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TAVASZI MELÓDIAK (Fantázia) 

A kertben, szobám ablaka alatt az akácfa kopár ágain verebek 

ugrándoznak, és élénken beszélgetnek, a szomszédház tetőgerincén pedig 

tiszteletre méltó varjú üldögél, és komolyan bólogat a szürke madárkák 

fecsegésére. A napfény-átjárta meleg levegő minden hangot besodor szo-

bámba; hallom a patak halk, fürge csörgedezését, megértem, miről turbékolnak 

a galambok ablakpárkányomon, és a levegővel együtt lelkembe árad a tavasz 

muzsikája. 

- Csip-csirip! - szólal meg egy öreg veréb társaihoz fordulva. - Hát megint 

megértük a tavaszt, ugyebár? Csipcsirip ! 

- Fakk-tum! Fakk-tum! - mondja rá a varjú nyakát nyújtogatva. 

Jól ismerem ezt a fontoskodó madarat: mindig röviden nyilatkozik, és 

feltétlenül igenlő értelemben. A természet is ostobának teremtette, s azonfelül 

még ijedt is, mint a legtöbb varjú. De előkelő helyet foglal el a társadalomban, 

és minden télen rendez valami „jótékony célú" bazárt az elszegényedett csókák 

meg az öreg galambok javára. 

Ismerem a verebet is; noha első pillantásra könnyelműnek, sőt liberálisnak 

látszik, valójában azért megvan a magához való esze. Tisztelettudó képpel 

ugrál a varjú körül, de azért pontosan ismeri a nagy madár minden gyengéjét, 

és mindig szívesen ad elő róla egy-két pikáns anekdotát. 

Az ablakpárkányon pedig egy fiatal, begyes galamb hevesen udvarol egy 

szerény kis galambleánynak: 

- Megöl a búú-bánat, a bűú-bánat, ha nem osztod meg velem szerelmemet! 

- Tetszik tudni, hogy megérkeztek a csízek? - közli a veréb. 

- Fakk-tum! - bólint rá a varjú. 
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- Megjöttek és lármáznak, röpködnek, csicseregnek. Szörnyen nyughatatlan 

madarak! A cinegék is megjöttek velük együtt . . . mint mindig, hehehe! 

Tegnap este, tetszik tudni, megkérdeztem az egyiktől, csak úgy tréfásan: „No 

galambocskám, hát megjöttetek?" Szemtelenül válaszolt . . . Ezekben a 

madarakban egy csepp tisztelet sincsen az ember rangja, hivatása, társadalmi 

állása iránt . . . Elvégre én udvari veréb vagyok . . . 

Itt a kéményből váratlanul előbukkant egy fiatal holló, és halkan jelentette: 

- Hivatali kötelességemhez híven figyelmesen kihallgattam a levegőt, a vizet 

és a föld mélyét benépesítő élólények beszélgetéseit, lankadatlan igyekezettel 

követtem minden mozdulatukat, s ezennel van szerencsém jelenteni, hogy a 

fent említett csízek a tavaszról csicseregnek, és a természet állítólagos közeli 

megújulását merészelik emlegetni. 

- Csip-csirip! - kiáltott fel a veréb, és ijedten pislogott a feljelentőre. A varjú 

azonban jóindulatúan biccentett. - Volt már tavasz, volt már nemegyszer - 

jegyezte meg az öreg veréb. - Ami pedig a természet megújulását illeti, hát az 

természetesen kellemes . . . feltéve, ha mindazon hatóságok engedélyével 

történik, akik ebben illetékesek . . . - Fakk-tum! - mondta rá a varjú, és kegyes 

pillantást vetett a verébre. 

- A fentiekhez még hozzá kell tennem - folytatta a fiatal holló -, hogy az 

említett csízek elégedetlenségüknek adnak kifejezést azon oknál fogva, hogy a 

patakok, amelyekből szomjukat oltják, állítólag zavarosak; egyesek közülük 

még arra is vetemednek, hogy szabadságról álmodozzanak... 

- Ó, ez régi szokásuk! - kiáltott fel az öreg veréb. - Fiatalságuk az oka, ez 

egy cseppet sem veszélyes! Magam is voltam fiatal, és én is álmodoztam róla 

. . . 

- Kiről? 

- Az alko . . . ko . . . ko . . . - Az alkotmányról? 
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- Csak álmodoztam! Csak álmodoztam, kérem szépen! Persze . . . nagyon 

szerényen álmodoztam! De azután ez elmúlt, álmaim más „tárgyat" kerestek 

maguknak, reálisabbat, hehehe . . . és, tetszik tudni, kellemesebbet, olyat, 

amelyre sokkal nagyobb szüksége van egy verébnek . . . hehe... 

