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Könvismertetés

Embernek lenni
He gyi Bé la író, film ren de zõ, or vos.
1937-ben született, 1956-ban érett ségi zett, majd or vo si, mû vé szet tör té ne ti,
filozófiai,esztétikai és filmmûvészeti
tanulmányokat folytatott. 1968-ig or vosként dolgozott, azután különbözõ
folyóiratok fõszerkesztõje, ill. na pilapok egyik vezetõ szerkesztõje volt.
Tizennyolc önálló kötete jelent meg,
har minc két film – do ku men tum-, kisjátékfilm, etûd, portrésorozat stb. –
író ja és ren de zõ je.
65. szü le tés nap já ra ad ta ki az Alterra Ki adó Utólag c. kö te tét, amely verse it és rö vid lé leg ze tû „el mél ke dé se it”
gyûjti egybe, valamint egy „groteszk
já té kot” (A pa ra di csom ka pu já ban) és
egy „drá mai já té kot” (Túl az utó pi án)
tartalmaz. Ferenc testvér és Devil úr
pár be szé de c. írá sa la punk idei áp ri li si
szá má ban is meg je lent már.
Aki bé kés, de rûs, fel sza ba dult, netán idil li han gu la tot vár az iro da lomtól, esetleg azt, hogy az elnyugtassa
az élet szá mos gond ja-ba ja kö ze pet te,
vé let le nül se ve gye ke zé be ezt a kö tetet. Aki azon ban szí ve sen szem be néz
az em ber lét fes tet len va ló sá gá val, az
egyes ember és az emberiség kínzó
prob lé má i val, hi á nya i val és vá gya kozásaival, teljesség- és transz cen dencia-igényével, és kész mindezekrõl
komolyan, a morális létezés vál la lásá val el gon dol kod ni, an nak jó szív vel
ajánlható.
A kötet írásaiban vissza-vissza térnek az egyé ni élet küz del mei, ví vó dásai, csalódásai, elégtelenség-érzései.
Mint egy ezek összeg zé sé nek, „ál ta lánosításának” tekinthetjük az Em bernek len ni c. ver set:
Em ber nek len ni nem bol do gu lás,
Em ber nek len ni – ta pasz ta lás.
Em ber nek len ni nem es he tõ ség,
Em ber nek len ni – fe le lõs ség. (...)
Em ber nek len ni sí rás és ku darc,
Em ber nek len ni szo mo rú harc.
Em ber nek len ni nem em be ri gond,
Em ber nek len ni égi do log. (...)
He gyi Bé lát azon ban az egyé ni léte zés kérdéseinél is job ban iz gat ja az
em ber tár sa dal mi lé te és kö zös sor sa.
Kü lön cik lus ban fog lal ko zik az öt venes évek drámai és tragikus ese ményeivel, és igen nagy terjedelemben
ko runk, sõt a vár ha tó jö võ vész ter hes
jelenségeivel. Szókimondása nem-

csak pontos leírása a kor je len sé geknek, ha nem bá tor tett is:
...egy kor a Sztá lin eké je
szán tott be lénk, ma pe dig bi lincs
a bank tõ ke raj tunk. (...)
Párt ve zé rek tõ ké sek let tek,
vad ate is ták val lá so sak,
kapitalistakéntfeszengenek
volt kín zó ink, hó hé ra ink so kan. (...)
A több ség fe le di, hogy ha zánk
a haj lék ta la nok, sze gé nyek
or szá ga lett, hol kul tú ránk
ápo lat lan, zül lik, té ve lyeg. (...)
(Galgóczi)

Táj c. ver sé ben a pusz tu ló fák mi att
bú son gó köl tõt így „vi gasz tal ja” képzeletbelibeszélgetõtársa:
– Ne bosszan kod jál, öre gem!
He lyet tük annyi szép te rem:
marketek és centerplazák,
mul tip le xek, Hut-Hut piz zák,
Burger King, McDonald’s ál dás,
Tesco, Auchan and Campona,
Penny Fashion avagy Cora...
Ak ció film, ak ció hõs,
Lé nyeg, hogy az FBI gyõz...
A táj sem ma rad hat a ré gi,
Ame ri ka meg ígé ri
új kor sza kát a vi lág nak,
Ázsi á nak, Eu ró pá nak.
Min den ki te kint se ma gát
sza bad nak, hisz globalizált,
az em ber csak ak kor em ber,
ha pén ze van, árut ter mel.
Nem fon tos, hogy ki mi ben hisz,
csak az adó, csak a biz nisz...
Ért he tõ hát, ha a kö tet ben ta lán az
ökológiai katasztrófa réme szólal
meg a leg sú lyo sab ban, min de nek elõtt
Túl az utó pi án c. egy fel vo ná sos drámai játékában, a versek közül pedig
leg in kább a Posz tu musz ég bolt ban:
Mi nek ez, mi nek ez, mi nek az?
Mi nek a tél, a nyár, a ta vasz,
mi nek a hó, a szél, az esõ?
Már min dent be fed a te me tõ. (...)
Mi nek az ész, csa ló böl cse let?
Nin csen Föld alatt, nincs Föld fe lett,
a vi lág pusz ta ság, si va tag,
nin cse nek fel hõk, sem ma da rak.
Nin csen itt élet, nin csen ha lál,
a sem mi sok kos vi gyázz ban áll,
a boly gók kö zül hi ány zik egy:
he lyén fi nom csil lag por pe reg. (...)

Csak tisztelettel ál la pít hat juk meg,
hogy (joggal) apokaliptikus lá tásmódja és életérzése el lenére Hegyi
Bé la nem hogy nem vá lik ni hi lis tá vá,
hanem megõrzi a létezés egészének
értelmébe vetett hitét. Hullámzás c.
kis elmélkedésében így ír az emberi
élet jel kép ének te kint he tõ hul lám zásról:
...mennyi ör vény lés, mennyi sod rás!
Mennyi halálos feltámadás, és
mennyi életbe sûrûsödõ halál!
Egyenként, egymásba futva, össze gabalyodva. Elenyésznek a parti
sziklákhoz érve, beissza ke se rû tajték ju kat a föld. Kü lön-kü lön ha landók mind. De együtt: a teljes Lé tezés. Holtukban is halhatatlanok,
mert ma ga a hul lám zás, min den körülmények között, minden vész terhes széljárást kiállva, a hullámzás
örök re meg õr zi a ten gert...
Hi te azon ban nem ol csó és sem mire sem kö te le zõ hi szé keny ség, ha nem
tet tek re sar kal ló el kö te le zett ség:
Ho vá, mi nek?
gyermekeimhez
égigérõ fá nak,
be teg anyám
imazsámolyának,
feleségem
nap ja ere jé nek,
ba rá tom mel lé
szõlõvenyigének,
ide ge nek elé
va kot ve ze tõ nek,
meg fá rad tak kö zé
panasztemetõnek...
Ta lán nem té ve dünk, ha má sik egyfelvonásosa, A paradicsom ka pu jában alap ján azt gon dol juk, hogy Hegyi Béla számára az emberlét végsõ
feloldása és megoldása csak „odaát”
következik be, ahol „minden ma radéktalan”, „nincsen hiányunk, fé lelmünk, szorongásunk”, s „a nyu galom nak és biz ton ság nak il lat ár ja vesz
kö rül”. Mind azo nál tal kí ván juk ne ki,
hogy eb bõl már „ide át” is meg él hessen annyit, amennyi egy ál ta lán le hetséges.
Gromon And rás
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