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köd meg pára urát, elemek elemi fejedelmét. 
Mit csápolsz, így van. Nagy költô, bírd el a sorsod. 
Salve, kutya! Ez bók. Csudamód szeretem a kutyákat.
Írtam Trójából. Hol máshol? Ott a családom. 
Salve, kutyissime Tu! Csókollak:

[kézírással] Creusa Sobotka

*

másképp, népibben

Ha nem folytatod, Latorom,
én a derekad letöröm.
Sej-haj!
Tejeskávéban szokatlan a haj.

Somlyó Bálint

APÁMRÓL

1970-ben a Szépirodalmi Kiadó háromkötetes életmû-válogatással ünnepelte meg apám 
50. születésnapját. A stílusosan HÁRMASTÜKÖR címet viselô, elegánsan kartondobozban 
közreadott kiadvány az addigi életmû három fôpillérét jelenítette meg: az elsô kötetben 
válogatott versek, a másodikban tanulmányok, a harmadikban pedig mûfordítások 
kaptak helyet. A versválogatás végén azonban felbukkant valami, ami mindaddig tu-
domásom szerint csupán egyetlenegyszer, a rövid életû Újholdban jelent meg, még 
1946-ban, és aminek e hármas felosztáson belüli pozicionálása is elgondolkodtató. 
A kötet SZERELÔSZÔNYEG címû, utolsó ciklusa nem verseket tartalmaz, hanem a pályával 
összekapcsolódó, nyíltan vagy bújtatottan önéletrajzi jellegû írásokat, levélfogalmazvá-
nyokat és naplójegyzeteket. A cím késôbb majd, jellemzô módon, egy végül befejezet-
lenül maradt és hivatalosan annak soha nem is nevezett életmûkiadásban tér vissza, 
kötetcímként, és itt magyarázatot is kap: „Szerelôszônyeg: a Magyar értelmezô kisszótár 
szerint: »Hídépítéshez kifeszített drótháló, amelyen szerelést végeznek.« Tehát: maga is híd. A híd 
létezését megelôzô híd, amely a majdani hídhoz ível át. Híd a híd eszméje és a híd megvalósulása 
között.” Ez a hídmetafora megsokszorozottan érvényes azokra a naplójegyzetekre, ame-
lyek a ciklus gerincét alkotják. Egy a bármelyik pillanatban bekövetkezhetô megsem-
misülés árnyékában élô fiatalember gondolkodik bennük választott mesterségé rôl és 
saját megírandó mûveirôl, amelyeknek megvalósítását a tehetség és a személyiség mély-
vízi aknái éppúgy fenyegetik, mint a mûvek létrehozását egyáltalán lehetôvé tevô élet 
erôszakos megszakításának árnya. A körvonalaiban is alig kivehetô túlpartra igyekszik 
vele hidat verni, és talán magának a hídverés aktusának segítségével próbálja fenntar-
tani legalább az illúzióját annak, hogy egyáltalában létezik túlpart. Számomra azonban 
van ennek a hídmetaforának még egy aspektusa, amely apám címadásában nyilvánva-



lóan nem játszott szerepet. A HÁRMASTÜKÖR megjelenésének idején tizenhárom éves 
voltam. Nem ez volt apám elsô olyan könyve, amelybôl már nekem dedikált példányt 
kaptam, de szinte bizonyosan az elsô, amelyet komolyan elkezdtem elolvasni, ha talán 
nem is azon nyomban. Ezek a fiatalkori jegyzetek megbûvöltek. A bûvölet részben a 
jegyzetekben körvonalazódó gondolkodásból és életfelfogásból fakadt, amelyrôl remé-
nyeim szerint a továbbiakban itt szó lesz, részben azonban egy nagyon is személyes 
forrásból. Kamaszodó gyerekként egyszerre apám hozzám hasonló, de legalábbis velem 
összemérhetô korú alakjával szembesülhettem, közvetlenül tekinthettem bele annak a 
szellemnek és annak a személyiségnek a formálódásába, amelyet addig csak kiteljesedett 
alakjában ismerhettem. Az adottság (mindenféle értelemben) egyszerre feltárta elôttem 
adódásának kétségekkel teli, küzdelmes folyamatát. Az adottság kérdése amúgy is 
középponti eleme e jegyzeteknek. Aki olyan sajátos (bár azért még a magyar irodalom-
ban sem egyedülálló) kondíciókkal indul pályáján, mint apám, az „átkozott költô” fia, 
annak egyszerre kell szembenéznie evvel a helyzettel mint „adottsággal”, amely alól 
kibújni nem lehet, csak a gyászmunkára hasonlító elszántsággal még inkább és még 
teljesebben a magunkévá tenni, valamint azzal a kínzó kérdéssel, hogy ezen az „adott-
ságon” túl egyéb adottságok is alátámasztják-e vajon vállalkozását. (Ami a gyászmunkát 
illeti: apám elsô, nyomtatásban megjelent verse, a POGÁNY ZSOLTÁROLÁS a felszínen József 
Attila halálának alkalmából született ugyan, de maga is elmondta többször, hogy a 
mélyben ezen túl még két közeli haláleset, az apjáé és Devecseri Gábor öccséé, Devecseri 
Petié is ott munkál benne.) 

