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BERTÓK  LÁSZLÓ 
 

Hideg és nyirkos 
 

A békákat el kellene engedni, hátha 
erre köröz a gólya, hátha 
lenyeli őket valaki, hátha 
királyfivá változnak. Ne játszd az 
elszánt szerencsétlent, aki 
mindig tudja, hogy mit csinál. 
A hideg és nyirkos erszények 
fölfelé gurulnak, a horizont 
magától besötétedik. Ha 
lehajtod a fejedet, megered az eső, 
nő a fű, kitágulnak a 
repedések. Ha benn tartod a  
levegőt, emelkedik az 
akvárium, a nehéz szavakat is 
ki lehet ejteni. Ha a szomorúságra 
azt mondod, homorúság, 
pislant a tejút, működés közben 
látod a csigolyáidat. Érzelem nélkül 
átölelheted a világot. 
Miért az undor, az örökös 
készenlét, a karika másik vége, ha 
nem forog? A remény, hogy a 
plasztikai műtét után az arcbőr 
belső oldaláról is 
eltűnnek a rücskök? 
Kié a csapda, hogy 
megszűnik a kiszolgáltatottság, ha 
beszélsz róla, elugrálsz előle? 
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Kerítés 
 

Szögesdrótgombolyag. A nyelvedet is 
fölsebzi, mire mindet 
letekered az oszlopokról. Ha ebből 
pulóvert kellene kötni... Ha... Bár 
hordani lehetne. Őrültek 
mindig voltak. Sőt! Akadna, aki 
visszagombolyítaná, újra kötné. 
Sűrűbbre. Tehát kerítés. Ha rendes 
kerítést akarsz, a sövényt is 
meg kell nyírnod.... 
Nyár van. Béke van. Televízió. 
Valaki fölemeli néha 
a tejút végét, s int, hogy mehet. 
Elmenekülni csak a mozdulatokon 
keresztül lehet. A képernyő 
sarkában van egy pont, ha oda 
beversz egy szeget, emberi vér 
folyik, igazi fájdalmat érzel. Ha  
elengeded a képzeletedet, a kezed 
árnyékban is jár. A történelem, 
mint a kötőtű. Leesik, de ott marad... 
A dróthálót ugyanoda feszíted ki. 
Úgy érzed, tüskés, pedig csak 
be vagy kerítve. 
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NAGY  GÁSPÁR 
 

Árulások évada 
 

Ha árulás: kimagyarázhatatlan 
még karácsonykor sem glóriás 

de hamis ajándék – sőt akkor a legnagyobb 
és nem kisebb az éjfélkor elkövetett 

mint a hajnali amikor 
a kakaskukorékolások közti riadt 
csöndben minden helyére billen 

közömbösen várja a mai Napkeltét 
és minden jel szerint 
amíg körbejár a Fény 
megint megtörténik 
velünk és általunk 

néhány átlagos világadat: 
születés 
éhhalál 

káini gyilkosság 
tanúk nélküli 

keresztrefeszítés 
és egyenesben közvetített 

háború 
valamint a Wall Streetről 

egy kis tőzsde-krach 
legalábbis azt hiszi 
aki hinni akarja 

valahogy így működik 
normálisan 

és humánusan 
a megkapott szabadságát 

okosan korlátozva a Világ 
tele szeretettel 

megértő figyelemmel 
szolidarítással 
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ellensúlyt támasztva 

ama mágneses tengelyhez 
amely húzná a mélybe 
forog reménytelenül 

még egy arasszal 
a Pokol örvénye fölött 

 
                (1997) 
 
 
 

„Újszövetségi” kapitányok? 
A KÉK-MÁRVÁNY KÖZ-SZOLGÁLATI CIKLUSBÓL 

 
       „és hallgatom a híreket”  J. A. 
 

A királyi Hármak 
talán már túl a síkos úton 
és látszólag túl 
a dölyfösen keresztben álló 
vallató majd hízelkedő 
Heródes királyon 
de még nem csúsztak ki 
végleg a markából 
 
Mert a rá- 
DIÓ hírolvasója 
divatos hadarással 
ellihegi: 
megvannak ám 
tegnap este 
nagy szócsatában 
kiválasztattak 
az „újszövetségi” kapitányok 
és sorolja – hibátlanul – 
szakáganként  
szép nevüket 
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Hát törhetem össze a rá- 
DIÓT 
mint Mózes a kőtáblákat 
mert én csak 
a minap született 
egyetlen 
ÚJSZÖVETSÉGI KAPITÁNYT 
ismerem 
 
A rá- 
DIÓ sietősen-zagyva 
hírolvasója szerint 
meg többen is 
vannak 
akarná mondani 
ha tudná 
hogy mától 
többen is kapitánykodnak 
újoncként – 
 
Hiába Karácsony 
betlehemi jászol 
hiába a hó és márvány 
hiába a Háromkirályok 
ha még mindig 
és háborítatlanul 
alkalmi kis heródesek 
útonállják 
gyilkolásszák a nyelvet 
meg a kisded reményt: 
a megváltás bizonyosságát. 

 
     (1997 elején) 
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KISS  ANNA 
 

Szalmaember 
 

elébed 
úgy zizzen, 
mintha véget 
érhetne 
itt a szélbe 
vetett  
nemlétezésed, 
 

valótlan, 
és lobogva 
elől jár 
imbolyogva, 
kalapján 
holt madár, a 
csőr tán 
énekre nyitva, 
 

felzizzen, 
és lobogva 
alá az árva 
botra, 
ölti magát 
– előtted 
járván – a 
hűlt homokba, 
 

elől jár, 
mintha véget 
érhetne 
nemlevésed, 
lobogva 
így a szélben 
szil-szál, 
előre véled, 

kalapján 
holt madár, a 
csőr tán 
énekre nyitva, 
szélben lengő 
kísértet, 
rátűzve mind 
a botra, 
 
az is, ki 
fel-le lobban, 
úgy jár a 
hűlt homokban, 
akárha  
nemlevésed 
fogalmazná 
alakban, 
 
elől jár, 
mintha véget 
érhetne 
nemlevésed, 
lobogva 
így a szélben 
szil-szál, 
előre véled, 
 
kalapján 
holt madár, a 
csőr tán 
énekre nyitva, 
de holt madár 
a szélben, 
sűvít a 
szél-kalitka, 
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úgy, mintha 
nemlevésed 
érhetne 
benne véget, 
lehetnél ő, 
a szélben  
tökéletes 
kísértet, 
 
szalmaember – 
elébed 
úgy zizzen, 
mintha véget 
érhetne 
itt a szélbe 
vetett 
nemlétezésed, 

 

valótlan, 
és lobogva 
elől jár 
imbolyogva, 
kalapján 
holt madár, a 
csőr tán 
énekre nyitva, 
 
felzizzen, 
és lobogva 
alá a kurva 
botra, 
ölti magát 
– előtted 
járván – a 
hűlt homokba. 
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DARVASI  LÁSZLÓ 
 

A könnymutatványosok legendája 
(Regényrészlet) 

 
Vannak emberek, akiknek az életét kérdések sokasága teszi tönkre. Mert 

kérdezzenek tőlük bármit, ők mindig ugyanazt válaszolják. Ugyanazt hajtogat-
ják ostoba eltökéltséggel, mígnem egy napon összeroskadnak a kielégítetlen 
kérdések súlya alatt, s úgy fulladnak meg, mint a kutyák. Aztán akadnak olyan 
emberek is, akik egyetlen valamire való kérdést kapnak gazdag és kalandokkal 
teli életük során. Ilyen ember Bezdán Jozef, világkém is. Aki azt hiszi, hogy 
életének egyetlen kérdésére egyetlen válasz adható, nem téved, hanem egyene-
sen ostoba. Lehet belőle szent őrült valamelyik mocskos sztambuli utcán. 
Nyálát csorgatva, eszelős tekintettel könyöröghet alamizsnáért a belgrádi ba-
zárban. Esetleg valami elhagyatott menhelyen várhatja az enyhületet hozó ha-
lált. Jozef Bezdán látott ilyen embereket, és semmi kedve sincs ahhoz, hogy 
így végezze. Hiszen jól tudja, nincsen egyetlen válasz. Amiként Abdurrahman, 
az öreg helytartó is tudja ezt. Aki végül is ezért nem öleti meg a kémet. 

Jozef Bezdán most élete legnehezebb feladatába fog.  
Maga után kezd kémkedni.  
És ha az ember maga után kémked, a legszörnyűbb halált kísérti meg. Jozef 

Bezdán nem tehet másként. Neki már nincs dolga a világgal. Pontosabban 
mondva az egész világ ott szirmozik a mosolyában. Ott ragyog kivételes szép-
ségében. És ott vacog a rettegésében is, hogy hazugságon kapható, és ott van  
a testét elborító kínzások nyomaiban, a hajszálaiban, a körme alatti piszokban, 
az emlékeiben és álmaiban, és a gondolataiban. Márpedig ha a világot bírja 
Jozef Bezdán világkém, akkor bírja a választ is. 

