik mind magasabbra az ismétlések: „ mi tagadás, na-
gyon csipásak", „mi tagadás, nagyon ela- /kádnak", hogy majd végül, a befejezés csatta-
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nójában majdnem sírásba fulladjon ez a tettetett hetvenkedés. Ugyanis az utat valóban
ismerő, megtapasztaló kisgyermek buzgónak tűnő feleselésébe a csúf, a kakofemizmus
van bekódolva. A csattanóban az eleve negatív minősítésű „ csipa " (a „juj" indulatszóval,
az „olyan", „itteni" -jelzőként viselkedő - melléknévi mutató névmásokkal, s végül a
„pocsék" pejoratív jelzővel is) halmozottan megerősített. így aztán a túlérzékeny gyer-
meki lélek félelemmel, borzongva fejezi be a mondatát: „juj, olyan pocsék az itteni csipa. "

Erre a mondatra, de több helyütt a fűzérre is, találó Szigeti Lajos Sándor észrevétele,
amit a ciklus legelső versére, az Egyszer volt emlékversre tett: „a gyermek nézőpontja a
kiinduló pont, de a felnőtté a szorongó-szorongató ítélkezés."'

„Mifelénk csipásak a városok, mi tagadás, nagyon csipásak, a
mélyedésekben elakadnak a szekerek, mi tagadás, nagyon ela-
kadnak a szekerek, de még a traktorok is, juj, olyan pocsék
az itteni csipa."

A Körmendi-ciklus hiperbolikus füzér, de minden résznek megvan a maga valóság-
alapja, amiből aztán a költő művészi erővel, a mágikus realizmus adekvát eszközeivel,
poetica licentiával alkot.

(A jégeső) azt mutatja, hogy a versben még kisgyermek táltos képzelőereje komon-
dornak, kun ebnek látja a „jégbundás" felleget. A kunok „ősi" segítő társa, a komondor
szófogadó, őrző-védő szolgálatot teljesít, s hűséges. A felleg tehát „komondor, /uszítani is
lehet, borzasztó hangja van, és csak reánk hall- / gat. Uszítjuk is a szomszéd határnak,
gondolhatják." Ez a gyerekesen ravasz, leleményes-lázadó igazságtevés mintha Rideg
Sándor Indul a bakterház (1943) című regénye főhősének, Regős Bendegúznak huncut
rokonává avatná a táltos fiút.

(Az iskola) az ötvenes-hatvanas évek magyar népi demokráciájának ideológiával átita-
tott iskolarendszerét támadja. Körmendi úgy érzi, hogy a „megítélésre" a korban megjele-
nő kritikák vagy a korabeli „tényrealizmus" elégtelenek, hatástalanok. A „racionalitás"
helyett tehát valami más kell. Úgy véli, hogy amit normálisan el se lehet mondani, az
másként - például groteszkké téve - hirtelen, egy csapásra érthetővé válik.

Mert milyen a jó iskola? Kinyitja az ablakokat, energiával tölt, ugyanakkor fegyelmez,
lelkesít, dicsér. Goethe szerint „A gyermeknek csak két dolgot kell adnunk: gyökereket és
szárnyakat."

És milyen a rossz iskola? Nem lelkesít, nem empatikus, hanem összetöri az egyéniséget.
Nem tűri a serdülőkori lázadást, nem tudja kifogni a vitorlából a szelet, e helyett idomít:
szervilissé, azaz szolgalelkű alkalmazkodóvá, alázatos kiszolgálóvá, hízelgő talpnyalóvá
tesz.

Körmendinek voltak rossz tapasztalatai az iskoláról. 1979-ben meg is írta Nyers hús
című kisregényében. Amíg Körmendi az általános iskolai tanulmányait jeles eredménnyel
fejezte be Karcagon, Békéscsabán 1964-ben már csak közepessel megy a képesítő vizs-
gára. Azt nyilatkozza Antall Istvánnak 2001-ben: „egyre lejjebb adtam, nem is törtem ma-
gam, kiütést kaptam az egésztől. A kollégiumtól is (...) nekem az a négy év a terrorral volt
egyenlő, és tízéves kitérőt jelentett az életemben. Tudniillik kettes érettségivel nem me-
hettem tovább tanulni."" Amikor azonban Körmendi két évig a karcagi Gábor Áron Gim-
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názium tanára lesz, 1985 és 1987 között nagy tudással, nagyon tájékozottan, hatalmas tett-
vággyal tanít. A munkaközösség-vezetője voltam, és amikor Vörösmarty- vagy Verlaine-
óráit láttam, csodálkozva tapasztaltam, milyen igényes. Mindig mindent tudni kellett nála,
de differenciált: voltak kettesnek és ötösnek való kérdései. Sokat adott az egyéni
véleményekre. Mindig megmondta az igazat. Kemény volt, de nem bántó, és folyton tudott
dicsérni.