Az adottságokat illetô kétely azonban romboló hatású is lehet, nem véletlen, hogy a 
feljegyzések óvatosságra intenek: „Nagyon biztosnak kell lenned elhivatottságodban ahhoz, 
hogy merj benne kételkedni.” A bizonyosság elérése dialektikusabb eszközöket kíván, és a 
huszonkét éves fiatalember egész eljövendô pályájának profetikus megelôlegezésében 
talál megoldást a klasszikus perspektívába helyezett, de nagyon is egzisztenciális kér-
désre: „Natus vagy doctus? A legrégebben elfogadott és leghamisabb alternatívák egyike. Mert 
amilyen igaz az, hogy »a költô nem lesz, hanem születik« – annyira téves, hogy a költô vagy »szü-
letett«, vagy »tanult«. Mintha a »született« költô nem az lenne, aki arra született, hogy »tudóssá« 
válhassék a költészet mesterségében.” Pazar és termékeny megoldás, amely ráadásul már itt 
felmutatja apám minden, az életkorból és a „kor”-ból fakadó zaklatottsága ellenére is 
mindvégig uralkodó intellektuális és életbeli vonását, a bonyolult alakzatokon és köz-
vetítéseken át megvalósuló egyensúly- és harmóniakeresést. Korántsem problémamen-
tes megoldás azonban. Nemcsak azért nem az, mert a dialektikus közvetítések ellenére 
igenis ismerjük a poeta natus és a poeta doctus „fenomenológiai” típusait, hanem azért 
sem, mert az e típusok közötti választás a legsajátabb módon integráns része az adott-
ságok fentebb említett elsajátításának. Nagyapámnál keresve sem találhatunk jellegze-
tesebb példát a poeta natus alakjára, és apám bonyolultan kettôs hûsége-hûtlensége az 
apai örökséghez világosan megragadható abban, ahogyan a maga számára a költésze-
ten belül éppen az apjáéval ellentétes, szélsôségesen tudatos és tudós költôi magatartást 
választotta. Ez a „hûtlenség” fájón személyes húrokon is megszólalt, amikor fiatalkori 
rajongását Babits, minden poeta doctusok fejedelme iránt némiképp apja elleni árulásként 
kellett megélnie. (A legfontosabb választott vagy pótapa, Füst Milán esete más lapra 
tartozik, egyrészt mivel az ô – apám által késôbb önálló könyvben megrajzolt – alakja 
végképp besorolhatatlan bármifajta költôi tipológiába, másrészt mert Babitscsal ellen-
tétben az ô esetében nem kellett számot vetni a költôi alkaton túli, személyes természetû 
kontroverziákkal is.) Natus és doctus költôi fenotípusa azonban ráadásul felhámja csak 
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egy egyszerre individuális és történeti, majdhogynem történetfilozófiai ellentétpárnak, 
ösztönös és tudatos magatartás a költészet terrénumán messze túlmutató és a történe-
ti idôben folyamatosan átrendezôdô kölcsönviszonyának. A SZERELÔSZÔNYEG címet viselô 
ciklusban megtalálható egy (meglehet, fiktív) levél 1945-bôl a sejtelmes nevû Cynthiához, 
alcíme szerint AZ ÖSZTÖNÖSSÉGRÔL ÉS A TUDATOSSÁGRÓL, amely egy szerelmes évôdés ürü-
gyén beszél arról, hogy „csak értelmemmel tudom azt, amire érzékeimnek kellene öntudatlanul 
és ellenállhatatlanul kergetniök. A meggondolás vezet oda, hogy ezt lássam természetesnek, amit 
természetem már nem tud annak, míg magát e meggondolást természetellenesnek kell tartanom, 
mint nem elsôrendûen vitális erôt. Vagyis olyan pontján vagyunk a fejlôdésnek, midôn már csak 
a legtudatosabb úton juthatok el az ösztönösnek a felismeréséig. S hogy, mint már annyiszor, 
megint csak analógiák tükörsora elé állítsalak, és hasonlatok fényében fürdessem hasonlíthatatlan 
lényedet, Cynthia – lásd, ezért van, hogy nem vagyok, nem lehetek az »ösztönös« mûvészet pártján 
a maihoz hasonló, késôi korban, mert az ösztönös, a spontán mintha elfeledkezett volna önmagá-
ról, a tudatosság ébresztheti csak újból magára, már csak közvetve juthatunk el a közvetlenhez”. 
Költészetnek és életnek ez a nagyon is egyénien „klasszikus modernista” felfogása 
apámnak szinte egész pályáját meghatározta, saját költôi tevékenységében ugyanany-
nyira, amennyire fordítói életmûvének legfontosabb felfedezéseiben és esszéisztikájának 
kulcselemeiben, különösen a PHILOKTÉTÉSZ SEBE tematikájában és módszerében. (A for-
dítói életmû esetében azért a legfontosabb felfedezésekre, vagyis mindenekelôtt Bor-
gesre, Kavafiszra, Pessoára és Pazra utalok, mert ennek az életmûnek az egésze – ter-
jedelme és a fordítás gyakorlata alkalmilag mégiscsak külsô megbízásokhoz kapcsoló-
dása miatt – nyilvánvalóan nem szorítható be efféle kategóriák közé, ráadásul egy még 
a késôbbiekben elemzendô tényezô miatt mindig azt a szerepet is betöltötte, hogy benne 
a költô a saját hangjától idegen vagy a maga korában eredetiként legfeljebb perszif-
lázsként lehetséges formákban és fekvésekben szólalhasson meg.) A klasszikus moderni-
tás meghatározásban ráadásul a klasszikus kifejezés önállóan is érdekes, amennyiben 
a naplójegyzetek számos klasszikus-romantikus szembeállítást és definíciós kísérletet is 
tartalmaznak („A romantikus költô olykor végtelenné képes növeszteni a saját életét. A klasszikus 
a végtelent teszi a maga életévé”), és nem kétséges, hogy apám melyiket érzi ekkoriban 
magához közelebb állónak a kettô közül. (A pontosság kedvéért érdemes megjegyezni, 
hogy ez a romantikakép elsôsorban az angol, a francia és a magyar romantikán alapul, 
a késôbb – minden alkatbeli különbségük ellenére vagy éppen azért – rajongásig sze-
retett és szenvedélyesen fordított Victor Hugón és a kamaszként egy antikváriumi ki-
rakatban heteken át vágyakozva nézett és hosszas kuporgatások után megvásárolt tizen-
két kötetes Vörösmarty-összesen, nem a végtelent a maga otthonául választó, a tuda-
tosság és reflexió szempontjából kissé más lapra tartozó német romantikán.) Tu datos 
és ösztönös viszonya azonban bonyolultabb itt annál, mintsem hogy egyetlen mégoly 
szellemes megforgatással leírható legyen: a natusról vagy doctusról szóló bejegyzést két 
oldalról két, költészet és tudás viszonyát taglaló bejegyzés öleli körül. Az egyik azt kérdi: 
„Mit tud a költô?”, s azt válaszolja rá: „Nemcsak azt, amit megtanulni, hanem azt, amit vol-
taképp tudni sem lehet.” A másik a KÉPTELEN KÍVÁNSÁG címet viseli, s így szól: „Ó, hogy 
szeretném tudni azt, amit tudok!” A két bejegyzés némiképp egymással is ellentétes irány-
ba mutat: a második talán homályos is kicsit, utalhat arra, hogy még a tudatosság sem 
tudatos igazán, de arra is, hogy a képességek, a lehetôségek egyszer már bizonyossá 
vált hatóköre sem végleges adottság, megannyi megírt vers, amire képes voltam, nem 
kínál biztosítékot arra, hogy még mindig képes vagyok rá; egy másik bejegyzés szól 
arról, hogy „az igazi mûvésznek a gyakorlat (lehetôleg mindennapos) arra szolgál, hogy minél 