- Eh-hm - hangzott most fel a tiszteletet parancsoló krákogás. A hársfa 

koronájában megjelent egy valóságos titkos pirók, kegyesen biccentett a 

többiek felé és rákezdte: 

- Eh, nem vették észre, urraim, hogy a levegőben van valami . . . valami . . 

. 

- Tavaszias a levegő, kegyelmes uram - mondta a veréb. A varjú pedig 

oldalvást billentette fejét, és gyengéden, epedőn károgta, mintha bárány 

bégetne: 

- Fakk-tum. 

- M-mgem! Tegnap kártyázás közben ugyanezt mondta nekem egy 

ősnemes, kiváló bagoly . . . „Mintha valami volna a levegőben" azt mondja . . 

. Én meg azt válaszoltam neki: „Észrevesszük, megszaglásszuk, 

kivizsgáljuk!" Bölcs válasz, nemde? 

- Úgy van, úgy van, kegyeimes uram! Rendkívül bölcs - hagyta helyben 

hódalattal az öreg veréb. - Mindig ki kell várni az eseményeket, kegyelmes 

uram . . . Egy megfontolt madár mindig várakozó álláspontra helyezkedik . . .  

A kerti gyepre, ott, ahol már elolvadt a hó, pacsirta ereszkedett le az égből, 

gondterhelten futkározott rajta, és magában mormolta: 

- Hajnalfény az égbolt alján kioltja a csillagokat, sápad a hold, elszáll az éj, s 

mint a jég, ha napfény éri, elolvad bús sötétségbe. Milyen édes, könnyű a lét, 

hogyha szívem remény szárnyán száll a nap, reggel elébe, fény és szabadság 

elébe.  

- E-ez mif-féle madár? - kérdezte a pirók hunyorogva holló a kémény 

mögül.  
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- Költő, kegyelmes uram! - tette hozzá elnézően a veréb.A pirók sandán 

nézett a költő felé.  

- Mm . . . milyen szürke . . . a pimasz! Ha jól hallom, izé . . . a napról, meg a 

szabadságról merészel fecsegni? i 

- Úgy van, kegyelmes uram! - erősítette meg a holló. -Főfoglalkozása: 

alaptalan remények ébresztgetése az ifjú madárnemzedék szívében, 

kegyelmes uram! - Ostoba és elítélendő!  

- Úgy van, tökéletesen igaz, kegyelmes uram - helyeselte az öreg veréb. - 

Rendkívül ostoba! A szabadság, kegyelmes uram, meghatározhatatlan és, 

hogy úgy mondjam,,megfoghatatlan . . .  

- Mindazonáltal, ha nem tévedek, önnel is megtörtént életében, hogy 

szabadságra . . , izgatott. 

- Fakk-tum! - kiáltott fel hirtelen a varjú. Az öreg veréb némileg 

zavarba jött. 

- Csakugyan, kegyelmes uram, egyszer megesett . . . de tekintettel az enyhítő 

körülményekre . . . 

- Mármint hogy . . . miféle körülményekre? 

- Ebéd után történt, kegyelmes uram! Borgőzös . . . vagyis kissé 

ködös elmeállapotban . . . És bizonyos mérséklettel izgattam kegyelmes uram! 

- Azaz hogyan? 

- Halkan annyit mondtam: „Éljen a szabadság . . ." és azonnal hangosan 

hozzátettem: „A törvényes keretek között." 

A pirók kérdőn tekintett a hollóra. 

- Csakugyan így volt, kegyelmes uram - mondta rá a holló. 

- Üreg veréb vagyok én már, kegyelmes uram, s épp ezért nem engedhetem 

meg magamnak, hogy komolyabban foglalkozzam a szabadság kérdésével, 
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mivel eme kérdés nem tartozik ama hivatal hatáskörébe, amelyben szolgálni 

szerencsés vagyok. 

- Fakk-tum! - károgta ismét a varjú. 

Hiszen egészen mindegy neki, hogy mit - csak helyeselhessen. 

Az utcán pedig patakok csordogáltak, és halk hangon daloltak a folyóról, 

amelybe útjuk végén, a közeli jövőben ömlenek: 

- A folyó locsogó, fürge habjai visznek, és befogad minket a tengerek árja, 

majd újra talán egek boltozatára felszí bennünket a forró napsugár; aztán az 

égből újra a földre lepermetezünk, s leszünk éjjeli harmat, hópihe, záporeső. 