Körmendi kezében a mágikus realizmus pontosan megfelel a probléma megvilágítására,
a rossz iskola leleplezésére. Fontos tudnunk, a táltos fiú milyen iskolába jár. Mit érez ott.
Kitűnő az őt deformáló szellemiség jellemképe. Amikor olvassuk, amikor a táltos fiú fejé-
be látunk, akkor a groteszk képben a rémület és a nevetés együttes hatása alá kerülünk.
Szepes Erika nagyon találóan állapítja meg erről a kiemelkedően jó montázsról, hogy
„Körmendi, teljesen egyedülállóan a líránkban, alakká változtatja az érzést.""

(Az iskola) „szocializáló" világában megölés, kicserélés, beillesztés folyik. A perspek-
tíva: vagy sunyivá vagy karrieristává operálják a gyereket. Ez az érzékletes megjelenítés
egészen zseniális. Ezernyi szociológiai mélyfúrás, helyzettanulmány sem tudná hűbben
visszaadni a lényeget, hogy mitől rossz egy iskola, mint ez a hiperbola.

„Az iskolában megmarkol a vaspatájú ember, levágja a fejedet,
testedet kilencvenkilenc darabra szaggatja, csontodat száz
darabra töri, feldarabol és megvizsgál a vaspatájú ember,
beszöktet vérrel, aztán összerak.

Mikortól felébredsz, mindig mosolyogsz, mindenre igent in-
tesz, lelkesen hallgatsz, bólogatsz, mászol felfelé a kattan-
kóró létrán, jaj, de magas ez a kattankóró létra... "

Ahogy a táltos fiú nő, mind magasabb szinten látja és értékeli a körülötte lévő világot.
1952-ben járunk, amikor Körmendi megkezdi Kunhegyesen az általános iskolát. 1952-ben
rendkívül aszályos év volt. Ez az év a padláslesöprések éve. Számos helyen még a család
ellátására való fejadag sem termett meg a búzából. A kötelező beszolgáltatást országszerte
a gép farától kellett vinni az állami magtárakba. Akik nem teljesítettek, azokhoz jöttek az
„idegenek", a végrehajtók. De 1952 arról is nevezetes, hogy Rákosi Mátyás, „Sztálin
legjobb tanítványa, a magyar nép vezére, a gyermekek pajtása" 60. születésnapját ünnepel-
tette. Az általa képviselt személyi kultusz a hatalma csúcsán állt. Rákosi a pártfőtitkári
tisztsége mellé megszerzi még a miniszterelnökit is. Körmendi Lajos az egyik életrajzi
novellájában, a Mindennapi kenyerünkben (2003) feltárja, hogy 1953-ban „izgatás bün-
tette miatt" idegenek, szolnoki ávósok vallatják az édesanyját, mert akkor (a jegyrendszer
idején) háromszáz asszony élén kenyeret követelt a gyermekének.'- Neki azt mondták
otthon a szülei, hogy ne szóljon egy szót se, akárhogy kérdezik, mert akkor „soha többet
nem látja anyut".

(Az idegen) értelmezéséhez volt tehát némi személyes tapasztalata is Körmendinek.
(Az idegen) elemzésekor Szepes Erika azonban nem veszi figyelembe a költői élmény

keletkezési körülményeit, a történelmi helyzetet, ezért téved, amikor azt állítja, az idegen
azért megmagyarázhatatlan, mert reálisan fel nem fogható világból érkezett: „reszketve
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kínálják az idegent, aki egy ismeretlen, megmagyarázhatatlan, tehát csak mágikusként
felfogható világból érkezett."

(Az idegen) mágikussá formált alakja ártó. Azért, mert akkor az egész ország félt a
proletárdiktatúra szellemétől, terrorjától. Az 1950-es években a magyar lelket, az ősi ma-
gyar hitet, a bátorságot, a tisztességet, az egyéniséget ölik ki nap mint nap az emberekből.
1950-ben keletkezik a korszak legnagyobb verse, az Illyés Gyula írta Egy mondat a zsar-
nokságról is, megmutatva a Rákosi-éra lényegét.