jobban begyakorolja a begyakorlottság (lehetôleg mindennap újra való) elvetését. Mert mi a gya-
korlottság? Nyilván az egykor tudatossá tett és megalkotott mûveletek gépiesen, öntudatlanul való 
ismétlése. Az ismétlés pedig – ez már eleve benne van a szó értelmében – kizárja az újat”. A másik 
bejegyzés döntô jelentôségû. Amikor azt mondja, hogy a költô tudását nemhogy tanu-
lással nem lehet elsajátítani, de voltaképpen tudni sem lehet, akkor ha tetszik, rímel a 
másik bejegyzésre, amelyben arra vágyik, hogy egyszer végre tudhassa azt, amit tud, 
egyben azonban rögzíti is, lényegében véve egész életére, annak a meggyôzôdésnek az 
alapjait, hogy a költészet olyan eszköz, olyan emberi képesség, tulajdonképpen szerv, 
amelynek segítségével olyasmi tudható meg a világról, ami szinte tudhatatlan, minden-
esetre semmilyen más módon nem megtudható. A HÁRMASTÜKÖR válogatott verseinek 
élére kiválasztott, mottószerû költemény, a RÉSZLET EGY X-EDIK ARS POETICÁBÓL (amelyet 
gyakorta máskor is, más kötetekben, költôi esteken ilyen kitüntetett pozícióba emelt), 
miután keserûen számot vet az akár a legszûkösebben behatárolt világ (egyetlen szoba) 
teljes leírásának elvi lehetetlenségével, a következôképp folytatódik:

