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Illyés Gyula: Urfelmutatás

Poharainkban már a hajnalcsillag tüzes
Tekintete sistereg... Barátaim az én magányosságom
Nagyobb, mint ez az éj! Keserűbb, nehezebb
Volt nekem ez az éj, akár az óceán.

Nem veszem számra az isten nevét,
Ha nem látom szenvedésem okát,
Ha nincs kire panaszkodnom -
Lapuita szűköl, forog mellemben egy állat.

Egy állat, mely kínjában saját
Lábába harap. Nem vonít 6, tudja,
Üres az éj, az ég. Tudja egyedül van.

Néma tanúja leszek halálig önmagamnak:
Bármit tegyek is, ártatlan vagyok.

(Nehéz föld, 1928)

Az úrfelmutatás a kőzös áldozás előtti liturgikus mozdulat a misében. Állandó utalás
arra, ami az utolsó vacsora asztalánál történt és elhangzott. Illyés báránya úgy ismétli
el a mozdulatot, hogy kilép a hagyománybó!. Oltalom nélkül marad, hisz oltalom
nélkül tudja magát. Ujra áldozat is, pap is ebben az egyszeri szertartásban, amely nem
a templom zengő terében történik.

"Poharainkban már a hajnalcsillag tüzes / Tekintete sistereg..." A hajnal jöttét jelző
csillag: a jelenlét sistergése az átvirrasztott éjszaka után. Itt, a vers első sorában az
eljövetel vészterhes feszültségében, lehetne egyszerre Jézusé és Luciferé. A kezdetek
világossága, az ítélet tüzes apokalipszisét idéző sejtelem, de a bűn figyelme (a figye
lem bűne?), a diadalmas tudás is. A biblikus szimbólumok azonban nem hordozzák
a megváltás lehet6ségét. A poharakban nem a szövetség vére van, csak a maradék
bor.

A felmutatás profán szertartása egyetlen töredezett monológ. Pátoszos, a kimon
dással is gyötrődő panasz.

Aki mondja, úgy beszél, mintha valami ülne a mellkasán. Nehéz lélegeznie. 
"Barátaim" - nehéz és komoly ~ mondanivaló, a megszerzett tudás. At kell adnia.
Ami történt, csak ővele történt. Ugy marad egyedül, mint a vezeklő, de feloldozást
nem találó bűnös, a halálraszánt a lehetetlen bűnnel. Ez az a tapasztalat, amiről tanú
ságot kell tennie, de éppen ez történik most is, a vers jelen idejében. Amikor Jézus a
Getsemáni-kertben az Atyához fohászkodva azt mondja: "Minden lehetséges néked.
Vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a
tied" (Márk 14,36), a tanítványok már alszanak. Ha tételezhető ilyen pontos és szö-
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vegszerü megfelelés a vers egyik helyei és az eredeti történet, a bibliai szöveg között,
márpedig a cím, az úrfelmutatás mozzanata, mint keret is erre utal, a bárány épp ezen
a ponton tagadja meg a hagyományt, amikor fohász helyett és a szitkozódás elnyelt
csöndje után azt mondja, hogy nincsen remény, mert nincsen isten. És nincs kire
panaszkodni, mert nincsenek látható okok és törvények sincsenek. De amit mond,
már csak önmagának mondja, az indítás többes száma egyes számba fordul. A kert
elnyeli a hangokat. Hiába ülik körül az asztalt a barátok, tanítványok vagy testvérek,
a felismerés tragikumát az sem oldja, hogya vers maga is tanúságtevés.

A teljes tagadásba hömpölygetve magát, idáig jut az értelem. A panaszkodó ráis
mer önmagára, amint panaszának hiábavalóságát panaszolja, és elhallgat. Megtorpan,
hogy még mélyebbr61 törjön elő. .Lapulva szüköl, forog mellemben egy állat." Az
örökös kínok látványa személyességében is tovább löki a verset, de bármilyen kegyet
len és szókimondó ez a kitárulkozás, az el6adásmód töredezettségébőlnem lesz szét
esés, s a mindvégig szabálytalan, de jambikus forma is megmarad. Honnan ez a
vicsorgó fegyelem?