„Afurcsa idegen" kifejezés igen hangsúlyozott: parallelizmussal, anaforásan szerkesz-
tetten öt futamban ismétlődik, megtestesítve a gonoszt, ami olyan ellenállhatatlanul
magabiztos, hogy még a máskor - láttuk - engedelmes pásztorkutyák, akár a farkassal is
szembeszálló komondorok, kun ebek is „nyüszítve rohannak" előle „az ólak mögé. "

Ez az ártó hatalom mindenre képes lesz: „egyetlen szemvillanásától lángot fognak a /
hasas szalmakazlak", „dühös fújtatásától hetedik határba röppen/a jólrakott háztető". A
szörnyeteggé tárgyiasult idegen valami - mert még nem is tudjuk, milyen a kinézése - a
lépkedése, szemvillantása, füjtatása után káromkodik: „ káromkodásától bivalyok rontanak
az égre / dörgő szekereket hurcolva, és jégeső veri a gyen- / ge vetést. "

Az apokaliptikus, végítéletszerű változásokat előbb az állatok, majd a humanizált
környezet, aztán ismét az állatok szenvedik el. Végül az ember(iség). Félelemtől eltelten
igyekeznek a kedvébe járni. Tejjel is kínálják, ahogy Karcag környékén a táltost szokták.
Jellemző, hogy férfiak sehol. „Az asszonynép reszketve kutat a hűtőszekrényben és hideg
/tejjel, hússal, foszlós kenyérrel kínálja az ide-/ gént. " Kissé talán anakronisztikus az 50-
es években a telerakott hűtőszekrény említése, de a mágikus realizmusban minden
lehetséges, még a tér és idő is összefolyhat, torzulhat.

Talán nem véletlen, hogy az idegen torz voltát az ártatlan szűz konkretizálja, amikor
felismeri alakját: „A betöretlen, szilvaszemű süldőlány riadtan súgja: „Az ide- /génnek
kakasfeje van, édesanyám!". A „kakasfej" metafora akaratlanul is Chagall A kakas (1940)
című szürrealista festményét társítja bennünk az idegenhez. A kakas Chagall művésze-
tében a világháborús időszakban jelenik meg, és az agresszió jelképe: „a pusztítás erejét
hordozva. Az iszonyatos méretű állat támadásra kész, rémülten bújik előle az ember" -
magyarázza a képet Dávid Katalin.13

Hogy Körmendi mennyire „személyesen" is néz a táltos fiú szemével, arra kitűnő példa
(A nevetés). Körmendi itt a rusztikus, mesterkéletlen, egészségtől kicsattanó életerőt emeli
piedesztálra. De egyben ez a montázs arra is figyelmeztet, hogy a ciklusnak sajátos han-
gulati ritmusa is van. Az előbbi veszedelem-képzetet remekül ellensúlyozza ez a felhőtlen
felszabadultság-képzet.

Körmendi széles jókedvében hangosan, fuldokolva, hahotázva tudott nevetni a legvas-
kosabb tréfákon. De a humor minden fajtája szórakoztatta. A finom szellemességet éppen
úgy tudta értékelni, mint a csetlő-botló kétbalkezes balfácán helyzetkomikumait. Sokszor
nem is a vicc poénján, hanem az előadó jópofaságán mulatott.

Itt is egy szellemes, könnyeden csúfondáros, filmbe illő kettős helyzetkomikumot látunk
Először látjuk a snittszerű, dupla fogú kiröhögést, majd a kétségbeesett, tulkon lovagoló
alakot: távolabbról, totálban.
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„Errefelé ritkán, de akkor aztán tele pofával nevetnek az
emberek, s ha lent is két sor fogukat, fent is két sor fogu-
kat meglátja a pénzsóvár fogorvos, uccu, elmenekül, ha nincs
más, akár kölcsöntulok hátán is. "

(Az ünnep) körülírásakor a táltos már valószínű, hogy az ifjúkorba lépett, mert már nem
empirista, tapasztalati úton, hanem intellektuális színvonalon közelíti meg az ünnepet. Már
mögé lát az eseményeknek. A kényszerű ünneplők magukban, belső világuk büszke tör-
vényei szerint, gondolatban büntetik meg a gyűlölt szónokot: „a suksükölő, hordóhasú
néptribünt belökték a tovaro- /bogó forgószélbe". A képzeletbeli közösségi igazságszol-
gáltatást a mágikus realizmus úgy mutatja be, mintha megtörtént volna a valóságban.
Utána ezt megünneplendő: megkezdik a maguk önérzetes hagyományainak, önbecsülé-
seiknek gyakorlását; „ az emberek ürüt vágtak, az asszonyok gyön- /gyöt, sarut öltöttek,
amint illik, hazamentek a vályoghá- /zakba, hazamentek a toronyházakba, csontnyelű
bicsakkal bál-/ványt faragtak."

Mint a mesében: a rossz elnyeri büntetését, a jó elnyeri jutalmát. Körmendi - ahol csak
teheti - kun öntudattal utasítja el a despotizmust, nézi le a népe ellenségeit. Az 1982-ben
írt A puszta című versében is „zsupfedelű fejek /rohadnak/ a dísztribünökön ".