„De mi akkor mégis ez a kibírhatatlan
türelmetlenség ez a folytonos iszonyú hiány
mintha a szó lenne a kezem a lábam
s nélküle csak kerekes ládában löködném magam
mint a cipôs-kezû rettenetes nyomorékok az utcán

A költô tehát az az ember akinek a szó a lába

Vagy mindannyiunk egyik végtagja volna a vers
Az emberiség egyik végtagja a költô”

A választott kép brutális testisége egyszerre avatja a költészetet szinte antropológiai 
adottsággá, miközben az emberiségre való utalással emelkedetté is teszi. Ez a zsigeri 
bizonyosság a költészet és a költô nem is egyszerûen egzisztenciális, de vitális szerepé-
ben töretlenül végigkísérte apám egész pályáját, és miközben külsô megjelenésében, 
elmaradhatatlan sáljával és a magyar irodalomba már amúgy is mindörökre beleíródott, 
legendás gyûrûjével egy eminensen romantikus vagy századfordulósan szecessziós alak-
ban ôrizte „a költô” archetipikus alakját, költôi, fordítói és esszéista mûködése nagyon 
is modernista eszközökkel építette ennek a bizonyosságnak szerteágazó fundamentumát. 
Ezek az alapok helyenként egészen mélyre, az archaikus antikvitás ôskövületeihez 
hatoltak le, másutt viszont oldalirányban terjeszkedve, a gótikus katedrálisok tám pil-
léreihez hasonló módokon kortárs költôi és gyakorta látszólag nagyon nem költôi, fi-
zikai, matematikai vagy biológiai forrásokat vontak be építkezésükbe. Nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, hogy itt nem motivikus építkezésrôl van szó: apám nem új, szokatlan 
motívumokat keresett költészetéhez, hanem a költészettôl látszólag eltérô területeken 
magának a költészetnek a belsô mûködését igyekezett feltárni. És nem is új, költôi fi-
zikára vágyott, mint egykor a jénai romantikusok: mélyen meg volt róla gyôzôdve, hogy 
mondjuk a fizika, különösen a legmodernebb fizika, már eleve nagyon költôi, mivel 
a benne megvalósuló emberi gondolkodás, merészségével, amellyel az alig tudhatóra, 
a szemléletileg megragadhatatlan szavakba és formulákba foglalására tör, és absztrak-
ciós vágyával, amellyel a lehetô legáltalánosabb pontján akarja megragadni a világot, 
szükségképpen költôi természetû és költôi eszközökkel él. Ma is ott a polcomon az a 
könyvtárából származó Planck- és Schrödinger-kötet, amelyekben lapszéli jegyzetek 