Kik a könnymutatványosok? 
És mégsincs válasz, ahogy a válaszok hétköznapi természetét ismérjük. 

Azon a napon, amikor Jozef Bezdán kémkedni kezd Jozef Bezdán után, Jozef 
Bezdán arra döbben rá, hogy valaki figyeli. Jozef Bezdán a legravaszabb, leg-
agyafúrtabb kémeket is könnyedén meg tudta eddig figyelni. Nem okozott 
neki nehézséget egy sokszorosan védett nagyúr, vagy a Napsugártól is óvott 
háremhölgy, de még egy svábbogár figyelése sem. Ám ez a feladat, mármint 
hogy Jozef Bezdán után kémkedjen, úgy érezte, meghaladja az erejét. Elveszet-
ten követi tehát a világkémet, azaz tehát maga-magát, megy utána sikátorokon 
és tág tereken keresztül, árnyékként és testillatként jár a nyomában. S ha oly-
kor szem elől veszti, akkor sem engedi, hogy elhatalmasodjon szívén a re-
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ménytelenség bénító érzése. Fogcsikorgató munkával bukkan újra a másik 
nyomára, s mélyen a szemébe nézve igyekszik kiolvasni abból, mi történt vele, 
míg eltűnt a figyelme elől. 

Jozef Bezdán Jozef Bezdán után kémked. 
Másfelől viszont Jozef Bezdán azt veszi észre, hogy valaki figyeli, mind-

egyre a nyomában jár. Ez persze nem különösebb fejlemény. Oly sokszor ta-
pasztalt már hasonlót. Egyszer például egy holland kém követi heteken át. 
Jozef Bezdán szórakozva, már-már élvezettel figyeli, mint jár a nyomában, 
mint lesi minden mozdulatát a másik. Éjszakánként még az ágyába is belefek-
szik, ott szuszog Jozef Bezdán mellett, és közben flamand dalocskákat énekel  
a tengerbe szerelmes tulipánokról. Jozef Bezdán végül elunja a dolgot. Egy tuli-
pán hagymájába gyömöszöli a holland hájas testét. Vagy például néhány hete 
Abdurrahman küld rá kémeket, őszintén szólva nem is ügyetleneket. Jozef 
Bezdán egyenként csípi el a nyomorultakat, méghozzá a nyelvüknél fogva.  
A Duna fölé lógatja őket, aztán a nyelvüket a tövénél elnyisszantva pottyantja 
a kémeket a folyóba. A szerencsétlenek ugyan kievickélnek a partra, végül 
mégis a helytartó szeme láttára kell megfojtaniuk egymást, büntetésből, hiszen 
ügyetlennek bizonyultak. Jozef Bezdán nem magyarázkodik. Nem bizonygatja 
Abdurrahmannak, hogy a kémek egyáltalán nem végezték ügyetlenül a mun-
kájukat. Dicsekvésnek hatna, ha Jozef Bezdán azt magyarázná, hogy őutána 
képtelenség kémkedni, mert nem csak észrevesz, de ki is irt minden őt figyelő 
tekintetet, ha ahhoz van kedve persze.  

Nos, akkor most másként van.  
Jozef Bezdán észreveszi, hogy figyelik, mégsem tudja, pontosan ki lehet az 

illető. Érzi az árnyékát, a testillatát, tudja, mikor van közel, s mikor sikerül 
kikerülnie a másik figyelmének a hálójából. Az az igazság, ilyen rafinált és fi-
nom, ilyen körmönfont és óvatos kémlelővel még nem akadt dolga. Fél na-
pokra, délutánokra sikerül csak leráznia a másikat. Jozef Bezdán azt kémleli, 
mit tud Jozef Bezdán a könnymutatványosokról. Jozef Bezdán érzi, azért kö-
vetik, hogy valamiképpen a könnymutatványosokhoz vezesse kémlelőjét.  
A világkém úgy érzi, meg fog őrülni, és nem jár messze az igazságtól.   

Egy napon látja Jozef Bezdán, hogy Jozef Bezdán a piacon őgyeleg. Szép és 
verőfényes délelőtt, Allah egészen tágra nyitotta a szemét. A kém a cukorká-
sok sátrainál nézelődik. Néha bekap egy szem édességet, s szórakozottan tű-
nődik. Egyszerre megtorpan. Egy mézkereskedő pultja előtt áll éppen. Bólint, 
fölsóhajt. No igen, a mézkereskedők roppant veszélyes emberek. A legvakme-
rőbb orgyilkosok, mosolyukban mérgezett fullánkok és feneketlen csapdák 
vannak. Gyűlölik azokat, akik tőlük vásárolnak. Mézzel teli üvegek, csuprok 
és kannácskák sorakoznak a kedvesen mosolygó mézkereskedő pultján. Ami-
kor Achmet pasa levágatta Jozef Bezdán haját, megtalálta benne, persze annyi 
más dolog mellett, a méz meséltetésének a titkát is. Achmet pasát ez a dolog 
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nem érdekelte. Az eljárás mégsem hiányzott Jozef Bezdán ügynöki arzenáljá-
ból, hiszen kétszeres, háromszoros másolatot csinált minden egyes tudásáról. 
A világkém tudását egyszerűen lehetetlenség volt kifosztani. A kém tehát be-
lenéz a mézkereskedő veszélyes mosolyába. A legnagyobb üveg mézre mutat 
azután, és egyáltalán nem alkudozik. Ezzel alaposan megsérti a mézkereskedőt, 
s ha eddig valószínű volt, hogy a mézkereskedő igyekszik majd visszaszerezni  
a mézet, most már biztos, hogy Jozef Bezdán életére fog törni. Jozef Bezdán  
a fény felé emeli a hatalmas üveget, aztán elindul a piac sarka felé, hol egy szem-
revaló kőpadocska fürdőzik a nap fényében. Jozef Bezdán odébb rugdos egy 
koldust, és kényelmesen elhelyezkedik. Az üveget maga elé, a porba helyezi,  
s figyelmesen bámulni kezdi. És a méz csakhamar mesélni kezd neki. Tudnivaló, 
hogy a méz meséje a legkülönösebb mesék közé tartozik. A méz meséje szép-
séges, mégis igaz. A méz meséje áttetsző, mégis súlyos. A méz meséje olyan, 
mint egy szerelmi történet, többnyire halálos. 

Szegedet meséli a méz a világkémnek. Girbe-gurba kis utcákon halad a vi-
lágkém figyelme, mígnem elérkezik egy helybeli fafaragó, bizonyos Arnót Ig-
nác háza elé. 

– Tutu! – hallatszik hirtelen. 
– Trutú, trutú! – hallatszik újra.  
Hiszen egy Szélkiáltó madárról mesél a méz Jozef Bezdánnak. Már meg is 

látja a lányt, akinek Kamilla a neve. Ismeri a lányt, látta őt sokszor amíg a vár-
börtönbe zárták. Sápadt és csúnyácska arc. Éretlen, költői mozdulatok. Jozef 
Bezdán egyszerre mégis megszédül. Olyan tömény kamillaillatot érez, amitől 
elámul. Nézi a lány a mozdulatait, félszeg, maga elé révedő mosolyát. Ezt  
a lányt gyűrte maga alá Ibrahim Galaburdi, szubasi janicsárkapitány! Aki aztán 
elégett. De mitől is kapott lángra a janicsár? Ismeri a szóbeszédet Jozef Bezdán. 
Cirkuszosoknak öltözött német kémek gyújtottak alá a nyílt, emberektől 
hemzsegő téli utcán. Micsoda vakmerőség! Csakhogy a szóbeszéd másról is 
szólt. S hogy Jozef Bezdán biztos legyen a dolgában, még abban az időben, 
amikor Achmet kiengedte a börtönből, megkereste azt a néhány embert, aki 
szemtanúja volt a janicsár halálának. Alaposan megfigyelte imádkozó mozdu-
lataikat, a nevetésüket, vagy ahogyan a rizst és a cipókat falták. Nos igen.  
A szóbeszéd igazat állított. Ibrahim Galaburdi magasra csapó lángok közt, pö-
rögve-forogva, énekelve és nagyokat kacagva pusztult el, hogy végül maréknyi 
hamu, és egy bőriszák maradjon utána. Nagyon különös. Jozef Bezdán jól 
tudja, hogy Arnót Kamilla megerőszakolása és a janicsár halála között össze-
függés van. A dolog egyáltalán nem bonyolult. A cirkuszosok csakis a könny-
mutatványosok lehettek! Bosszú volt ez vagy büntetés? De mi közük a 
könnymutatványosoknak Arnót Kamillához, ehhez a boldogtalan kis béká-
hoz, akinek mégis olyan illatata van, hogy beleszédül az ember? Jól van, jól 
van, meséljen a méz tovább! Mit lát most Jozef Bezdán? Arnót Ignác és a fele-
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sége az évek súlyától görnyedten állanak a tornác előtt. Öreg és megfáradt em-
berek, cérnaszálnyi élettel a halál előtt. Bámulják a lányukat. Kamilla kis sám-
lin ül az udvar közepén. S kint az utcán sorakoznak az emberek, egyik a másik 
után, türelmesen kivárva, hogy sorra kerüljön. A sorra kerülő pedig odalép 
Kamillához, s néhány percig nagyokat lélegez a lány illatából. Ha férfi hajol 
hozzá, Kamillának elered az orra vére. 