(Az elöljáró) gondolatpárhuzamai az értékes és az értéktelen ellentéteit futtatják meg
négyszer. Az értékes az érzékeny, a különleges a táltos tulajdonságú, aki két sor foggal,
tizenegy ujjal született, aki „félt a felhőktől (...) félt a nyári viharoktól". Itt visszautal
Körmendi a 2. montázsra, majd további ismérvekkel jellemzi a jót: „az /vacogott, ha
éjszaka benézett, a ló az ablakon ", „ annak / a fejében jelenetek tolakodtak, annak az
árnyéka / messze földön járt". Vele szemben áll az értéktelen, az átlagos, a kisszerű, az
érzéketlen szokvány-ember, a se hideg, se meleg, a tehetségtelen. Akit aztán a hatalom, a
kontraszelekció elöljáróvá tesz, mert nem veszélyes: használható. 0 az antitáltos. Személye
mindenben a táltos tulajdonságok tagadása.

(A falugyűlés) itt „modern", szocialista fogalom. Azonban szinte semmivé lesz az ősi
hagyomány ellenállása miatt, a szinte pogány besenyő-kun körülmények közepette, ahol
„Besenyő-szeme van a házaknak, tar kobakja van a házaknak", vagyis - felismerve a
metonímiás értelmezés lehetőségét, ahol a térbeli érintkezés alapján a hely nevét hasz-
náljuk a benne levők helyett - a régi vágású embereknek. Ahol tehát még csak kevésbé
keverednek a kultúrák: „a gáztűzhely mellett áll egy hosszú létra a házigazda azon /
mászkál az égbe miközben alszik, később a falugyűlésen csu- /dós dolgokat mesél, hú, van
is vita!"

A házigazda „álmában" a régi, pogány magyar, kun népi hitvilág szerint viselkedik, van
tartása, a felsőbb hatalmakkal úgy érintkezik, mintha táltos lenne. Hiszen a táltos is
látófára mászó útján társalgott a felsőbb uralmú lényekkel. A szocialista falugyűlésen tehát
egészen másról beszél a házigazda, mint amit az új rendszer elvárna tőle. Ezért csattan a
befejezésben nagyot a kajánul feleselő humor: „hú, van is vita!"

A (Víkend), a 11. és (Az idő), a 12. montázs már potenciális helyzetű. Mivel a szövegtest
aranymetszetében vannak, ezért amit itt megtudunk a múltról és jövőről, arról, hogyan
alapszik a múlton a jelen, hogyan ismétli „mágikusan" a múltat, - az mind nagyon fontos.
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Körmendi történelemszemlélete itt a legösszetettebb. Az ifjúvá érett táltos fiú elmélkedik,
filozofál itt a világban otthon levés legfontosabb, legalapvetőbb dolgairól. Tegyük hozzá:
eléggé fátumszerűen. Semmi optimizmus.

A (Víkend) igazán érzékletes, egyedi hasonlattal kezdődik: „Akár Krisztus tenyere,
ragyog a csillagokkal sűrűn telivert / égbolt." Itt a táltos ifjú belső, lelki táját látjuk
expresszív módon kivetítve az univerzumba. Létállapota az egyetemes szenvedésmítosz
része: önfeláldozó és megváltó. Pedig igyekszik objektív lenni, ezért, most már kívülre
téve a nézőpontot, belehelyezi magát a valós tájba, ahová rousseau-ista módon elvonult a
civilizáció elől. „ Ülsz a sátrad előtt, boldog vagy: ide nem vezet út a messzi- / re világító
városokból."

Alkalmas helyet keresett a meditálásra.
Hallucinációjában először hanghatásokkal jelentkezik a múlt. ,,Aztán szekérzörgés,

lódobogás közeledik, emberek kurjongat- / nak, vadul horkan a ló. " Majd egy pillanatra
számára személyessé konkretizálódik a titokzatosság. „Halott apád, nagyapád hangját
hallod, ismeretlen nyelven / beszélnek, elvonul az éji karaván. " Valós alapja van a képzelet
játékának: édesapja 1978. október 7-én halt meg, nagyapái pedig már korábban eltávoztak.

A hanghatások végül látási képzetekkel egészülnek ki. „Reggel a mocsarak, a réti vizek
tetején, mély keréknyomokat, /patahelyeket látsz ".

Amíg a (Víkend) - József Attila Ódájának (1933) első képéhez hasonlóan - főleg az
elmélyülésre alkalmas merengő, magányos pozíció, a belépő megteremtése, (Az idő) már
az emlékezés birodalma. Kivéve az 1. mondatot, a látványt: „Rucák búvárkodnak, bamba
bivalyok hevernek a félájult vi- / zekben." Ebben a látványban azonban már ott van a
látomás előkészülete. Ezt jelzik a b-s alliterációk - „búvárkodnak", „bamba bivalyok" -
révén is megerősített, illetve a „félájult" szójelentések.