A nap, a pompás, simogató tavaszi nap egy isten mosolyával mosolyog le az 

égről, tele szeretettel, a teremtés lángoló szenvedélyével. 

A kert végében, egy öreg hársfa ágain csízek csapata üldögél, és egyikük 

lelkesen, ihletetten énekli társainak a Viharmadár dalát, melyet valahol 

hallott:   

 

A viharmadár dala 

 

Tajtékzó, vad tenger felett 

 szél hajszol kósza felleget 

. Felhő alatt, tenger fölött 

, mintha sötét villám volna, 

 büszkén száll a Viharmadár. 

 

Szárnya olykor hullámot ér, 
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 máskor nyílként fellegbe fúr 

 és a felhők hallják hangját, 

 harsány, bátor hangja boldog. 

 Mert dalában vihart áhít! 

 

Bús haragját, szenvedelmét 

 s reményét a győzelemben 

hallják hangjából a felhők. 

Sirály surran el sikongva, 

 riadt szívét nyögve rejti 

tengerhullám hűvösébe, 

 mert remeg, fél a vihartól. 

  

Dunnalúdnép is kiáltoz, 

 de az élet szent harcában  

nem érezhet üdvösséget,  

villámlástól visszaretten. 

 

 

Balga pingvin lomha teste  

sziklák közt megbúvik gyáván. 

 Csak a büszke Viharmadár  

szárnyal merész ívben ott fenn,  

tengerár felett a légben. 

 

 

Mind alantabb s egyre zordabb 
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 felhö tornyosul az égen 

s zúgva tör a tengerhullám  

villámfények magasába. 

Mennydörgés közt tajtékozva  

 reng a tenger, küzdve széllel. 

 

Most a  szél erős marokkal  

felragadja víz hullámát 

és haraggal dobja vissza 

 sziklakőre - pozdorjává törve 

 össze szín-smaragdját. 

 

Viharmadár büszkén szárnyal, 

 mintha sötét villám volna,  

olykor nyílként fellegbe fúr 

, szárnya víz hullámát tépi. 

Ott suhan, mint zordon démon,  

Vihar démon... száll sötéten, 

 most kacagva, majd zokogva... 

fellegek fölött kacag most, örömében 

zokog máskor. 

 

 

Mindentérző démon – érzi 

fáradóban a vihar már, 

 tudja jól, hogy nem sokáig  

takarja a napot felleg, 
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nem soká takarja már! 

 

Szél süvölt... és mennydörög még... 

 kékes lánggal tündökölve 

száll a felleg víz tükrére. 

 

 Tenger fogja fel a villám 

 nyílvesszőit és eloltja. 

 Tüzkigyóként felcikázik 

 víz tükrében, majd elvész 

 a villám vakító visszfénye. 

 

 

- Vad vihar jő nemsokára!... 

 Viharmadár hangja szól 

 így villámlások közt merészen,  

zúgó tengerár fölött is 

 győzelemnek prófétája: 

- Jöjj, vihar, s légy még erősebb! 
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Dal a viharmadárról  

Ring a tenger szürke síkja, felhőt gyűjt a szét fölötte. Felhők s 

tenger hulláma közt viharmadár száll kevélyen, mint fekete villám 

fénye. 

Hullámokba szánt a szárnya, mint a nyíl felhőkbe röppen, hangja 

harsogá örömhír, felriadnak rá a felhők. 

Tomboló viharra vágyik torkából e vágy rikoltoz, szenvedély 

száll, harag harsog: harcra szólít, gyózelemre, felmordulnak rá a 

felhők. 

A sirálynép nyög, sikongat, víz föfött vijjog csapongva, bújna 

mély tengerfenékre, hogy elrejtse rettegését. 

Nyögnek a búvárkacsák is, nem kivánják ők a harcot; nyugalomra 

vágyakoznak, tengert rengető csapások szelid szivük elszorítja. 

Buta pingvin zsfros testét sziklák közé rejti félve... Csak a 

büszke viharmadár száll szabadon, száll merészen, míg tajtékzik 

lenn a tenger. 

Felhők arca mind sötétebb, tenger fölött csüngenek már, vad 

hullámok énekeinek, fel a zord magasba törnek, hol  az égbolt 

lángja lobban. 

Már a mennydörgés morajlik. Hullámok széllel pörölve, dühtől 

tajtékozva nyögnek. Hullámok raját a szélvész, ím ropogva 

átkarolja, sziklaparthoz vágja őket, szétporló cseppekre zúzza a 

smaragdkincs garmadáját. 