Jozef Bezdán kacag.  
Hát hiszen ez is mutatvány! 
Hát hiszen ez is szemfényvesztés! 
Aztán egyszerre elkomorodik a világkém. Nézi, hogyan lépnek az emberek 

Kamillához. A csudába is! Látja az emberek mozdulataiban, szemük csillogásá-
ban a keserű, mindenre kész alázatot. S ez bizony roppant veszélyes dolog. 
Jozef Bezdán megértette, hogy a lány élete veszélyben van. S erről ez a föld-
túró, kérges szívű népség, maga sem tud. Pedig éppen ők a veszély hordozói, 
amint belélegzik a lány illatát, mert gyógyulni akarnak, mert részesei szeret-
nének lenni a csodának. Igen, ezek az emberek az első adandó alkalommal ki-
vetik majd maguk közül ezt a lányt. Megtiporják és elpusztítják, mert az em-
beri természet képtelen hosszú távon elviselni a tőle különbözőt. Meg kell öl-
nie, el kell pusztítania, hogy birtokolhassa. 

– Trutú! 
– Tutú! 
Sír a szélkiáltó madár. Jozef Bezdán most már világosan tudja, hogy a lány 

kapcsolatban áll a könnymutatványosokkal. Semmi kétség! Talán a szeretőjük. 
Ez a csúnya béka?! Habár a könnymutatványosoktól még ez is kitelik! No 
meg a lány illata. Az persze sok mindent megmagyarázna! Izgatottan fölnevet 
a világkém. A megérzései mindig helyesek! Ám ebben a pillanatban gyanús 
hullámocska támad a méz ragyogó meséjében. Jozef Bezdán a homlokát rán-
colja. Figyel, mintha az életéről lenne szó. Bizony arról van szó. Még így is alig 
tudja kivédeni a mézkereskedő támadását, aki nyilván a fajtája legmagasabb 
kasztjába tartozik, hiszen a méz fényébe rejtette magát, csakhogy kivárja a pil-
lanatot, amikor alattomban végezhet Jozef Bezdánnal. De még így is éreznie 
kellett volna, hogy ez lehetetlen. Jozef Bezdán ellentámadásba lendül. Közben 
azt is elhatározza, hogy ezúttal példát statuál. Jegyezzék meg a mézkereske-
dők, hogy Jozef Bezdánnal nem érdemes ujjat húzni! Gondolatainak szövevé-
nyes hálójával pillanatok alatt bekeríti a mézkereskedőt. S míg az akarata egyik 
felével arra hoz millió példát, hogy az élet csodálatos, másfelől azt erősíti 
ugyancsak milliónyi bizonyítékkal, hogy az élet nyomor és szenvedés völgye. 
A mézkereskedő elveszetten vergődik az egymásnak ellentmondó, mind ku-
szább érvek hálójában. Végül békés, örökké tartó álmot bocsát rá Jozef 
Bezdán. Ne szenvedjen többé, még ha mézkereskedő is volt a nyomorult. Al-
konyattájt mézben ázó tetemet talál a piac sarkában a török őrjárat. Az őr-
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parancsnok csodálkozva mered a hulla arcába. Különös. Ha az egyik oldalról 
nézi, úgy tűnik, mintha boldogan mosolyogna a mézkereskedő. De ha a tetem 
másik oldala felől pillant az arcba, iszonyattól elcsúfított, boldogtalan tekinte-
tet lát. Az őrparancsnok ismerte jól a mézkereskedőt. Széles mosolyú, kedves 
ember volt mindig. A légynek sem ártó. Szórakozva, szinte élvezettel lehetett 
nála alkudozni, a portékája kitűnő volt. S most a saját mézébe fulladt. Milyen 
különös! Aztán elkaparják ezt a mézkereskedőt valamelyik budai török teme-
tőben, nevét felejti a világ, csak a méz, amelybe belefulladt, az üt át a föld ar-
cán, még ma is, ha jól ragyog odafent a Nap fénye. 

Jozef Bezdán még utoljára bebocsáttatást kér Abdurrahmanhoz. A hely-
tartó kedvetlenül fogadja a kémet. A hírek aggasztóak. Sztambulban, a porta 
házatáján egyre nagyobb a fejetlenség. A Fényes Arcút körülvevő vezírek és 
tanácsnokok többet gondolnak magukra, mint a birodalomra. A szultánt bal-
jós álmok gyötrik. Miközben a kémek mindegyre azt jelentik, hogy nagy a ké-
szülődés szerte a Habsburg Birodalomban és a német választó fejedelemségek-
ben. S nem csak a zsoldosok és a hadiszállítók, a fegyverkovácsok és az ágyú-
öntők készülődnek. Európa kurvái között is nagy a nyugtalanság. Hovatovább 
most ez tűnik a legmegbízhatóbb jelnek. Soha vissza nem térő, hatalmas lehe-
tőségről fecsegnek szerte Európában a szajhák, s jónéhányan már arra gyako-
rolnak, hogy egyetlen éjszaka egész századnyi katonát legyenek képesek bol-
doggá tenni. Lotharingiai Károly, a „Csendes Herceg” sem nyugszik. A múlt 
évben elveszett Érsekújvár, Szolnok, de még Arad városában is raboltak és 
fosztogattak a császári hadtestek. Akárhogyan is csavargatja az ember a szakál-
lát, ugyanarra a belátásra jut. Támadás várható jövőre. Vagy talán már az idén 
bekövetkezik. A helytartó megcsóválja a fejét, ahogy a világkém szemébe néz. 
 – Azt mondod, lesz támadás? Újra Budát veszik ostrom alá? Azt mondod, 
már az idén lesz, de te mégis  Diamonttal akarsz beszélni? 

Jozef Bezdán bólint. 
– Miért? – kérdezi a helytartó nyersen. – Az a lány őrült! Felőlem most már 

azt csinál, amit a kedve tartja. Barátságos szent, de könnyen megvadulhat, tu-
dom. Nem szabad a szemébe nézni. 

Jozef Bezdán néhány perc múlva a lány előtt üldögél. Diamont szebb, mint 
amikor a börtönben lement hozzá, hogy visszakérje tőle a gondolatát. A kém 
maga felé fordítja a lányt, és kizavarja a tekintetéből a kertészkedést mímelő, 
hallgatózó dzsinneket. Diamont visszanéz, s a pillantásából csakhamar egy ga-
lamb szárnyal ki. Sikítva csapódna a falnak, ha Jozef Bezdán pillantása nem 
fogná vissza, ha nem nyugtatná meg. Végül Jozef Bezdán nézése egyszerűen el-
nyeli a madarat. Diamont úgy bámul, mint aki álmot lát az álomban. Zavar-
tan, szinte dadogva beszél. 

– Azt mondod, most elmész, de visszajössz értem? 
A kém bólint. 
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– Azt mondod, mi most már összetartozunk? 
A kém elmosolyodik. 
– Nos jó, ez túlzás – mosolyog a lány is.  
A kém feláll, menni készül. 
–  Várok rád – szól utána Diamont. 
Egy-két hét múlva Achmet pasának jelentik a szegedi várban, hogy a szép-

séges kém, akinek a hajszálaiban annyi mindent találtak, újra a városban kó-
szál. A janicsárok kapitánya tisztelettel meghajol, s halkan kérdezi, szükséges-e 
még élnie a kémnek, vagy már felesleges az élete. Achmet pasa megvonja a vállát. 
Már nem fáj a feje. A fájdalom helyébe mélységes reménytelenség költözött.  
A kémre nincs szüksége. Elvitte a lányt tőle, akit szeretett, elvitte a fájdalmát, 
elvitt tőle mindent. Harcolnia kellett volna? Nem harcolt. Mert Allahhal nem 
harcolunk. Achmet azt gondolta, hogy maga az Isten vette magához a szerel-
mét. Achmet most fölemeli a fejét, s szórakozottan végigméri a janicsár ka-
pitányt. A férfi nem régen érkezett a birodalom keleti feléből, valahonnan 
Perzsiából. Átlagos termetű, jelentéktelen alak. Egyszerűen csak Abbas a neve. 
Ám a látszat csal. Abbas kiváló tőrdobáló, és vannak halált hozó szavai, 
melyek ellen, ha kimondta őket, már nincs orvosság. Ez is az oly gyakori 
keleti fortélyok egyike. Nem szabadna ilyen tudást az embernek birtokolnia, 
de a keleti dzsinnek gyakorta kötnek kétes szövetséget a halandóval. Abbas is 
nyilván valamiféle kétes egyezség nyomán jutott e kivételes képesség bir-
tokába. Abbas már az első napon figyelmeztette a pasát, legyen nagyon óvatos 
a kérdéseivel, s ne akarjon tudni tőle mindent, mert van olyan válasza, amivel 
akaratán kívül is halált okozhat. Achmet szórakozottan bólintott. Jól van. 
Nem fog mindent megkérdezni Abbastól. Most itt áll előtte, jelentéktelen 
szürke ember, és várja a parancsát, vagy éppencsak a belegyezését, hogy végez-
zen azzal a szép férfival, aki kém, de nem beszél. Soha nem beszél. Egyetlen 
szót sem szól. Hát jó. Tegye csak Abbas. Végezzen vele.  

