
Vajon mit tudott volna akkor írni, ha első, legmélyebb érzése nem a rettegés,
ha valóságosabb világban élt volna, olyan világban, amelyben lehet hinni és
bizakodni? Vajon akkor is a játék formáiban élt volna - a sötétség és rette
net víziói helyett a szabadság ragyogó káprázatában ? Vagy megnyugodott
volna valaha is annyira, hogyeltaláljon az igazi epika társaságáig ?

Igy is nagy írónak tartjuk, Olvasása így is nagy élmény: különös fanyar
ízt érzünk utána, és ez a keserű hangulat sokáig elkísér. Különös, rejtélyes író
volt, újabb irodalmunk egyik legérdekesebb alakja, furcsa, megbízhatatlan te
hetség, tündéri gyermek és idő előtt felnőtt férfi különös keveréke. Minden so
rában, minden mondatában korának szenvedése és bizonytalansága él: i rreali
tása így lesz megdöbbentő realitássá, üvegháza mögött így látjuk meg a puszta
nyomorúságot, játékessága mögött kora fojtogató rémületét. És ezt a rémüle
tet később, utolsó alkotó éveiben már semmiféle játék nem tudta felejtetni.
Valóságos, testi halála előtt így okozta ez a kor írói halálát: felnőtté tette,
elvette minden gyermekkori hitét és amikor felnőtt lett, elvonta előtte a le
vegőt. Késői írásai többnyire erőtlen csillanásai a régen annyira eleven ké
peknek: a régen oly élő ötletek el-elakadva szívárognak egyre kétségbeeset
tebb novelláiban.

Georgi, a borbélya halál megérkeztével ijesztgeti vak feleségét.
,,- Bezárlak - mondja neki - bezárom az ajtót, ablakot, itt maradsz

reggelig, s csináljon veled amit akar a halál. Hová megyek ? Eliszom a ké
semet !"

Becsapja a műhelyaitót, rázárja az asszonyra. Valami kis vidámság is van
benne, hogy ivók és kártyások közé kerül hamarosan ... Ez az igéret. De mi a
valóság? Az égre néz, amely oly mérhetetlenül sötét és magas: s hirtelen va
lami összeszorítja a borbélymester szívét. "Romlás, romlás" - motyogja maga
elé és befordul a sarkon.

•

TELI REGGEL ABALATONON

Szelektől borzolt kora téli reggel,
friss jégvirágok minden ablakon.
zajok ébrednek szivbeteg sereggel ...
Magamban ülők s a neszt hallgatom.

Ébreti a táj pufók felhősereggel

zőldesbe-játszón kél a Balaton;
mindenütt élet: zengő habot ver fel
az induló szél a jeges tavon.

Hogy is volt régen? ... Kora nyári reggel
ugyanígy élet indult a tavon:
tavaszi kedvem amadársereggel

csicsergett, - s vijjogott a Balaton.
Azóta sok ifjú év menetelt el:
most már csak rokkant szivem hallgatom.

Agoston Imre
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