Viharmadár száll rikoltva, mint fekete villám fénye; nyílként 

fúrja át a felhőt, szilaj szárnya a dühöngő hullám tajtékát letépi. 

Íme, száguld, mint a démon - vad, sötét és büszke szellem, száll 

nevetve és zokogva, felhók fölőtt szálva nevetve, zokog tomboló 

örömtől! 
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Mindent hall finom fülével: a vihar veszett haragja, érzi, hogy 

hamar kifullad. Nem sokáig rejti majd a fényt a felhő, nem sokáig! 

Szél süvőlt még... mennydőrőg még... 

Kék lángok lobognak át a vágtató felhőrajok közt, feneketlen 

mélység fölött. Villámok nyilát a tenger forge kézzel összefogja s 

örvényébe fojtja őket. Hullámok közt lenn a fények mint tüzes 

kígyók cikáznak, felvillannak elmerülnek. 

- Vihar! Nemsoká kitör majd! 

A viharmadár merészen villámok közt száll csapongva, örvénylő viz 

bőg alatta s már a győzelmet süvölti: 

- Szállj, vihar! Recsegve tombolj! 

 

 

   " Az ember anatómiája kulcs a majom anatómiájához" (Marx ) 

 

1901 márciusának elején  Péterváron a Kazányi székesegyház elötti téren a  cári 

rendörség brutálisan szétverte  a  forradalmi diákság felvonulását , Gorkij ennek az 

eseménynek    izzó  hatására írta meg  a  Viharmadár dalát, amely a Tavaszi 

melódiák  tanmeséjének  lett   záró akkordja .  A cári rendőrség nem engedélyezte   

ugyan  a  teljes szöveg   közlését ,   de     a  Viharmadár   dalát  igen . 

Ettől kezdve Oroszország szerte munkás és diák körök terjesztették a forradalom  

eljövetelének dalát  .  

És lám   -lám  a  cári cenzúra sem volt  oly    orwellien totális,  ,  amely    a legutolsó  

faluvégi fogadóban is  forradalmi probagandát vizionált  . ezúttal   éber ,  

tévedhetelen  önteltségénél  fogván   a   forradalmi     szellemet  maga engedte ki a 

palackból.  . A   forradalmár sorsának  groteszk fintoraként , Gorkij  a második  ,    

1917 es - forradalom  korszakában   „ önnön rendszerével szemben „  próbálta 

menteni a menthetőt      a  bolsevik egyeduralommal szemben   igy a számára  

érthetetlen és jogosulatlan cenzúrával  szemben is fellépett , de   ennél is jóban 

érdekelte, hogy életeket, sorsukat   mentsen  azokét  is  akiket   a    Cseka    terrorja   

- forradalmi hitvallásuk  ellenére  vagy éppen ezért  - eltiport volna .   A cári 

kancsukákhoz  képest a Cseka „tévedhetetlenül   lesújtott    „ forradalmi   és  
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ellenforradalmi    „  áldozataira  egyaránt  . Ezért   csodálkozhatunk   azon      hogy a 

többnyire  tisztánlátó    Victor Serge  milyen    értetlenkedve írt  kedvelt szerzőjének  

ilyen irányú tevékenységéről      : „ Semmi sem támasztja alá Gorkij fogcsikorgató, 

néha vehemens keserűségét, amiért folyamatosan küzdenie kellett a hatóságok 

ügymenete és túlkapásai ellen, amely küzdelembe végül bele is betegedett. 

Tagadhatatlan, hogy Gorkij több időt töltött a Csekával hadakozva értelmiségiek és 

más áldozatok megmentéséért, mint írótársaival. Az sem igazolható, hogy azért 

bízott Leninben, mert közbenjárásait nála rendszerint siker koronázta .” 

  

A  kiadványt     a proletárforradalom 100 . évfordulójára adjuk ki , semmi egyéb 

aktualitása nincs  mint maga  a  Viharmadár dalának veleje  : a  proletárforradalom   

igenlése . Valahány  forradalmunk vereséget szenvedett  ebből  semmi egyéb 

kellemetlenség nem    következik, minthogy ma azért élünk úgy   ahogyan mert     a 

tegnapok   Forradalma : a kommunista harc vereséget szenvedett .  Aki megkérdi mi 

értelme     foglalkozni  állandóan a múltbéli eseményekkel, forradalmakkal  az 

osztályharcok múltbéli eseményeivel       az valójában  nem ért semmit a maga 

individualista atomizáltságába zárva  és  neki csak egyet mondthatunk :   " Az ember 

anatómiája kulcs a majom anatómiájához" (Marx ) 

 

2017 december havában  

DE TE  FABULA NARRATUR 

 

 

Maxim Gorky 

Song of the Stormy Petrel 

 

High above the silvery ocean winds are gathering the storm-

clouds, and between the clouds and ocean proudly wheels the 

Stormy Petrel, like a streak of sable lightning. 
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Now his wing the wave caresses, now he rises like an arrow, 

cleaving clouds and crying fiercely, while the clouds detect a 

rapture in the bird's courageous crying. 