Jozef Bezdán ismeri már Szeged minden apró zegét-zugát. Közben persze 
arról sem felejtkezik meg, hogy kémlelője ide is utána szemtelenkedett, most is 
a nyomában jár. A fogát csikorgatja tehetetlenségében. Akárhogyan igyekszik, 
nem tudja rajtakapni az ellenfelét. Nem hogy megfogná, de még csak megpil-
lantani is képtelen. Néha ugyan sikerül elrejtőzni a figyelme elől, ám az ered-
mény rendre időleges. Egy-két nap múlva újra fölfedezi az árnyékát. Az egyik 
mozdulata még szabad, de a következőt újra követik. Jozef Bezdán ekkor ter-
vet eszel ki. Az egyik álmát, mert bizony neki van hatalma az álmai fölött is, 
csak félig engedi megtörténni.  

Az álomnak ez a fele arról szól, hogy háború dúl. Budát ostromolja a né-
met. Borzasztó öldöklés mindenütt, vér, lőpor és halálhörgés. S a bombák füst-
jében a világkém egyszerre megpillantja a mutatványosok szekerét. Úgy billeg 
a zűrzavarban, mintha nem árthatna neki gránát, tűzeső, leomló fal. És való-
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ban! Nem árt neki. Jozef Bezdán futni kezd a mutatványosok szekere után. 
Tetemeken és haldoklókon tapos keresztül. És eléri a szekeret, már kapaszko-
dik belé! Eddig tart az álom.  

Jozef Bezdán arra gondol, ha ezzel nem csalja lépre a kémlelőjét, hát akkor 
semmivel nem fogja. Hajnalban aztán döbbenten nézi az eredményt. Nem fo-
gott el senkit, és nem csalt lépre senkit. A félálom egész egyszerűen eltűnt. 
Vagyis a hiányzó felével cserélték ki. A hiányzó álom fele pedig így szólt:   

Budán háború van. Mindenütt vér, lőporfüst és halálhörgés. De Jozef 
Bezdán nem fél. Szekér mélyén ül, s ez a szekér a könnymutatványosok im-
bolygó, nagyokat zökkenő szekere. A világkém már tudja, kik a mutatványo-
sok, tudja, honnan jöttek és hová tartanak, s ezért révült mosollyal mered 
maga elé.  

Jozef Bezdán úgy tesz, mintha feladná. Úgy tesz, mintha beletörődne  
a megváltozhatatlanba, hogy ez egyszer az emberére talált. Nem küzd tovább 
kémlelőjével, aki kiegészíti az álmait.  

Egy-két nap kóborlás után elhatározza, elmegy Kamillához. Ibrahim 
Galaburdi attakja óta a lánynak rendre elered az orra vére, ha egy férfi közel 
hajol hozzá. Jozef Bezdán néhány napig követi lányt, mígnem odalép hozzá, 
megfogja a karját. Kamillának meneten elakad a lélegzete. Ilyen szép férfit még 
nem látott. Csodálkozva nyúl az arcához, kicsi orrával babrál, mely most, lám 
csak, nem kezd el vérezni. Pedig ez a gyönyörű férfi olyan közel hajol hozzá, 
hogy majdnem beleszédül a tekintetébe. Jozef Bezdán se véletlenül hajol olyan 
közel Kamillához. Egészen mélyre lélegzi az illatát. A lány beszélni kezd. 

– Tudom, uram, hogy te is őket keresed. Jól van. Elmondom neked, mit 
tudok. Nem sok ez, de az életemre van bízva. Öten vannak és egy kékkönnyes 
szekéren utaznak a világban. Tudom, hogy szeretem őket. Tudom, hogy ők is 
szeretnek engem. Tudom, hogy olyankor is megállnak a szekerükkel az abla-
kom alatt, amikor én mélyen alszom, és arról álmodom, hogy szép vagyok. Az 
én álmaim mindig hazudnak, de közben jól tudom, hogy ők vigyáznak rám. 
Soha nem hagynak el. 

Jozef Bezdán csalódottan bólint. Ez bizony nem sok. Azért a lányra kedve-
sen rámosolyog, s mielőtt elengedné a karját, még nagyot szippant a kamilla-
illatból.  

Jozef Bezdán esténként a karavánszerájban húzza meg magát. Az épület 
nem messze a Tisza partjától, s a vár fala mellé építették. Udvarán gyakorta 
álldogálnak lovak, szekerek és tevék. Csendes éjszaka a mostani, csak a szú-
nyogok koncerteznek kitartóan. Sóhajtozva és harákolva forgolódnak Jozef 
Bezdán mellett a kereskedők s a megfáradt vándorok. Némelyek még álmuk-
ban is alkudoznak, s aztán hajnalban majd arra ébrednek, hogy rossz üzletet 
kötöttek. Az álmokat ne felezd meg, az álmokkal ne üzletelj. Szokásos, nyu-
godt az éjszaka, eltévedt tücsök ciripel valamelyik nyoszolya mellől. A világ-
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kém egyszerre mégis fölnyitja a szemét. Gyorsan közeledő szívdobogást hall,  
s ez arra figyelmezteti, hogy veszélyben az élete. Pokrócát fölhajtja, s óvatosan 
a hodály ajtajához settenkedik. Az ajtót valaki megnyitotta már az éjszaka leple 
alatt. Jozef Bezdán kilép a szabadba. Janicsár áll a Hold fényében, és mosolyog 
Jozef Bezdánra. Jelentéktelen alaknak tűnik. Jozef Bezdán odalép hozzá, s kö-
zel hajol az idegen arcához. Engedi, hogy a másik a gondolatai közé lásson. 

– Azt mondod, nem félsz tőlem? – csodálkozik Abbas. 
Jozef Bezdán bólint.  
– Azt mondod, nem félsz a tőröm hegyétől és a szavaimtól? 
Abbas most fölnevet. 
– Jól van, te kém! Engem ez nem érdekel. 
Újra belenéz a világkém szemébe. Riadtan hőköl. 
– Hiszen te tudod a titkomat!  
Igen, Jozef Bezdán ekkor már pontosan tudja, miért veszélyes Abbas. Sza-

vai mögött egy hálás, buta dzsinn keveri a mérget. Ha Abbas tőre szúrásra len-
dül, a dzsinn mutatja a hegyének az utat. Nem Abbassal kell törődnie. Abbas 
lénye valóban jelentéktelen. Abbas porember. De a dzsinn, amely a lelkébe, 
mintha valamilyen palackba költözött volna, valóban veszélyessé teszi. A dzsinnt 
kell figyelni, ezt a hálás, kis buta dzsinnt, akinek esze nincs, csak hatalma és 
ügyessége van. Jozef Bezdán a remegő janicsár után lép. Szinte összeér a két 
ember orra. Igen, igen! Néhány pillanat múlva már kiabál is a dzsinn. 

– Hé, hé! Honnan tudod, hogy itt vagyok?! 
Abbas vacogva hátrálna. 
– Vigyázz, bújj vissza! – kiabál a dzsinnek. 
De az már egészen előre merészkedik, ott gomolyog sértődötten Abbas és 

Jozef Bezdán gyémántként csillogó tekintete előtt. Abbas elveszti a fejét, a tőre 
után kap. Már szúr is. Ám a dzsinn, mely eddig a döféseit gondosan és élvezet-
tel irányította, már nem vezeti a tőr hegyét. Azaz mégis. A dzsinn egyszerre 
visszairányítja a szúrást. A tőr egyenesen Abbas szíve alá hatol. Két borda kö-
zött éppen a lágy részbe csusszan a penge. A janicsár döbbenten bámul Jozef 
Bezdánra, majd lassan összecsuklik. Szegény Abbas haldoklik. Jozef Bezdán ül 
mellette, nézi szelíden, félrebillenő fejjel. A Hold most a legragyogóbb fényét 
tékozolja az éjszakai égen. Körben a csillagok végtelenjei szikráznak. Néha 
fölmorran egy ló az udvaron, tevék rángatják a pányvát álmukban. Abbas hö-
rög, vér buborékol a szájából. Tekintetét lassan Jozef Bezdánra emeli. 