1184 • Somlyó Bálint: Apámról



Somlyó Bálint: Apámról • 1185

sora taglalja azokat az analógiákat, a hasonlatkezelés és a leírhatósággal vívott küzdelem 
ama példáit, amelyek errôl a belsô rokonságról tanúskodnak. Amikor Schrödinger úgy 
fogalmaz, hogy: „A fizikus hajlamos lenne arra, hogy De Vries mutációs elméletét a biológia 
kvantumelméletének nevezze” – apám a következô kommentárt fûzi hozzá: „Nem lehetséges, 
nem valószínû, sôt nem szükségszerû-e, hogy ugyanilyen analógiák a tudomány és a mûvészet 
között is fennálljanak?” Ezek az egyre táguló körökben megfogalmazódó analógiák egy 
költészettel is átitatott, egységesülô világfelfogás felé mutatnak, ahogyan ugyanennek 
a felfogásnak egyes részvilágokra való alkalmazása adta apám írói mûködésének leg-
izgalmasabb darabjait, és kavart vele gyakorta heves vitákat is. Például amikor élesen 
kikelt ama szerkesztôi felfogás ellen, amely A MAGYAR VALÓSÁG VERSEI címû kétkötetes 
antológiából deklaráltan azért hagyta ki Kölcseyt és Komjáthy Jenôt, mert gondolati 
lírájukból úgymond hiányzik a magyar valóság – mintha a gondolat kevésbé valóságos 
dolog lenne, mint a nála kézzelfoghatóbbak, hogy a HIMNUSZ-t most ne is emlegessük. 
Vagy amikor a PHILOKTÉTÉSZ SEBE, ez a kivételesen gazdag és eredeti „bevezetés a modern 
költészetbe” elemzései során nem tesz különbséget a magyar és a világirodalom között, 
mert egységben látja ôket, bonyolult hatásösszefüggésekkel persze, de véglegesen ki-
jelölt hatásirányok nélkül. Az egységnek ez a vágya, amely sok tekintetben életvitelét 
is meghatározta, a lehetô legradikálisabban megint csak a korai feljegyzésekben fogal-
mazódik meg. A már idézett KÉPTELEN KÍVÁNSÁG egy sorozat tagja, amelynek harmadik 
darabja, az EGY HARMADIK KÉPTELEN KÍVÁNSÁG a következôképp hangzik: „Nem tudok sza-
badulni attól az abszurd igényemtôl, hogy mindent a lehetô legáltalánosabb pontján ragadjak 
meg. Az Egy az egyetlen istenem. Mindent egyetlenné szeretnék növeszteni. Nem verseket szeretnék 
írni – errôl vagy arról. Az egyetlen lehetséges költeményt szeretném megírni. Felírni a dolgok 
legkisebb közös nevezôjét.” Ez a méltán képtelennek nevezett kívánság nemcsak a korábban 
elmondottakat segít illusztrálni már ekkoriban is a matematikából merített metaforá-
jával, de apám költészetfelfogásának két további, kezdettôl meghatározó alapforrására 
is utal. Az egyik nyilvánvalóan Mallarmé, a végsô és egyetlen Könyv megszállottja, és 
vele együtt Valéry is, legfontosabb követôje, akinek alakjával és mûvével apámnak egy 
egész kötetnyi jegyzete foglalkozik e háborús években, elôkészületként egy soha el nem 
készült kisebb könyvhöz, de egyben jó alapként a már elkezdett vers- és párbeszédfor-
dításokhoz, valamint a sokkal késôbbi, egészen úttörô jelentôségû kísérlethez, hogy 
Valéry életmûvének jéghegyként víz alatt rejtôzô nagyobbik felébôl, negyvenezer ol-
dalnyi naplójából készítsen „mutatványt”. Valéry alakjában példaszerûen összpontosul 
mindaz, amit apám a költôi tudatosságról gondol, a „Költônek lenni, nem. Költônek tudni 
lenni” sejtelmes imperatívusza, amelyet oly biztos kézzel emelt mottóvá Valéry két gyö-
nyörû álszókratikus párbeszédének fordításához írott utószavában, ugyanakkor ott ez 
a tudás mintegy zárványszerûen magába zár egy hermetikus költôt, miközben szétírja 
magát az alkalmi írások, a VÁLTOZATOK és a végtelenbe terjedô, megállíthatatlanul bur-
jánzó naplójegyzetek intellektuális tenyészetébe. Az EUPALINOSZ, AZ ÉPÍTÉSZ Szókratész-
árnya arról a mûvészrôl elmélkedik, akivé lehetett volna, ha nem filozófussá lesz, mi-
közben Valéry megpróbálja önmagából mindama lényeket megvalósítani a maguk 
különbözôségében, akik benne rejlenek. Apám bizonyos értelemben ennek ellenkezôjét 
csinálja: mindenben önmaga rejtett lehetôségeit valósítja meg, mert szeretett Rimbaud-
jától tudja (hisz ezt is ô fordította), hogy „Én: az mindig valaki más!” A már idézett x-edik 
ars poetica zárósora szerint pedig: „Ami rajtam túl van az vagyok igazán én”.

Szókratésztôl csupán egyetlen lépést hátrálva rálelhetünk apám költészetrôl vallott 
meggyôzôdésének (és talán költészetének is) másik meghatározó forrására, a pre szók-