Ebben a 12. montázsban Körmendi intuícióval hatol be az idő árján változó világba.
Beleérzéssel érti meg a történelmet.

„Az idő mélyén hatalmas cuppogás, vad kondafürdik, roppan- /nak a halak, a csigák. "
így kezdődik el a látomás, természeti képpel, küszöbbel. Ami a természetben történik, e
parallelizmusban az történik majd a társadalomban is. A természet és társadalom kölcsönö-
sen világítják meg egymást. „A látóhatáron lángol egy falu, füstöl az emberi hús, jajon- /
ganak a viskók."

A múlt jelen idejű idézése és a jövővel való összekapcsolása mágikus realista jellegze-
tesség. Költői bravúr: a régmúltból a közelmúltba ível a történelmi idő: egyetlen mondat-
ban, a „ városok" (értsd: emberek) metonímiával megspékelve! „Rabszíjrafűzve a városok
vonulnak a bombatölcsérek ásító /jövőideje felé. "

A következő párhuzamban - a Tisza-szabályozás utáni Tisza természeti példázatában -
a fogságba került „legmagyarabb" folyó kihalt: nincsenek életjelei. „A Tisza nomád,
portyázó vize is gát-kalodában kushad, nem /hajigál a fénybe pajkos halakat. " A párhu-
zam másik fele előtt retardációt, késleltetést iktat be a költő. A személyes-babonás kincs-
keresés vidám életjelek után kutatna. „A földre fekszünk, hallgatóiunk, ahonnan muzsika-
szó tör fel, /kincs után ásunk. " Ám ez után az eset után kiábrándító tanulságként fogalma-
zódik meg, hogy a kiszolgáltatottság, a gyarmati sors fátomszerűen ismétlődik a legújabb
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korunkban is. Az idő összeomlik, mert a jelen a múltra emlékeztet, a jelen ismétli a múltat.
„Kövér házunk falára mindegy ki akaszt dudát, mindegy milyen / idegen nótát fúj, járjuk.
/Néznek a lázas szemű fiúk, látják, terjed bennünk a szolga- / ság, akár a tőzegtűz."

E sorok olvastán most, 2009-ben, 28 év távlatából is érezzük-hazánk jelenlegi állapo-
tára tekintve különösen - hogy Körmendi Lajos ezzel a sorsversével 1981-ben a kortársai,
de legalábbis nemzedéke legkiválóbb költői közé emelkedett.

A szolgaság rádöbbenő felismerése után a szolgaság megjelenési formáira is jönnek
ezentúl a példák: (Az ipar), (A munkásnő), (Hétköznap), (A kisbíró), (A rokon).

(Az ipar) a „vas és acél országának" hangulatrajza. A vidék, a nagykunsági emberek
ellenségként élik meg az erőszakos iparosítást. Ezért lesznek a gyárkémények „ hét sár-
kányfej", és az életet nyújtó búzaföld ezért lesz olyan, mint a „szenesember képe". Ebben
a rusztikus kun világban maró gúny övezi az iparosítás terveit: „Büszkén mutogatjuk: a mi
nagytenyerű vidékünkön is van már /ipar, hühű, de van ám!" De nincsen benne köszönet.
Az ilyen iparosítás több kárt okoz, mint hasznot.

(A munkásnő) Rebus néni, aki belekényszerült a „fejlődésbe". Amíg csak „hátébé volt",
a rontás ellen ő „ köpködte a kismalacokat, köpködte az ut- / cabeli csecsemőket." De
„ elment a gyárba gatyákat varrni". A boszorkánykodás, a „fekete mágia" elleni védeke-
zéssel azonban nem hagyott fel. Körmendi körülményeskedve, majd váratlan csattanóval
leplezi le, kit tart Rebus néni rontó szellemnek: „szurkolhatja a kést a műszak után a /
seprűbe — ez a legjobb rontás ellen -, /már vérzik is egy tribünlakó!" Egy közutálatnak
örvendő tribünlakóval most nem a közösség, hanem egy egyén számol le.