In that crying sounds a craving for the tempest! Sounds the 

flaming of his passion, of his anger, of his confidence in 

triumph. 

The gulls are moaning in their terror--moaning, darting o'er 

the waters, and would gladly hide their horror in the inky 

depths of ocean. 

And the grebes are also moaning. Not for them the nameless 

rapture of the struggle. They are frightened by the crashing of 

the thunder. 

And the foolish penguins cower in the crevices of rocks, while 

alone the Stormy Petrel proudly wheels above the ocean, o'er 

the silver-frothing waters. 

Ever lower, ever blacker, sink the stormclouds to the sea, and 

the singing waves are mounting in their yearning toward the 

thunder. 

Strikes the thunder. Now the waters fiercely battle with the 

winds. And the winds in fury seize them in unbreakable 

embrace, hurtling down the emerald masses to be shattered on 

the cliffs. 

Like a streak of sable lightning wheels and cries the Stormy 

Petrel, piercing storm-clouds like an arrow, cutting swiftly 

through the waters. 
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He is coursing like a Demon, the black Demon of the tempest, 

ever laughing, ever sobbing--he is laughing at the storm-clouds, 

he is sobbing with his rapture. 

In the crashing of the thunder the wise Demon hears a 

murmur of exhaustion. And he is knows the strom will die and 

the sun will be triumphant; the sun will always be triumphant! 

The waters roar. The thunder crashes. Livid lightning flares in 

stormclouds high above the seething ocean, and the flaming 

darts are captured and extinguished by the waters, while the 

serpentine reflections writhe, expiring, in the deep. 

It's the storm! The storm is breaking! 

Still the valiant Stormy Petrel proudly wheels amond the 

lightning, o'er the roaring, raging ocean, and his cry resounds 

exultant, like a prophecy of triumph-- 

Let it break in all its fury! 

 

History  

 

„ Maxim Gorky wrote "The Song of the Storm Petrel" in March 1901 

in Nizhny Novgorod. It is believed that originally the text was part 

of a larger piece, called "Spring Melodies" (Весенние мелодии) and 

subtitled "Fantasy" (Фантазия).In this "fantasy", the author 

overhears a conversation of birds outside his window on a late-

winter day: a crow, a raven, and a bullfinch representing the 

monarchist establishment; sparrows, "lesser people"; and anti-

establishmentsiskins (чижики). As the birds discussing the approach 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nizhny_Novgorod
https://en.wikipedia.org/wiki/Crow
https://en.wikipedia.org/wiki/Raven
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_bullfinch
https://en.wikipedia.org/wiki/Sparrows
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_siskin
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of the spring, it is one of the siskins who sings to his comrades 

"the Song of the Stormy Petrel, which he had overheard somewhere", 

which appears as the "fantasy's" finale. In the "Song", the action 

takes place on an ocean coast, far from the streets of a central 

Russian town; the language calling for revolution is coded—the 

proudstormy petrel, unafraid of the storm (that is, revolution), as 

all other birds cower.The publication of this parody of the Russian 

society was disallowed by thecensors; however, apparently because of 

a censor's mistake, the siskin's "Song" was allowed to be published 

as a separate piece. The entire "fantasy" was published in Berlin in 

1902.The "Song" was first published in the Zhizn magazine in April 

1901. Gorky was arrested for publishing "The Song", but released 

shortly thereafter. 

The poem was later referred to as "the battle anthem of the 

revolution", and the epithet Burevestnik Revolyutsii (The Storm 

Petrel of the Revolution) soon became attached to Gorky himself. 

In 1901, no one could criticise the tsar directly and hopeto escape 

unhappy fate. The language calling for revolutionis coded &mdash; th

e proud stormy petrel, unafraid of the storm(that is, revolution), a

s all other animals cower. „ 

 

"The proletariat is beaten, the revolution is stamped out," shrieks 

our reactionary press in malignant delight. Such delight is 

premature. 

 Come with us in our fight against the old order, in our work for 

the creation of a new order. Forward for liberty and the splendour 

of life. „ 

(Gorky) 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Finale_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Stormy_petrel
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhizn
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