– Mondani akarsz valamit, te kém? 
Jozef Bezdán bólint. 
– Azt akarod mondani, hogy több embert már nem fogsz megölni. Csak 

még egyet. 
Jozef Bezdán bólint újra, aztán lecsukja Abbas fennakadt szemét. Másnap 

reggel egy fiatal kereskedő egyenesen Achmet pasának hoz egy gondosan lezárt 
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palackot. Azt bizonygatja, hogy egy valószerűtlenül szép férfi bízta meg a kül-
deménnyel hajnalban, s nagy pénzt fizetett azért, hogy erre a vakmerőségre ve-
temedjen. A kereskedőt elengedik, aztán mégiscsak utána erednek s kivégzik, 
majd a palackot Achmetnek adják. A pasa szórakozottan bámulja az üveget. 
Aztán bezáratja abba a helységbe, hol a Jozef Bezdán hajában talált dolgokat 
tartják. Nincs mindegyik dzsinnek szerencséje. 

A januári megkínzatás nem félemlítette meg az alsóvárosi ferences baráto-
kat. A klastrom továbbra is dacol az istentelenséggel, habár óvatosabban és 
előrelátóbban teszi. Negyedik Mohamed szultán is éppen ebben az évben biz-
tosítja a barátokat, hogy nem kötelesek vendéget fogadni, miképpen eddig. Hi-
szen igencsak költséges és megalázó dolog ellátni a titkos csauzokat, akik úgy 
röpködnek Buda és Sztambul között a birodalmat igazgató fermákkal, mint  
a hírvivő galambok. A januári affér, amikor az összes barátot Achmet elé hur-
colják, jócskán ront a törökök és a franciskánusok gyümölcsöző, s mindkét fél 
számára  megelégedéssel szolgáló kapcsolatán. Nagy Ferenc guardiánnak csak-
nem az életébe kerül a titkos kapcsolat, melyet bizonyítani a török nem tud, 
ám a gyanú árnyéka bőséggel elég. Ha akkor nem érkezik egy különös szekér  
a palánki vár mellé, ha nem beszél egy furcsa alak a tatárok vezetőjével, Nagy 
Ferenc guardián már az assisi szenttel társalogna egy mennyországi virágos 
kertecskében. A megaláztatás után a barátok visszahúzódnak, az utcára nem 
nagyon merészkednek, s csak a súlyosabb betegeket és lelki sérülteket látják el. 
Látogatókat sem nagyon fogadnak. A guardián, akit a tatárok a leginkább 
megkínoztak, járni tanul, és minden lépést megköszön Istennek. Az egyik 
szemére keres valami kenőcsöt, mert a kínzás után nem nőtt ki a szemöldöke 
és a szempillája. Az alsóvárosi népek végül a titokzatos nádi embert, Balinát 
küldik hozzá. Balina a szegedi lápvilágban él, nem marta még meg a szúnyog, 
és ért a bűbájosságokhoz  Különös meséket és legendákat is tud. Balina valami 
mocsaras kenőccsel keni be aztán a guardián arcát, akinek a szemöldöke és  
a szempillája néhány nap múlva újranő.  

Egy napon különös alak veri meg a klastrom kapuját. Vándorló barát lehet, 
aki szótlansági fogadalmat tett, mint a karthauziak. Nem beszél. Egyetlen szó-
val sem válaszol, csak bólint, vagy a fejét rázza. Viszont a tekintetével beszél-
getni lehet. Különös. A barátoknak nincs különösebb érzéke a világi szépségek 
iránt. De még őket is meghökkenti a férfi kivételes szépsége, hosszú haja, so-
katmondó pillantása, karvaly orra, és szabályosra faragott pofacsontja. Adnak 
egy cellát az idegennek, aki szavát sem hallató, visszahúzódó ember, attól a kü-
lönös szokásától eltekintve, hogy gyakorta belebámul a barátok arcába.  

Potári Félix vékony arcú, okos tekintetű atya. Erősen kopaszodik, s rende-
sen pálinka illat veszi körül. Az italt maga főzi. Évekkel ezelőtt agyonvert egy 
ördögöt Arnót fafaragó udvarán. De ez már régen történt. Azóta a barát mind 
többet iszik, s tényleg csak a társai kivételes türelmének köszönheti, hogy  
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a klastromban maradhat. Néha úgy vonszolják be az udvarról, hol öntudatlanul 
fetreng. Fényes délelőttökön összecsuklik, mint a zsák. A barátok között az 
egyetlen, aki gyakorta marad egyedül a szép idegennel. Láthatóan mindketten 
tudni szeretnének a másiktól valamit. Ám az egyik nem beszél, a másik pedig 
nem kérdez. Potári Félix még mindig a gonoszon elmélkedik. Az ördög 
agyonverése után bejegyzett a klastrom krónikájába, amely beírást aztán,  
a guardián követelésére ki kellett tépnie a könyvből. Habzott a guardián szája, 
úgy kiabált. Skandallum, skandallum! Tulajdonképpen már akkor szerencséje 
volt Potári Félixnek, hogy nem vetették ki a rendből. Több napos böjtöt, és 
önsanyargatást tartott, hogy a tisztátlan gondolatok elhagyják a lelkét. Csak 
pálinkát vett magához. Az okfejtés lényege az volt, hogy ki más, csakis az em-
ber teremtette a gonoszt. Csakhogy míg az Isten a saját képmására formálta az 
embert, az ember éppenúgy a saját képmására formálta a gonoszt, ebből pedig 
mindössze annyi következik, hogy az ördög ragyogó tükörképe az Istennek. 
Ezért oly nehéz elválasztani egymástól a jót s az ördögit. Valóban parázna 
gondolatok, hiszen Isten nem tükröződhet, mert képtelenség, hogy a minden-
ség magát tükrözze. Vagy mégis?  Ha Isten a világra, mint egy tükörre néz, 
magát látja a tükörben, mégis a gonosz tekint vissza rá. Borzalmas. Erről sze-
retné kérdezni az idegent, aki érzése szerint olyasmi hatalmakkal áll kapcsolat-
ban, melyek megerősíthetnék baljós sejtelmét.  

Jozef Bezdán persze tudja, hogy néhány hónappal ezelőtt a barátokat a mu-
tatványosok mentették ki Iszmail tatár aga fogságából. A barátok először 
Achmet foglyai voltak, aki aztán ráunt a hiábavaló kínzásukra, s átadta őket 
Iszmailnak. A mutatványosok akkor az agát megbolondították egy kutya-
koponyával. Jozef Bezdán egy álmos délutánon megállítja a járni tanuló 
guardiánt. Mélyen a szemébe néz, szokása szerint. 

– Az kérdezed, testvér, mi történt aztán, hogy megmenekedtem a tatárok 
kínzásától? – kérdi csodálkozva a guardián. – Tagjaim elfagytak. Napokig 
könnyeztem az eset után, de nem a fájdalomtól, és nem is a szomorúságtól. 
Magam sem tudom, miért. Annyi azonban bizonyos, hogy a könnyeim mele-
gítették föl a fagyott lábamat és a  fagyott kezemet.  

Jozef Bezdán szórakozottan bólint. Szeme sem rebben. No igen. Ez sem 
sok. Ám ezen a délutánon int neki Potári Félix is. Nocsak. Vajon, mit akar  
a testvér? Jozef Bezdán őszinte csodálkozással követi a barátot a klastrom 
hátsó épületéhez, ahol ásókat és gereblyéket, kapákat és kasokat zsúfoltak egy 
fakalyibába. Máskülönben nem erőtlen alkotmány. Szélnek és esőnek ellenáll. 
Arnót fafaragó mester építette a barátoknak még évekkel ezelőtt. Potári Félix 
magabiztosan előrelép, s a világkém utána araszol a félhomályba. S mire a test-
vér megfordul, már a kezében világít egy jókora üveg, tele valami áttetsző fo-
lyadékkal. Int Jozef Bezdánnak, hogy üljön le egy tönkre. Mellé ereszkedik az-
tán. A dugót a fogával kitépi, s szórakozottan a kalyiba deszkafalának köpi. 
Kortyol a pálinkából, bólint. Odanyújtja Jozef Bezdánnak. 
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– Tudom, őket keresed te is.  
Jozef Bezdán figyeli, mint hatol mélyre a testében és a gondolataiban a mé-

regerős ital. Megrázkódik. Köhög. A torkát fogja. 
– Felesleges keresned őket, testvér – tűnődik Potári Félix, s újra meghúzza 

az üveget. – Az ember gondolkodjon el azon, mi kell neki, a mutatvány, vagy 
a mutatványos. Te gondolkodtál már ezen? 