A (Hétköznap) lényegében (Az idő) folytatása. Távolságtartó önvizsgálat és környezet-
tanulmány. Koravén lett a „titkok tudója". „Ennek a holdszemű, napszemű vézna fiúnak az
arca már vén- / embert formáz. " „Issza a tejet", mert táltos. Körülötte mind a globális,
mind a lokális világ kísértetiessé válik. „Magától bekapcsol a televízió, idegen nyelven
gajdol, min- / ket mutogat, homlokunkon vakító bilyog lángol. " A füzér mi-vers jellege
(többes szám 1. személyűsége) már korábban felbukkant, a 3. („mifelénk"), a 4. („mife-
lénk", „reánk"), a 12. („ekszünk, hallgatózunk", „ásunk", „járjuk", „bennünk"), a 13.
(„mutogatjuk: a mi nagytenyerű vidékünkön") montázsban, de itt kulminál, itt érkezik a
tetőpontra: „min- /ket mutogat, homlokunkon vakító bilyog lángol. " A népfit, a táltos ifjút
„égeti" a hatalom szolgálatába állított technicizmusból, a médiából áradó politikai
zsargon, vád, megszégyenítő megjelölés, a közösségét ért bántás, megbélyegzés. Amelyre
csak a bénulat, a gépies, lélektelen mozdulatok válaszolnak. „A gémeskút ostora szaporán
lemerül, feljön, a vályúba ömlik / a víz, teremtett lélek nincsen sehol". Mintha az
ember(i)ség halt volna ki. Ezt erősíti meg a természet fenyegető antropomorfizálódása is!
„Akár a véres hús, olyan az ég alja, tatárkodó szelek ban- /dáznak a sziken. " Ez a látomás
(Az idő) egyik látomásával függ össze. Mintha csak annak előzménye lenne. „A látóha-
táron lángol egy falu, füstöl az emberi hús, jajon- / ganak a viskók. " Mivel a mágikus rea-
lizmus szerint a jelen ismétli a múltat, vajon mi várható még itt?! A barbaricumi világban.

Igen érdekes (A kisbíró) című montázs megfejtése. Ugyanis „A kisbíró dobján égigérő
fa van." Mindenütt a megtévesztő sámáni hagyományok csodás elemei bomlanak ki. Ilyen
a „felvilág": „az égigérő fa kilenc ága /között járkál a Nap, az égigérő fa kilenc ága között
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sétál, a Hold." Ilyen az „alvilág": „Az égigérő fa kilenc gyökerénél kilenc kígyó tekereg
(...) kilenc béka lapul (...) éjszaka van." Ilyen a „föld": „kilenc ága alatt csődör eszi a
lángoló falut (...) a kisbíró megüli a csődört".

A szürrealista-mágikus díszítettség ezek után megszűnik. Sőt: epés iróniába vált át. Mert
kiderül, hogy a kisbíró csak látszatra a hagyományok embere, valójában álnokul más
felsőbb hatalmakat szolgál, a szocialista rendszer eszméit, híreit, önelégültségét közvetíti:
„haj, száll, mint a gondolat kilenc felső világba, hej, hoz- / za a híreket, huj!" Megint erős
csattanó a zárlat, mint a 14., (Amunkásnő) montázsban. A befejező mondat külön szakaszt
képez. A hangulata elkomorul, hiszen a nagy szavak és a törpe tettek között ellentmondás
van. A kisbíró a „boldog megelégedést" hirdeti-dobolja. „ Unottan vár a fáradt nép, mo-
rogva áll az álmos nap, hoj, /megjött- a kisbíró: közhírré tétetik, nálunk minden rendben. "
A nép belefásult a képmutató színjátékba. A kisbíró gúnyrajzában, jellemképében, fontos-
kodó alakjában a szocialista társadalom kiszolgáló csinovnyikjának „lelkes" önteltsége
lepleződik le. Nem tudjuk, csak sejtjük: igen valószínű, hogy a Barbaricum kötet megje-
lenésekor a kortársaknak jobb volt nem érteni, vagy kényelmesebb: elhallgatni Körmendi
e remekművének üzeneteit.

(A rokon) karcagi miliőben játszódik. Erre utal a karcagi Morgó csárda neve. így kezdő-
dik a rajz: „ Hú, nagy újság van a Morgó utcában, külföldről hozott leve- / let a posta, adják
kézről kézre, ugrál a szemük, mint a si- /miiabda. " S így fejeződik be: „Jaj, de aranyos
gyerek tud magyarul, kapkod- /jak egymás kezéből a külföldről jött levelet, nahát, nagy /
újság van a Morgó utcában... " A szituáció és a levél stílusa is a külvárosi cigányság
világát idézi. Körmendi tökéletesen ismeri az ottani életkörülményeket. 1978-ban megírta
a Művész Pista huszonegye című elbeszélésében. Itt csak egy „hangulatjelentést" olvasha-
tunk. A kisgyerek levelének utolsó sorai: ,,Aza ros hod' aöu és apu nem had' engem nézni
a tévét. /Hod' vad' te? " A telepen az a legnagyobb szellemi-lelki élmény, hogy a külföldre
szakadt hazánkfia gyereke „tud magyarul". Nagy megtiszteltetés ez, fel kell rá nézni! A
lét alatti lét mentalitása ez a felkapaszkodottság iránt. Persze, hogy ők mit sem látnak
abból, ami a táltos ifjú bőrét égeti.

