
A magányról
Szándékosan nem néztem utána, hogy pontosan mit írt Hamvas Béla
a Wordsworth vagy a zöld filozófiája című esszéjében a magányról.
Wordsworth magányáról. Persze nem Wordsworth „személyes” ma-
gányáról van szó ebben az esszében, hanem a magánynak egy olyan
fajtájáról, amelynek nem sok köze van az emberihez. Erről a ma-
gányról sokan értekeztek már, Rilke is alaposan körbejárta egyes pró-
zai írásaiban. De hagyjuk is ezt, hogy ki és mikor és hogyan beszélt
róla. Elég csak annyi, hogy Hamvas valami olyasmit ír, hogy
Wordsworth soha nem talált kapcsolódási pontokat az emberihez,
bármihez, ami a másik emberrel kapcsolatos. A másik ember min-
dig elérhetetlen távolságban maradt. Csak a kövekhez, a fákhoz, a
csillagokhoz vezető ösvényeket ismerte, csak a természettel volt ké-
pes közösséget érezni. Az emberi elérhetetlen maradt, a természet
viszont idegen, noha idegenségében mégis közelebb állt hozzá, mint
a tulajdon édesanyja. Nehezen elviselhető és nehezen értelmezhe-
tő állapot, nem vitás. Embertelen, a szó szoros értelmében. Amikor
először olvastam Hamvasnak ezt az esszéjét, tizenöt évvel ezelőtt,
egyszerre volt felkavaró és végtelenül megnyugtató élmény. Felka-
vart, mert előtte soha senki nem beszélt pontosabban arról a ma-
gányról, amelyben születésem óta léteztem. Ugyanakkor meg-
nyugtatott, mert az kellett látnom, hogy mindez mégsem az én
személyre szabott őrületem csupán, nem egyfajta kényszerképzet,
pszichés defektus, hanem nagyon is létező, mások által is jól ismert
állapot. Fellélegezhettem, bár semmi okom nem volt a fellélegzés-
re. Legfeljebb annyi, hogy mások is szembesültek előttem mindaz-
zal, amivel én is kénytelen voltam szembesülni. Tetézte az élményt,
hogy akkoriban egy nagy szerelem kellős közepében vergődtem épp,
egy szerelemben, amelynek meg voltak számlálva a napjai. Egy sze-
relem, egy kétségbe esett kísérlet arra, hogy elérjek végre egy másik
emberig. Egy másik ember lelkének közelében vacogni, így képzel-
tem el, erre vágytam fokozhatatlanul. De nem jutottam a közelébe,
bárhogy is próbáltam. Talán nem is próbáltam igazán, mert nem tud-
tam, mit kellene tennem. A vágyott közelség elérhetetlen maradt, a
vacogás volt csak, a kapaszkodás a másik ember, a szerelmes nő tes-
tébe. A test azonban üres. A testben csak sötét ürességre leltem, ön-
tudatlan reflexekre, gépies mozdulatokra, hideg és forró felületek-
re. Nem tudtam mit kezdeni a szerelemmel sem, miközben minden
pillanatomat csordultig betöltötte. Mihez kezdjek vele, a szerelem-
mel, a szerelmemmel. Úgy látszik, a magány a szerelemmel sem fel-
oldható, vagy a szerelem is ebből a magányból táplálkozik. Vagy a
szerelem is csak egy másik szó a magányra. Az ember egyedül van,
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kész, pont. Ez azonban nem igaz, akkor is tudtam, hogy hazugság.
A magány számomra soha nem jelentette azt, hogy egyedül lennék.
Szinte soha. Az a magány, ami az enyém, közel sem jelent egye-
düllétet. Soha nem is jelentett. És éppen ez az, ami miatt szinte le-
hetetlen bármiféle fogódzót találni rajta. Az egyedüllét, a megszó-
lítható másik ember utáni sóvárgás nagyon is érthető, nagyon is
emberi. Az a magány azonban, ami a másik megszólíthatóságába ve-
tett hittel, mondjuk így, leszámolt már, ismeretlen és félelmetes, le-
nyűgöző és szédítő. Azt azért gyorsan le kell szögeznem, hogy itt nem
rólam van szó. Nem arról a valakiről vagy valamiről, amit én-nek
neveznek. Nem az én nyöszörgéséről, siránkozásáról, pöffeszkedő
önsajnálatáról. Gyarlóságokban és gyengeségekben tobzódó élet-
időmről jó ideje próbálom leválasztani a rám mért magány én-fölötti
személytelenségét. Mást sem teszek negyvenkét éve. Ami persze nem
jelenti azt, hogy ne kellene nap mint nap szembenéznem gyarlósá-
gom és gyengeségem következményeivel. Hiába, az ént nem hajít-
hatom el csak úgy, mint egy taknyos zsebkendőt. Olyasmivel fog-
lalkozom, ami szinte törvényszerűen magányra ítél. Talán nem kellene
így lennie, mégis így van. Így alakult. Lehetne másként, és talán köny-
nyebb lenne, ha másként lenne, de nincs másként. Olyasmivel fog-
lalkozom, írtam az előbb, és már csak azt kellene tisztázni, mit jelent
pontosan ez az „olyasmi”. És egyáltalán: foglalkozom-e bármivel.
Leg utóbbi két könyvemben (Haza, A hegyi füzet) megpróbáltam en-
nek az „olyasminek” a közelébe kerülni. Hogy legalább tudjam, mi-
ről beszélek. Azt hiszem, nem sikerült. Nem is sikerülhetett. Ami-
ről beszélnem vagy írnom kellene, kívül esik a nyelv által bejárható
tartományokon. Végül is ez ilyen egyszerű. Életem, a létezésem súly-
pontja ebben az ismeretlen térben lebeg, kívül az ismert világokon.
Rég nem érdekel már, hogy ezen a nyomorult árnyékvilágon egy ef-
féle vallomás a legjobb esetben is kuncogást vált ki. Kevésbé jó eset-
ben harsány röhögést. „El nem tudom mondani, hogy szégyellem
magam az egész költői tevékenységem miatt. Ez egy borzasztó szé-
gyen. Gyalázatos helyzet, hogy sorsom megalázó részleteiről még
beszélnem is kell. Mert ez valamiképpen a feladatom, hogy vállal-
jam ezt a dolgot és a vele járó szégyent. De úgy tekintek az életem-
re, hogy az egy nagyobb erőnek az eszköze. Eszemmel tudom, hogy
ez ma a közgondolkodás szerint ostobaság vagy valamiféle pszi chés
defektus, eszelősség. De mégis azt gondolom, hogy nem én számí-
tok, és ezért igyekszem ráhagyatkozni arra, amit belső sugallatom
szerint tennem kell” — mondja Borbély Szilárd egy emlékezetes in-
terjúban. Azt hiszem, értem, miről beszélt. Az a magány, amely szin-
te már az első gyerekkori emlékeim atmoszféráját is töményen be-
lengte, nemcsak azt jelenti, hogy a többiekhez nem vezetnek utak,
hanem azt is, hogy igenis vezetnek, csak nem úgy, ahogy azt a leg-
többen elképzelik. Ennek a magánynak a világa talán ugyanaz, mint
amit Carl Gustav Jung „az Isten világának” nevez. Az a világ, amit
ő — szintén gyerekként — megtapasztalt, a látható, ízlelhető és ta-