Jozef Bezdán csak néz, üres megkönnyebbült tekintettel. Most ő iszik. Már 
nem köhög. 

– Nem gondolkodtál ezen – bólint a barát. 
– Azt mondod, te túl sokat tudsz ahhoz, hogy gondolkodnod kellene? 
A testvér újra iszik.  
– Túl sok az, amit tudsz. Valóban. Pedig neked is csak a mutatvány kell – 

bólint később a barát nehéz homlokkal, s a kalyiba sarkába húzza Jozef 
Bezdánt, aki olyan részeg már, hogy csak a szemei súlyát érzi. 

– Fekszel egy legenda mélyén, és most már ott is maradsz – mondja még,  
és kibotorkál az éjszakába. 

Április első hetében újra német dragonyosok portyáznak Szeged környé-
kén. Néhány napja a barátok is olyan arccal járnak, mint akik tudnak valamit. 
Jozef Bezdán az egyik délelőtt látja, hogy a guardián egy galambbal szerencsét-
lenkedik. Valami levélkét kapcsozna a szárny alá, de a papírka folyvást a porba 
hull. A kém végül megszánja, és segít neki. A guardián szórakozottan pillant  
a másik arcába. 

– Ezt kellett tennem, testvér – mondja. 
S már dobja is a madarat az égnek.   
Tudnivaló, hogy amiként a föld pora, sara és a sivatagi sziklák teli vannak 

az emberek és az állatok, a szél és a fagy nyomaival, úgy van ez az égi világban 
is. Mégha a halandó emberek többsége ezt nem is tapasztalhatja. Szélcsendes és 
nyugodt időben, amikor a Nap háborítatlanul szórja a sugarait, millió madár-
nyom fénylik az égi rétegekben. Csőrök és karmok sebezte lebegő légdarab-
kák, szárnyak kavarta örvények, elhullott pihék nyoma csillog odafent. Ván-
dorló madarak évezredek óta használt országútjai ragyognak fölöttünk. Nyo-
mot hagy a légben a földobott kő, a lövedék, az angyal, a dzsinn, és a tekintet 
erősebb fajtája is. Nem könnyű követni az éjszakában szálló madarat, de még-
sem lehetetlen. Jozef Bezdán elhagyja az alsóvárosi barátok klastromát, s tekin-
tetét az éjszakai égre függesztve követi a guardián küldte madarat. Elhagyja  
a kietlen utcákat, a csöndes várost, s kiér a várost ölelő végtelen mezőre. Hosz-
szan halad. Néha a térdéig locsog a mocsaras víz, máskor a derekánál susog  
a frissen nőtt fű. Tücsök ciripel, vérszívó zümmög, álmában ijedten verdes a 
vadkacsa. Még mindig éjszaka van, amikor arra figyel fel Jozef Bezdán, hogy 
valakik járnak a határban. Kurucok lehetnek. Vagy talán tatárok. Nekik ugyan 
nem üzent volna a guardián a hírvivő galambbal. Figyelmesen hallgatózik  
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a kém. Inkább kurucok, felismeri őket botladozó lépteik ritmusából. Jozef 
Bezdán tudja, hogy Thököly kurucai és Cserkesz Achmed tatárjai is a város 
alatt táboroznak. A hangok most közelednek. Mígnem egyszerre valaki hö-
rögni és zihálni kezd, s hirtelen trappoló lábak zaja riasztja föl körben az alvó 
mocsári világot. Valaki őrjöngve közeledik a sötétségben. Mit űz vajon? Jozef 
Bezdán belenéz az éjszaka mélyébe, ám mielőtt bármit is tehetne, az esemé-
nyek kellős közepén találja magát.  

A hörgés most még közelebbről hallatszik. 
Valaki megtaszítja. 
Jozef Bezdán perdül, s belekapaszkodik az ismeretlen vállába. 
Magához rántja. 
Szakállas zsidó arc néz vissza rá véres szemekkel. 
És Jozef Bezdán egyszerre közöttük találja magát! Ott fut, ott liheg a könny-

mutatványosok között, s ha akarná, puszta kézzel elérné őket! Hanem hát 
nem teheti mégse, mert az üldözőjük, ez a hörgő, eszeveszetten őrjöngő valaki, 
kitől már csak egy-két lépés választja el, a következő pillanatban elérné, s tán 
megdöfné őt. Érzi a mutatványosok illatát Jozef Bezdán, szinte hallja a köny-
nyeiket csorogni. Még ilyenkor sem hagyják abba?! Egy pillanatra mégis meg-
fordul. Fiatal kuruc csörtet utánuk, ő az őrjöngő. Szép nagy feje van, s esze-
veszett dühe ellenére is kitetszik a méla tekintete. Egymásra merednek. S eb-
ben a pillanatban aztán szövetség köttetik, ám még maguk sem tudnak róla.  
A világkém oldalra perdül, s egy földhányás mögé esik. A hangok már távolod-
nak is. A fiatal kuruc tovább űzi őket, hajszolja a mutatványosokat. Jozef 
Bezdán csodálkozva rázza szép okos fejét. Nincs egyedül! Más is űzi, más is 
hajtja őket! Mégegyszer utánuk tekint. A kuruc előtt már meghasadt az éj-
szaka. Vöröslő vérvonal az ég hasán. A férfi árnya imbolyog, felbukik, üvölt  
a sárban, aztán nekilódul újra. Olyan egyedül fut a szerencsétlen, hogy még az 
éj is szánakozva búcsúzik tőle.  

Másnap délelőtt Jozef Bezdán biztos távolból nézi végig, hogyan verik szét 
Cserkesz Achmed szerdár és Thököly egyesült hadait. Mercy ezredes német 
dragonyosai gyors és szakszerű munkát végeznek. A világkémet voltaképpen 
nem a csata érdekli. Az őrjöngő fiatal kurucot keresi. Hiába. Az már nem vesz 
részt a csatában.  De a kém még ezen a napon elfoglalja leshelyét a barátok 
klastroma előtt. Nem csalatkozik. Így figyeli ki, hogy Potári Félix atya mint 
beszélget a nagyfejű, méla tekintetű kuruccal, ki már nyugodtabbnak tűnik. 
Bámulja Jozef Bezdán a fiatal férfit, s a rokonának érzi. Nem érti e vonzódás 
lényegét, de az érzés olyan határozott, hogy mindenképpen komolyan veszi. 
Követi tehát a kurucot, aki beleveti magát a lápi világba, és találkozik a Balina 
nevű alakkal, aki nádi ember, és akinek a vérét még soha nem szívta a szúnyog. 
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LÁZÁRY  RENÉ  SÁNDOR 
 

Asztrális elégia 
 

Balcsillagok csillagzatok 
Vonzottak vertek űztenek 
Kis Medve Bika Orion 
Szaif Mizar Kos Szűz Deneb 
 
Göncölszekéren döccenő 
Időmet szálltam át meg át 
Kölyökként könnypárásan is 
Bámultam Capellát Vegát 
 
Canis Maior Rák Skorpió 
Kívánta vérem villogott 
Ökörhajcsár sütött az égi 
Tehén farára billogot 
 
Feküdtem éj füvén hanyatt 
Forrón tüzelt a Szíriusz 
Szárazságot hozott aszályt már 
Nem is volt bennem sírni szussz 
 
Szerelmem Kassziopeia 
Rám pillogott kacér Fiastyúk 
Nem látott tán csillagvilág sem 
Ennyi csalódást szép fiaskót 
 
Csillagrajok Perszeidák 
Vakítottak parázs Plejádok 
Leányok hullócsillagok 
Miért is emlékszem reátok 
 
Csillagfürkésző társaim 
Magamra hagytak egyre többen 
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Tejúton túl örvénylenek 
Kavargó Androméda-ködben 
 
Volt csillagok csillagzatok 
Vezettek vonzón űztenek 
Oroszlán Hiúz Kentaur 
Ikrek Halak Cet Szűz Deneb 
 
Téblábolok lenn céltalan 
Sorsom nehéz sárban tekergőz 
Mint régi Serpens szétragyog 
Vak űrben gőzölgő Betelgeuze 
 
Bellatrix gőgös Arcturus 
Hideg delejt az Algol ont 
Delphinus Virgo Hydra Bak 
Vigyázz magasba csal bolond 
 
Mondom magamnak gondolom 
Inkább valld be barátom 
Nem volt boldogabb a lét 
Fönn az Aldebaránon 
 
Bús Berenikém fürtjein 
Gyúlj ki Corona Borealis 
Valótlan én vagyok csak én 
De messzi fényed mégis oly reális 
 
Pegasus nélkülem röpül 
Nélkülem zendül Hattyú Lant 
Mergvillan vándorló Kaszás 
Terekben rezdül lassú hang 
 