Nem hihető hogy az, aki létezéséról gondolkozva önmagában egy artikulálatlan,
néma vinnyogást talál, mert "Ures az éj, az ég. Tudja egyedül van.", most dacosan
belefogódzik a rációba, vagy ami hirtelen a keze ügyébe akad, a versbe. A túlfegyel
mezett, át meg áthajló versmondatok mögött, igenis ott a nyüszítés. Mert valószínűleg
azt is tudja, hisz megtapasztalta magában azt a helyben forgó állatot, hogya kérdés,
amire mégis megpróbál válaszolni, az értelmen túl van. 56t, talán természeténél fogva
azon is, miféle beállítottsággal teszik fel. Hogy "Üres az éj, az ég.", hogy az Isten
elhagyta a világot, vagy soha nem is volt, ez megismétlése annak, ami az előző sza
kaszban felismerés volt. Itt ösztönös tudás. A két szakasz párhuzama - ahol első

személyben beszél az értelméről, és harmadik személyben arról, ami benne ösztönös
- eddig tart. A "Tudja egyedül van" rövidségében és visszavonhatatlanságában leg
drámaibb kijelentése viszont az ember transzcendens elhagyatottságán túl, valami
génekbe táplált, elemi magányról beszél. Arról, aminek állandó jelenlétével azért
együtt lehet élni, és csak olykor dobja föl vacogó rémületként a fáradt idegrendszer,
vagy a zárt terű álmok. Mint amilyen zárt terű ez a vers is. Olyan közös, ősi tudásról
van szó, amivel szemben értelmetlen a meggy6z6dést Jirtatni. Hogy Illyés akkor,
huszonhat évesen mint ateista, miképp gondolhatta. Az Urfelmutatás csúcsa, a felmu
tatás itt van, ebben a tudásban annak ellenére, hogya két zárósor ünnepélyes higgadt
sága formálisan szinte fölkapja a vers ívét. Az el6ző (l l.) sor hangulati mélypontja
után vísszarántja egy tűrhetó, emberi léptékbe, aminek alapegysége nem több és nem
kevesebb, mint a mégis.

"Néma tanúja leszek halálig önmagamnak: / Bármit tegyek is ártatlan vagyok."
Szembeötlő, milyen ép sorok ezek, az elsőben mintha valami hetyke ritmusjáték is
volna. Nincsen áthajlás, a kettőspont után jól artikulált és túl merész a kijelentés.
Nagy a szakadék a 11. és a két zárósor között, a vers teste és zárlata között. De mit
mond? Ha valóban ez a felmutatás helye, ahogy szándéka szerint nyilván az, mi áll
ahelyett, hogy: "íme az Isten báránya. íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket
meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány."?

Egy néma állat, aki nem tud szabadulni önmagától. Halálig figyelmébe zártan áll.
Nem hiszi a bűnt, de élethossziglan hordja, mert nem veszi el t6le senki. Arra ítélte
tett, hogy éljen: magában a bűnnel és az ítélettel. Itt áll a megtestesült tudás. Aki
kénytelen elhinni, hogy feladatot teljesít, hogya figyelem: küldetés, mint a prófétaság.
Aki sokszor leírta tépel6dve, hogy amit vállalt, nem önmagáért tette, mindig csak a
feladatért. Sosem magát akarta megmutatni. Ebben valószínűlegegész életén át kétel
kedett. Nekünk azonban semmi okunk erre.
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Az Úrfelmutatás ebben a liturgiára utaló keretben is csupasz, a ráció fegyelmét
fölvéve is nagyon ösztönös. Különös, ritka hang Illyés költészetében. A megválthatat
lan kínlódás depresszív zártságába fojtott metafizikus vágyódás Pilinszky világával
rokonítja a verset, de felidézi Dsida nagycsütörtöki virrasztását, József Attila "semmi"
verseit, talán a Szürkületet leginkább.

De túl lllyés szándékán és alkatán a zárlat önfeloldozó gesztusa a mindenkori ál
dozat, a sarokba szorított mozdulata, amikor - úgy hiszi - egyetlen esélye maradt,
és szembefordul. Lázadása a magával maradóé - aki megteszi és aki figyel. Hasadt
sága kényszerű lemondás a "minden egy" bűntelen egyszerűségéről, nem más, mint
az önmagára reflektáló, a ..másik" szüntelen jelenlétének tudása.

KALÁSZ ORSOLYA

Télnek tartva

1

Kitetten,
most a fákkal
- gyökeret markol a fagy 
éltetni maradást.

2

Csont-kaptárban a felejtés
vegyít és bont -
még legalább stlm vigaszt,
akár a méz,

3

Vakfehér dombra
árvaságod!
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4

Egy másik tölgy függ6legesét
nyújtja mega hazaigyeku6. -

5

A fényekig el nem érve
darabolja föl az este.

6

Kecmeregsz,
er6tlen,
megelégszel,
míg h6 tartja nyomod
- visszatalálj.