423



pintható világ mögötti univerzum, amelybe az anyagi világ gyökerei
nyúlnak. Ahol a dolgok mintegy önnön jelképükként léteznek, ahol
az álom és a látomás nyelve az egyetlen nyelv. A magány — a ma-
gányom — „Isten világában” nem magány. A legnagyobbak, a „be-
érkezettek” minden bizonnyal képesek arra, hogy mindkét világban
egyaránt otthon legyenek, noha az árnyékvilágot ők sem tekintik ott-
honuknak. Számomra annyi adatott, hogy egyikben se legyek ott-
hon. A két világot elválasztó kapu környékén bolyongok, mint az al-
vajárók. Néhány napja, egy kora estén elmentem sétálni a kutyával.
A közeli völgy volt az úti cél. A nap még megsütötte a völgy dél felé
néző oldalát, illatoztak a rügyező tölgyfák. Ebből a fénytől átjárt, erő-
sen illatozó erdőből kakukk szólt, idén először. Az északi oldal bük-
kösében már félhomály uralkodott, hűvös légáramlatok érkeztek a
patak felől. A bükkfák közti félhomályba pillantva olyan érzésem tá-
madt, mintha Ernst Ferdinand Oehme Waldinneres című festményének
erdejében járnék. A kakukk hangját visszaverte a völgy északi oldala.
Monoton, varázslatosan repetitív éneke egyszerre mindenhonnan
szólt. A napfényes és a sötétedő erdő határán álltam. Mintha egy ha-
talmas harang ismétlődő kondulása rezegtetné a sejtjeimet. Hirte-
len nem tudtam, hol vagyok, honnan jön a hang, honnan az illatok,
honnan a homály. Magányos voltam végre Isten világában.

Aquamanile
I
Hervay Gizella

nézem az arcát pókhálóval
szőtt anya-szemét s ahogy nézem
nagy eső támad a fák térdig vízben
vándorútra mennek balladaképpen

estére már együtt félnek jön a fagy
bokától a gerincig s ők párban
gőztakaró alatt megpihennek
a bizalom pusztatemplomában 

micsoda csapda hogy valóságos
a kő a fény a csontkoponyatemető
lemossák a megrendezett mosolyok
maszkját és az idő újraélhető
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