Ó görbülő galaxisok 
Semmikbe gördülő hegyek 
Ha hív örök Triangulum 
Kihűlt sugárrá kell legyek 
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Mély csillagok csillagzatok 
Lelkem betöltő tűz-nevek 
Ó Lyra Cygnus Orion 
Vadászeb Nyilas Szűz Deneb 

 
Maros-Vásárhelyt, 1917 áprilisában 

 
 
 

Hérakleitosz szomorúsága 
FOHÁSZ VILÁGI FOLYÓKÉRT 
 
Nélkülem folyik Néva Nílus 
Nélkülem Káma Olt Duero 
Nélkülem Duna Dvina Moldva 
Nélkülem Majna Rajna Szajna 
Nélkülem Magdalena Gangesz 
Nélkülem Loire Garonne Tajo 
Nélkülem Rhône Tiberis Arno 
Nélkülem Themze Avon Ebro 
Nélkülem Tigris Eufrátesz 
Nélkülem Elba Brahmaputra 
Nélkülem hömpölyög Huangho 
Nélkülem Niger Amazonas 
Nélkülem folyik Jangce Jordán 
Nélkülem Neckar Orinoco 
Nélkülem fut tova Orontész 
Nélkülem Volga Po Potomac 
Nélkülem Limpopo La Plata 
Nélkülem Mississippi Kongó 
Nélkülem Zambezi Missouri 
Nélkülem Rio Grande Indus 
Nélkülem Szenegál Szkamandrosz 
Nélkülem Szamos Tisza Mekong 
Nélkülem Kőrösök Küküllők 
Nélkülem folyik majd a Maros 
Nélkülem folyik tovább minden 
 
Marossárpatak, 1927. április 11-én 
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„Inkább röntgeneztem ezt a tájat,  
mint fényképeztem” 
BESZÉLGETÉS FARKAS ÁRPÁDDAL  

 
– 1972-ben Farkas Árpád indulásakor Féja Géza ezt írta a Tiszatájban: „Örvendez-

zünk, mert költő érkezett.” Mit jelentett ez a bekonferálás Farkas Árpád számára, ho-
gyan fogadta érzelmileg, mit gondol a felelősségről, az elkötelezettségről ez után? 

– 1972 karácsonyán jelent meg ez a gondolata, és mondanom sem kell, hogy 
rendkívül megtisztelő volt, és nem ezért a levegőben lebegő mondatért, hogy 
költő érkezett, mert, gondolom, a költők egyfolytában érkeznek a század folya-
mán, és mennek is el, hanem elsősorban azért, hogy ki mondta, ki írta le. Féja Gé-
záról közismert volt, hogy elég könnyen, de finnyásan lelkesedő ember volt. Ben-
nem nem kritikusként, esszéíróként, irodalomtörténészként élt, hanem a Vihar-
sarok szerzőjeként. Általa ismerkedtem meg a népi írók mozgalmával, Féja Géza 
saját törvényeihez, önmagához hű emberként élt bennem, és hogyha ő úgy találta, 
hogy azokkal a versekkel én megérkeztem valahová, akkor jó lett volna tudni, 
hogy hová. Én Kolozsvárra érkeztem meg, Kolozsvárról Sepsiszentgyörgyre, Sep-
siszentgyörgyről meg Marosvásárhelyre. Én azt tartom a literatúrával való foglala-
tosságról, hogy egyik eszköze lehet a személyiség építésének, mint sok más dolog 
is. Bár talán kissé jobban ki van téve a szélfúvásnak, talán közösségibb, talán egy 
kissé kényesebb is, több érzékenységgel jár. A válaszom tényleg csak annyi lehet, 
hogy természetesen örvendtem ennek az emberi fogantatású hangnak, és kértem is 
a lapot, ahol megjelent, hogy közvetítsék ifjúi köszönetemet. Féja nemsokára el-
távozott közülünk, találkozni már nem tudtam vele, hogy személyesen is meg-
köszönjem. Bár azt hiszem, hogy nem kell azért állandó kalaplengetéssel élni, mert 
valaki megdicsért, dicséretre méltónak találta az ember néhány szerencsétlen sorát. 
Féja Géza tulajdonképpen önmagát fogalmazta meg, mikor biztatott egy fiatal er-
délyi költőt, és természetesen nemcsak engem, hanem még sokakat is (a vajdasági 
Gion Nándort például) igazán lélekmelengetően s önbizalmat serkentően. 

– Féja Géza tehát úgy érezte, hogy költő érkezett, de vajon Farkas Árpád mikor 
érezte úgy, hogy ő most már költő? Meg lehet-e ragadni ezt a pillanatot, amikor valaki 
költővé válik? A másik oldalról pedig lapszerkesztőként rengeteg beküldött verset olvas 
– mikor érzi úgy, hogy na, most költő született? 

– Elárulom, hogy éppen annak vagyok személyes tanúja, hogy hogyan távozik 
a költő, hogyan halkul, hogyan hallgat el, s mért nem mozog széles karcsapások-
kal egy olyan szellemi állagban, amelyben naponta éldegélni próbálunk. A kérdés 
másik része az, hogy hogyan válaszolok fiatal költők verseire. Megmondom őszin-
tén, ez nagyon nehéz. Illyés Gyulának volt igaza, aki úgy fogalmazott, hogy a kez-
 

A beszélgetés a Kossuth Klubban hangzott el 1997. március 7-én.   
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dő költőnek kötött formában (is) kell próbálkoznia, tehát indulásakor fel kell 
mutatnia a lemérhető mércéket, bizonyítandó, hogy tanult-e valamit. Én azt hi-
szem, hogy észrevétlenül sehova nem jut el a tehetséges ember, szükséges a meg-
mérettetés, az, hogy első, második, harmadik kötetes költő legyen belőle. S nem 
hiszem, hogy valaha szerkesztőkön múlott volna, hogy valakiből költő lett vagy 
nem lett. 

– Jó pár éve már, hogy újságíróként és szerkesztőként dolgozik. 1980-ban egy inter-
júban – a Forrásban jelent ez meg – nem fogadta el Tamási Áronnak azt a véleményét, 
miszerint az újságírás elemészti az írói vénát. Mit tart most erről? 

– Most sem fogadom el. Tamási Áron ezt saját korának zsurnalizmusára utalva 
mondotta. Ő publicistája, külső munkatársa volt a Brassói Lapoknak, heti rovatot 
vezetett, ami teljesen más. Van két ragyogó publicisztika-kötete, élő beszéd arról, 
hogy szépprózájában is publicisztikája fogalmazódik meg, a saját kora. Nemzeti-
ségi, kisebbségi ideológus is volt. Tamási nyilván a korabeli – és ilyen szempontból 
a mai – újságírói malomra, tehát a bulvársajtóra gondolhatott, ami valóban szemé-
lyiséget emésztő lehet. Én azért nem értettem vele egyet, mert az én legnagyobb 
fiatalkori élményem a hatvanas évek közepén az a két-három esztendő volt, amit 
gyakorló újságíróként töltöttem, igaz, nem napilapnál, hanem havilapnál. És az is 
igaz, hogy ragyogó fiatal gárda jött ott össze, öten voltunk akkor első kötetesek, 
Vári Attila, Magyari Lajos, Csiki László, Czegő Zoltán és én. Szinte csoda volt, 
hogy nem irodalmi lap volt az, bár lehetett volna, mert rengeteg kéziratunk volt 
akkortájban. Azért volt ez nagyon nagy élmény, most, a kilencvenes évek végéről 
visszatekintve is, mert akkor valóban érezhető volt egy kis lazulás, a diktatúra még 
nem erősödött meg. Mi fiatalok voltunk, egészségesek és vakmerőek, például gya-
log jöttünk haza messzi utakról, nem is szálltunk meg senkinél, nehogy kiderül-
jön, hogy a befolyása alá kerültünk az éjszaka folyamán. Amit akkor a falukutatók 
sokkal módszeresebben, tudományos alapokra helyezve koncepciózusabban vé-
geztek, azt bennünk a fiatalság motorja működtette, a gyanútlan fiatalságé termé-
szetesen. Az igaz, hogy nekem most könnyű beszélnem, mert 90 után írtam ugyan 
újságcikkeket, és négy éve újságot is szerkesztek, de azt is be kell vallanom, hogy 
mostanában nem írok. Végre annyi idő után azt mondom, hogy amíg remek tol-
lak meg tudják fogalmazni az én véleményemet, addig fogalmazzák meg ők – szín-
vonalasan. Mert én továbbra is azt állítom, hogy az alacsony szintű zsurnalizmus 
személyiséget koptat. Az a késztetés, ami a világban való körülnézésre készteti az 
embert, főleg a fiataloknak használ, bármilyen műfajban próbálják a tollat for-
gatni. 

– Van egy költeménye, amelyik egy – igaz, korai – ciklusának is címadó verse lett: 
Csak csend ne legyen. De most hallgat a költő. Mit csinál Farkas Árpád, amikor hall-
gat, azon kívül, hogy lapot szerkeszt?  