ratikus filozófiára. Többször leírta, miként volt kamaszkorának alapvetô olvasmánya 
az akkoriban magyarul egyedül hozzáférhetô, Sebestyén Károly válogatta preszókratikus 
gyûjtemény, hogyan olvasta tán hússzor is végig, szöges ellentétben amúgy csapongó 
olvasási szokásaival, hogyan lelte fel benne költészet, filozófia és tudomány örökre 
felülmúlhatatlan egységét. (Kölcsey iránti mélységes tisztelete is, amelynek kritikai 
következményeire korábban utaltam már, szervesen összefüggött annak a magyar iro-
dalomban oly társtalan preszókratika iránti rajongásával és arról írott fiatalkori tanul-
mányával.) Emlékszem, amikor egyetemista koromban mutattam neki Parmenidész 
töredékeinek új fordítását, mennyire elégedetlen volt a prózai szövegezéssel. Nem 
költôileg tartotta elhibázottnak az eredeti hexameteres forma figyelmen kívül hagyását, 
hanem filozófiailag: éppen fordítva gondolkodott a fordítás természetérôl, mint a tö-
redékek tudós fordítója és általában a hivatalos tudományosság. Ôk a filozófiai tartalom 
mennél pontosabb visszaadása miatt döntöttek a prózai fordítás mellett, apám szerint 
viszont egy ilyen fordítás éppen azért lesz óhatatlanul pontatlan és félrevezetô, mert 
eleve lemond mindarról a tudásról, ami egyedül a költészet sajátja lehet. Ifjúkori ol-
vasmányélménye ugyanis lényegét tekintve költôi természetû volt, de nem egyszerûen 
azért, mert nagy költészetként (is) olvasta a Szókratész elôtti filozófusokat, hanem mert 
e klasszikus, sôt preklasszikus szerzôk mûveiben egy új, másfajta költészet lehetôségét 
vélte felismerni. Hogy miben állna ennek a költészetnek az újdonsága, arról részlete-
sebben nem szólnak a preszókratikáról írott visszaemlékezések. Annyit rögzítenek csak, 
hogy tudomány, filozófia és költészet a preszókratikában tapasztalt csodálatos hármas 
egységét megváltozott korunkban talán a költészet közegén keresztül lehet megváltozott 
módon megvalósítani. A korai jegyzetek kiadatlan darabjai között például ezt olvashat-
juk: „Sosem akartam a költészet kedvéért lemondani a gondolkodásról. Azt a pontot kell célba 
venni, ahol a gondolat költészetté erjed: ahol a költészet a zengésben az elme teljes összmûködésévé 
keményszik. Valéry elérte a célt, egy bizonyos oldalról közeledve hozzá. Rilke egy kicsit másikról, 
Flaubert a legegyenesebben. Ó milyen kerülôkön, milyen keserves kitérôkön át érem el én?!...” 
Másutt, a kiadott jegyzetek között pedig ezt találjuk: „A legnagyobb, mert legkeservesebb, 
de leghálásabb áldozat: lemondani arról a megkönnyebbülésrôl, amit örömeink és bánataink el-
mondása nyújt a versben. A »mondanivalók« nem költésre valók.” Ezek összevetése mintha 
arra utalna, hogy nem egyszerûen valamiféle gondolati vagy filozófiai költészet a cél, 
hanem magának a gondolkodási folyamatnak (és nem a belôle leszûrt gondolatnak) a 
költészetté kristályosítása. Nem a gondolat ölt költôi ruhát vagy akár – megengedem 
– alakot, hanem a gondolkodás maga költôien „összmûködik”. Ha van is benne kime-
revedés, „keményedés”, a hangsúly mindig a folyamaton van. Egy másik, kivételes 
szépségû bejegyzés nagyon pontosan írja le ezt: „Limesek. Mióta az eszemet tudom, fog-
lalkoztatnak a dolgok átmenetei, a megfoghatatlan és az ôrületbe kergetô határok. A limeseken 
rejtôzik a világ minden alapkérdésének megoldása. A matematika pontosan tudja ezt. | Emlékszem 
gyerekkorom egy ôrjítô délutánjára, mikor azzal a feltett szándékkal ültem ki a kertbe, hogy most 
megfogom azt a pillanatot, amely a délutánt estébe hajlítja: amely elôtti pillanat még délután 
s amely utáni pillanat már este. Azt a felfoghatatlan izzást, amelyen az idô a délután halmazál-
lapotából az estébe megy át.” Nem csoda, hogy rajongott Empedoklészért! 

Egységnek és átalakulásnak ez a szüntelenül egymást erôsítô dinamikája apám egész 
életmûvét meghatározza. A mûfaji sokféleséget átható egységes hangban éppúgy, aho-
gyan az egyes mûveken belüli, idônként meghökkentô mûfajtörésekben. Úgy írt regényt, 
mintha esszét írna, és néha úgy verset, mintha regény lenne. Olykor lábjegyzeteket 
fûzött verseihez (tanulmányaihoz szinte soha!), és áradó szabad verseket épített a regé-
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nyekbe. Hozzáértô módon és szinte felbukkanása pillanatában elemezte az écriture 
hatalmas karriert befutott fogalmát, amely az irodalom mûfajokra tagolódó szigetten-
gerét egyesítette az írás egybefüggô kontinensévé, de nem hallgatta el kritikáját sem, 
amely elsôsorban ennek a jelenségnek az általánosérvényûségét kérdôjelezte meg, és 
szóhasználatából, amellyel a hagyományos irodalmi mûfajok „legkisebb közös többe-
sének” nevezi, kiolvasható, hogy hiányolja belôle e hagyomány burjánzó sokféleségét. 
Az ô megoldása inkább a folyamatos átjárás, hidak, „szerelôszônyegek” kiépítése a mûfajok 
között, ahogyan egész fordítói mûködése is ilyen hídverés. Nemcsak abban a nyilván-
való értelemben, ahogyan a fordítás mindig távolságokat – nyelvi, történeti, alkati tá-
volságokat ível át, hanem abban az elôbb elmondottakból következô, mélyebben iro-
dalmi értelemben is, ahogyan a fordítást sosem alárendelt, hanem a többi irodalmi 
mûfajjal egyenértékû, önálló mûfajnak tartotta, ezért beilleszthetônek az imént taglalt 
mûfaji átjárásokba. Ennek illusztrálására hadd tegyek itt egy rövid kitérôt, amelyet talán 
más korábbi összefüggések is indokolnak. 