Körmendi keserű, csúfondáros iróniája, • szófordulatai, indulati szófűzései közeli
rokonságot mutatnak a nemzedéktárs Sarusi Mihály hasonló rendeltetésű iróniájával.
Körmendi ilyen, sajátos hangulati töltésű szavaira gondolunk, mint „mifelénk", „hát
hogyne", „mi tagadás", „gondolhatják", „hú, van is vita!", „hühű, de van ám!", majd a
kisbíró serénykedését parodizáló „haj, (...) hej, / (...) huj! (...) hoj", továbbá: „hú",
„ nahát". Olvassuk csak el Sarusi Mihály Szegény ember az árokparton című elbeszélését,
amely az 198l-es A csabai Szajnán kötetében jelent meg! Elég, ha csak egyetlen példát
idézünk belőle, természetesen, a szöveg környezetében. „Látod, ez itt Rákosi, az
emelvény közepén. Azért állnak előtte a gyerekek, nehogy a munkások rálőjenek. Hiába,
a munkások sajnálják a gyerekeket."" Pompás élmény megfejteni ezt a fajta iróniát: 1.
mert különben lőnének, hiszen Rákosit (most csak maradjunk ennél a helytartónál) nem
sajnálják, 2. mert mentegeti a munkásokat: meg kell érteni őket is, hogy nem lőttek, 3.
mert Rákosi gonosz és gyáva (melyik diktátor nem az?), aki feláldozná még a gyermekeket
is, akikkel védi magát, 4. de Rákosi kiváló taktikus is, mert jól számít, amikor úgy véli, a
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munkásokból még nem veszett ki az emberség, még szeretik: „sajnálják a gyerekeket." Hát
ilyen a népiek vonulatához is kötődő fiatal írók „réteges" humora, iróniája!

A (Civilizáció) a záró montázs. Körmendinek itt nehéz, összetett feladatot kell megolda-
nia. Ezért szakaszokra tagol. Két helyen tette ezt eddig, (Az iskola) és (A kisbíró) esetében.
Itt is éreztetnie kell a pólusokat. Itt konkrétan a „kiszakadás" és a „hovatartozás" fájdal-
mát. Hiszen a táltos ifjú már megérett arra, hogy elhagyja otthonát, és teljesítse küldetését.
Hogy a fehér bika képében harcba menjen a nagy világba a kis világ érdekeiért. Hogy
Juhász Ferenc szarvassá változott fiújához hasonlóan önként vállalja a sorsát, a „kitaszí-
tottságban" is a „népképviseletet".

Körmendi így nyilatkozott 2001-ben Antall Istvánnak: „ volt, amikor megfogott egy-egy
szerző. Mondjuk, Juhász Ferencnek a Tékozló ország vagy a Harc a fehér báránnyal című
kötetei elgondolkodtattak. Újra kellett értelmeznem mindazt, amit addig a költészetről
hittem". Körmendi 1967-ben, amikor még vízügyi munkavezető és tervező volt, irodalmi
színpadot vezetett Karcagon. Részleteket adtak elő Az éjszaka képei című Juhász-műből is.

Körmendi Lajos ellenzékiségét és Juhász Ferenc baloldaliságát egyaránt jellemezte e
néphez való hűség.

Kellemes esti altató-képpel kezdődik a zárlat. „Lágyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a
langyos alkonyat- / ban, aztán felölti fekete ruháját, altatót dudorászik, fal- / vakkal babá-
zik. " A diófa kedvelt idilli tartozék a magyar irodalomban. Elég csak Berzsenyire utalnunk
„Agg diófám alatt tüzemet gerjeszteni" (Levéltöredék barátnémhoz, 1804-1808). És
alkalmas belépő arra is - Berzsenyi példája is jól mutatja -, hogy a külvilág festése után
önszemléletbe lépjen a költő, és képzeletében meginduljon a vers, és önmagát fesse az én.

Körmendinél némileg módosul a szisztéma, mert az idillbe gyilkos szándékkal avatko-
zik be a civilizáció technikája. Félelmetes az a technikai felkészültség, ahogy a küldetéses
embert megfigyelik és az agyába néznek. „Feltűnik az égen egy űrállomás, tekintete átdöfi
a háztetőt, / átdöfi a koponyámat, gyanús holmikat talál, jeleket ad, vala- / kit dirigál. "

Sorsát azonban senki sem kerülheti el, így a táltos költő sem. Jelképes, ahogy az ártó
szellemek - „egy veres bika", „egy fekete bika" - az életviadal-küzdelemre várják.
„Parazsat tajtékzik a dombtetőn egy veres bika, a keresztit- / nál egy fekete bika, öklelik a
fellegeket, kaparják a ki- / gyók, békák birodalmát, bömbölnek a házunk felé. "

A táltos költői én hamuszürke bikává változva harcba száll, pedig tudja, hogy félelmetes
sors vár rá. „A fogam vacog, kinő daru szőröm, kinő villás szarvam, isten /áldja édes-
anyám!"