KÔKÖRÖK címû kötetébe apám felvett két verset, amelyek egyikét kedves barátja, 
Eugène Guillevic francia költô írt és ajánlott neki, természetesen magyarra lefordítva. 
Aztán kiegészítette egy saját verssel, és kis kommentárt is fûzött hozzájuk. 

KIS KÖLTÔI VERSENY – TANULSÁGGAL

1. GUILLEVIC: RECEPT

[Fordítás]

Somlyó Györgynek

Végy egy régi cseréptetôt
Egy kora délután.
Tégy melléje, közel,
Egy sudártörzsü hársat,
Ahogy a szélben ing.

Rakjál fölébük
Kék eget, mit fehér
Fellegek tisztogatnak.
Hagyd, hogy tegyék a dolguk.
Nézd ôket.

2. ELLENJAVALLAT

Guillevicnek

Végy egy csöndes kis öblöt
Bazaltos kúphegyek közt.



A víz kékjére loccsants
Itt-ott szélfútta zöldet,
Váltogass fényt meg árnyat
A domboldalakon.

Keverd össze a nádas,
Egy közelgô hajó,
Hullámok, emberek
És madarak neszét.

Vesd magadat közébük.
Légy velük eggyé.

A hozzáfûzött kommentár, miután elbeszéli a vers keletkezésének történetét, egymás 
verseinek fordításával töltött közös balatoni nyaralásuk melléktermékeként, azt taglal-
ja, vajon a prózai értelemben vett ellentétes tartalmak következtében valóban ellenté-
tesek-e a versek, vagy a poétikai „recept” azonossága miatt inkább nagyon is egymáshoz 
közeliek. Én azonban egy másik kérdést tennék fel, amire persze szintén történik uta-
lás: vajon egy fordítást és egy eredeti verset látunk-e, vagy két különbözô fordítást, 
amelyeknek persze mindegyike egyben eredeti is? Az elsô eset fordítás franciáról ma-
gyarra, a második Guillevicrôl Somlyóra. (Apám mindig teljes egyetértéssel idézte egy 
másik barátja, a költô és filozófus Michel Deguy meghatározását arról, hogy fordítani 
nem más, mint magunkat fordítani egy más mûalkotás nyelve és szelleme felé.) Mindezt 
érdemes még azzal kiegészíteni, hogy éppen Guillevic volt az, aki apám költészete 
kapcsán a preszókratikus folyam újrafeltörésérôl beszélt (feltételezhetôen mit sem tudva 
az itt korábban elmondottakról), és a fenti versírási technika a maga kozmogónikus 
karakterével hasonló irányokba mutat, bármelyikük legyen is a kezdeményezô.

Apám kivételes terjedelmû és kivételesen szerteágazó fordítói tevékenységét, amelyet 
minden külsô késztetés nélkül is élete legvégéig mit sem lankadó szenvedéllyel gyako-
rolt, legalább három, egymástól elkülöníthetô forrás táplálta. Egyfelôl a költészet ele-
mentáris jelentôségébe vetett hit, amelyrôl volt már szó, és amely együtt járt a költészet, 
a mindenféle költészet, sôt, a mindenféle költô iránti személyes rokonszenvvel. Másrészt 
a költészetben rejlô és a róla való tudás iránti csillapíthatatlan érdeklôdés. Mindenfajta 
költészet érdekelte, tekintet nélkül annak nyelvére, formájára, korszakára, sôt bizonyos 
értelemben színvonalára is. Emlékszem, gyerekkoromban milyen lelkesen magyarázta 
nekem, hogy mennyire fontosak a kis költôk, önmagukban is, meg azért is, mert az 
általuk teremtett közeg nélkül nagy költészet sohasem jöhetne létre. Szenvedélyes vá-
sárlója volt a Fedél nélkül címû lapnak, amelyet hajléktalanok írtak és árultak, elsôsorban 
bizonnyal azért, hogy a koldulás rettenetes megaláztatása helyett mégiscsak valamiféle 
emberi méltósággal kecsegtetô csereüzlet keretében juthassanak némi pénzhez. Ôt 
azonban a lap is ôszintén izgatta. „Mert vers van benne!” Szenvedélyesen érdekelte, 
miféle költészet sarjad ebbôl a végletesen sivár emberi élethelyzetbôl, és persze már e 
sarjadás tényében magában is bizonyítva látta a költészet vitális megkerülhetetlenségét. 
Számára semmi nem kínált mélyebb betekintést a költészet mûködésébe, mint éppen 
a fordítás. Ráadásul mûfajilag és mesterségbelileg eltérô szinteken. Gyakorló fordító-
ként, fordításkritikusként és fordításelméleti tanulmányok szerzôjeként. Volt azonban 
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a fordításnak egy, a mesterségen sok tekintetben túlmutató, bár annak álcájában meg-
mutatkozó egzisztenciális vetülete is. Aki úgy gondolta, hogy „Ami rajtam túl van az 
vagyok igazán én”, annak a fordítás a maga másban-létével épp azt kínálta, hogy önma-
ga lehessen. Egység és átalakulás dinamikája itt éppen abban valósult meg, hogy más 
hangján beszélt, a sajátját megszólaltatandó. Hogy Valéry Szókratészétôl eltérôen ne 
érezze magát bebörtönözve az Épp ez reduktív esetlegességébe. Nemhiába volt fordítói 
felfedezései között is az egyik legkedvesebb Fernando Pessoa, aki megnégyszerezte, 
sôt, ha angol nyelven írott verseit is ideszámítjuk, megötszörözte önmagát, négy eltérô 
ne vû, habitusú és stílusú költô között osztva fel (vagy testesítve meg) azt a valakit, aki 
ô volt. És Borges, aki az EVERYTHING AND NOTHING Isten színe elôtt megjelenô Shakes-
peare-ét ebbe a párbeszédbe bonyolítja: „»Én, aki annyi ember voltam hasztalan, végre 
egyvalaki szeretnék lenni, aki én vagyok.« Isten hangja így felelt neki egy szélvész közepébôl: »Én 
sem vagyok senki, csak megálmodtam ezt a világot, mint ahogy te megálmodtad mûvedet, William 
Shakespeare, és álmom jelenéseinek egyike vagy te is, aki, mint én, mindenki vagy, és mint én, 
senki sem.«”

Idôskorára még több idegenséget engedett be fordításaiba. Túllépett ifjúságának a 
Nyugat mestereitôl örökölt meggyôzôdésén, hogy a fordításnak olyannak kell lennie, 
mintha magyarul született volna meg eredetileg (emlékezzünk csak Babits halhatatlan 
bon mot-jára arról, hogy a legszebb magyar vers az ÓDA A NYUGATI SZÉLHEZ – Tóth Árpád 
fordításában!), pontosabban csavart rajta egyet: fenntartotta e követelményt, de azzal 
kiegészítve, hogy ezenközben mégis éreztetnie kell azt is, hogy fordítás. Ahogy ifjúko-
ri verseinek néha kissé patetikus modernista klasszicizmusa is átment valamiféle fáj-
dalmasan frivol posztmodernbe. Folyamatosan fiatalodott tehát. Csak a betegség végsô 
szakaszában, szemtôl szemben a halállal hagyta el a vers. Talán mert hirtelen túl sok 
lett a tudás. Már tudni vélte azt, amit nemcsak megtanulni, de tudni sem lehet. Mi 
maradt volna akkor a költészetre?

Keresztesi József

BAKA, SZEGED
– Emlékpróba –

1990 februárjában a Holmi lapélen közölte Baka István egyik legnagyobb versét, a 
FARKASOK ÓRÁJÁ-t, ugyanebben a lapszámban a szépirodalmi anyagot pedig egy Petri 
György-klasszikus, a HOGY ELÉRJEK A NAPSÜTÖTTE SÁVIG zárta. Húszéves voltam, és úgy 
emlékszem, hogy valami ilyesmit jelentettek számomra a rendszerváltás évei: hogy a 
dolgok összeállnak, mintegy önmaguktól a helyükre kerülnek, például kinyitok egy 
folyóiratot, és nagyobbnál nagyobb versek pattannak elô belôle. És arra is jól emlékszem, 
hogy pontosan hol is olvastam ezeket a verseket, többször egymás után: Szegeden, friss 
fôiskolásként, a Hámán Kató (ma Szent Ferenc) utcai albérleti szobám nagyágyán. 