Ha már egyfajta összehasonlításban megemlítettük Makra Sándor ifjúsági regényét, A
szolnoki bég vérdíját, említsük meg most is, mert Körmendi ismer(het)te. A kun hagyomá-
nyokat kiválóan ismerő író, néprajzos, tudós református pap, a túrkevei születésű patrióta
azt írja a regénye egyik hőséről, Vastag Lackó bojtárról, hogy a jobb lábán hat ujj van. A
karcagujszállási számadó, Pethő Bálint kedves bojtárja ő, mégis „A számadónak kicsit
remegett a hangja, mikor megszólalt, a szeme furcsán járt körbe-körbe: / - Jó lesz vigyázni,
hiszen te táltos vagy! /A két bojtár újból rácsodálkozott Lackóra. Mind a kettő tudta, hogy
a táltosok fekete bikával küzdenek meg, mikor eljön az idejük."15
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A vers azzal fejeződik be, hogy az édesanya a babonás jelből megsejti a fia halálát.
Amitől az anya a fia születésekor félt, az most beteljesülni látszik: „anyám háza földjén
felbuggyan /a vér. "

A táj megint palalel viselkedik, mint annyiszor a versben. Itt az emberi, az anyai és
gyermeki fájdalomnak ad kozmikus távlatot. „Lágyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a
gyöngyös pirkadat- / ban, felölti bíbor ruháját, anyám háza földjén felbuggy an /a vér. "

Egyetértünk Hideg Antal 1982-es konklúziójával: „Körmendi Lajos első kötete több
mint biztató ígéret, több mint az 198l-es esztendő / Rakovszky Zsuzsa Jóslatok és határ-
idők c. könyve mellett / legjobb első kötete: egy várhatóan nagyívű költészet első, megala-
pozó állomása". A művészi szublimáció - megtisztítás, megnemesítés, felemelés - kapcsán
pedig Márai Sándor 1944-es Naplója jut eszünkbe: „a művész nem a valóságot ábrázolja,
hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben."16

A Mifelénk-beli táltos költői szülőföldszeretet mintaadó lehetne ma is, 2009-ben, a
hazaáruló kozmopoliták ellenében, akik már mindent eladtak a fejünk fölül, amit lehetett,
és a lábunk alól is a fél Dunántúlt. A vidéki tájhazában is küzdelem folyt az 1950-es, 60-as
években a hagyományos beidegződés és a diktatúra szokásai között. Körmendi remekül
érezteti, hogy az „elmaradottság" és a „modernizmus" egyaránt veszélyes. A táltos költő
jól látja az ellentmondásokat, a kizökkent világot. A körkép azonban, amit Körmendi Lajos
megrajzol, mégsem kiábrándító, mert még van egészséges népi ellenállás, amit felvállalhat
az útjára induló „küldött". A szabadlelkű gondolkodó, az igazságszerető, a magyar nép
igazi felemelkedéséért küzdő ember.

Hogy a „küldött" szerep megtalálása-átélése-kifejezése mennyire jellemezte, foglalkoz-
tatta akkoriban a költőt, azt a napnál világosabban mutatja az, hogy Körmendi Lajos a
Mifelénk érzésvilága jegyében fogalmaz 1980. november 28-án is, amikor a szobrász
barát, a karcagi Györfi Sándor helybeli kiállításához írja Előszó a megméretéshez című
sommázatát. A már megjelent (A születés) kitalált táltos fia ott valós, hús-vér alakban, élő
példában lép a színre. És nem más, mint az „elhivatott" Györfi Sándor, aki - miként a költő
táltos is - „ egy nép felemelkedéséért veszi kézbe a bronzöntő műhely szerszámait, " „ meg
akarja őrizni népének, kishazájának karakterét", „Itt vannak a szobrai (...) asszonyok,
megszülői lázas szemű, foggal érkező fiúknak, akik lebuknak alsó világba, fölmennek felső
világba, kitudják mindenek titkát. Ilyen megjelölt ember Györfi Sándor, akit a Nagykunság
vall édes fiának.""

Körmendi négy embert tüntetett ki azzal, hogy „táltos". 1997-ben a néprajzkutató Szűcs
Sándort (Időért viaskodó), 1980-ban saját magát (Mifelénk) és a szobrász Györfi Sándort
(Előszó a megméretéshez), és 1994-ben a nyelvész Mándoky Kongur Istvánt (Búcsúvers).
Mindannyian a kun identitástudat, az erkölcsi tartás élesztői és erőteljes kifejezői-
fejlesztői. Györffy István nyomdokán haladva a mítoszt teremtették ők is - a kunoknak,
magyaroknak.
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