– Tudtam, hogy elkerülhetetlen ez a kérdés. Két éve egyetlen verset se írtam. 
Nem azért nem írtam, mert az úgynevezett írói vénámat megölte volna az újság-
írás. '89 után még évekig nagy volt a késztetés, az első hónapokban euforikus han-
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gulat vett erőt rajtam. Végül is azért gürcöltünk évtizedeken át, hogy eljöjjön 
végre a cenzúra nélküli idő. Az első hónapokban még a politikai életbe is bekap-
csolódtunk. Szerveződött az RMDSZ. Szükség van – mondták – úgynevezett be 
nem piszkolt nevekre, oda kell állni. Ez rövid ideig tartott. Nem is a kiábrándult-
ság miatt, mert hát olyan nagyon nem ábrándult ki a régi kiábrándult ember; már 
nem volt hova kiábrándulni. Egyszerűen megszűnt a tétje annak, hogy az ember 
mondja a magáét, mint akit még nem vertek szájba. Olyan nagy volt a sóvárgás va-
lami másra, hogy én például be is dőltem az ilyen szövegeknek. Akkorában – azt 
hiszem, Debrecenben – együtt hallgattuk, hogy paradigmaváltást kell végrehajtani 
az irodalomban, elég volt, hogy Magyarországon is csak három-négy név ismert, 
jöjjenek mások. A fiatalokkal nem is lenne baj, mert azok jönnek, nem kérdezik, 
hogy szabad, nem szabad, átmennek azok a falon is, és ez így természetes. Azt 
mondták, hogy hangot kell váltani, mert elég volt a jelképes beszédből. Ezek a szö-
vegelők megfeledkeztek arról, hogy tulajdonképpen a költői eszköztárat bántják. 
Csokonai Vitéz Mihálynak nem kellett rendszerváltás, és József Attiláig működtek 
a metaforák, a képi beszéd nem halkult el. A magyar lírában meghatározó a képi 
látásmód. Nem uralkodó, de meghatározó. 

Ez álkérdések garmadája volt, de egyetlen figyelembe veendő tényező kihallat-
szott belőlük: az, hogy senki, a kutya sem figyel a versre. Senkinek sem kell a vers, 
mindenki politizálni akar, mert a politika vág húsba és elevenbe, a politikai moz-
gások uralkodóak, és ebben nincsenek Kelet-Európában országhatárok. Itt most 
már nem él az az igény, amiből következően az ember költőt faragott magából. 
Tudd kirágni magad abból a kásahegyből, ami a társadalom, vagy abból a hóhegy-
ből, ami az orrodat, szemedet, szád betömte. Abból egyszer ki kell kerülni. Csu-
pán a pucér becsvágyért – mert Féja Géza és Czine Mihály elhíresztelte rólam, 
hogy én költő vagyok, és nem is akármilyen –, csak ezért nyűni a papírt, s nem 
aludni éjszakánként, hogy jössz-e új időknek új dalaival – számomra elveszett a 
tétje. Szerintem egy ötvenéves ember örüljön annak, hogy kialakította valameny-
nyire az orcáját, hogy kialakította a belső világát. Az az ötvenéves ember, aki na-
ponta meg akar újulni, négykézláb helyett állandóan a sarkán akar járni, az szerin-
tem bohóc, és nem komoly ember. Én azt szoktam mondani, hogy a vers tulaj-
donképpen arra való, hogy tisztítsa az ember érzelmi és szellemi járatait. De ez  
a tisztítási folyamat, ez az állandó készenlét működhet olvasással is. És ott vannak 
még hál' Istennek az én kortársaim, és akik elhunytak, azok sem hunytak el, és 
működik az egész magyar líra. (Ha már annyira nemzetiek vagyunk, hogy a vi-
lágra rá sem nézünk, pedig ott is vannak értékek még.) Én már nem vagyok a híve 
annak a megfogalmazásnak sem, hogy a poétának szolgálnia kell. Nem kell szol-
gálnia, nem kell üzennie sem állandóan, mint Kossuth Lajosnak Turinból, nem 
kell üzeneteket közvetítenie, hanem sugallnia kell. 

– Irodalomtörténészek József Attila, Nagy László hatását fedezik fel verseiben, és 
olyanok is voltak, akik Szilágyi Domokost is odaírták ebbe a sorba. Farkas Árpád nem 
tiltakozik ez ellen, bizonyára vállalja ezeket az elődöket. 
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– Ez természetes. A hatáseffektus a világ legtermészetesebb módján működik. 
A nagy személyiségek mindig megkísértik az induló, a tanulni, a próbálkozni,  
a szárnyait növesztgetni óhajtó poétákat. Azt hiszem, hogy a mi nemzedékünk 
tagjai s az előttünk járók közül nagyon ritka az a kivétel, aki elkerülhette volna 
József Attila szellemi hatását. Óriási volt, amikor felfedeztük a kötelező iskolai 
tananyagból kilépő költőt, az életművet. Hogy nem proletárköltő volt, hanem  
a költő maga. Adyt még könnyebb volt fölfedezni, aki a múlt század végének han-
gulatát hozta át a mába. De hát én Csokonait is közelebb éreztem magamhoz sok 
huszadik századi versírónál. Persze dolgozni, s nem epigonná válni. Például Nagy 
László személyisége, az a készség, ahogy varázsolni tudott a poézissel, megejtett, 
de tisztában voltam azzal, hogy ezt nem lehet túlhaladni. Ez olyan mérce, amihez 
úgy kell közeledni, hogy azért elvarázsolt se legyen az ember, s utánozni semmi-
képp sem szabad, mert abból lesz az epigonizmus. Úgy érzem, hogy József Attila 
erősen hatott fiatalkoromban, de az első kínlódásokon, versverejtékeken jobban 
érződik Nagy László szellemisége. Emberi és poétai minta volt, ami bátorítást je-
lentett az embernek, hogyha lélegzetet akart venni. 

– Pomogáts Béla írta tizenöt évvel ezelőtt: „Farkas Árpád az erdélyi tájból és törté-
nelemből meríti ihletét.” Bár ma nem ír verseket, de ha holnap újra kezdené, akkor 
változatlanul így volna ez? 

– Az erdélyi tájat már túlságosan megcsócsálták: Erdély és fenyvesek. Én soha 
nem akartam tájköltő lenni. A tájleíró az akvarellfestészethez áll közelebb, és eze-
ket a hirtelen rögtönző ecsetvonásokat alkalmazni nem volt képességem. Talán 
volt ilyen vers is, igen, de az inkább köhögés, mint a szikla büszke orma, inkább 
vergődés, mint karcsú fenyők hajladozása. Én úgy érzem, hogy inkább röntgenez-
tem ezt a tájat, mint fényképeztem volna. 

– Hat évvel ezelőtt egy másik kritikusa, Alföldy Jenő a következő észrevételt tette: 
„A Romániában élő Farkas Árpádot arra jelölte ki léthelyzete és verskultúrája, hogy 
közösségének hangadója, közelebbről az erdélyi magyarok, a falu szószólója legyen.” 
Nem szűkítette le a poétikai lehetőségeket ez a predesztináció, ez a közösségi elkötelezett-
ség, küldetéstudat? 

– De igen. Erről volt szó eleitől fogva. Én tizenhat éves koromig színész akar-
tam lenni. Ez szerencsére nem sikerült, mert most valahol statisztálhatnék, s vár-
hatnám a következő szereposztást. De bizonyára volt valami hajlamom ahhoz, 
hogy ami bennem a világról összegyűlt, azt meg tudjam fogalmazni, bár sohasem 
vágytam magát a Parnasszust. Én sohasem tartottam a költészetet olyan csinos és 
hűséges széplánynak, akinek mindig a kedvében kell járni, s minden szeszélyét ki-
szolgálni. Eszköznek tartottam arra, hogy egy bizonyos korszakban a közérze-
temről tanúbizonyságot tegyek. Csupán ennyit akartam, s nem megváltani a vilá-
got. Elég fiatalon rájön az ember arra, hogy a költészet erre alkalmatlan. De azt 
nem merem könnyű szívvel kijelenteni, hogy többet verset nem írok – mert még 
most is írogatok –, csak éppen nem látom a helyét a nap alatt. 
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– Meg kell állapítanunk viszont azt is, hogy állandóan születnek új és új költők, 

akik írnak is serényen, például a Serény múmiák, akik már felütötték fejüket az erdélyi 
költészetben. Ők új profillal érkeztek? 

– Ők valóban nem váltottak profilt, mert már a sajátjukkal jelentkeztek. Az 
igaz, hogy igyekeznek egymáshoz hasonlítani, és én ezt kicsit irigylésre méltónak 
tartom. Ezek a gyerekek – ma már harminc év körüliek – a kilencvenes évek kö-
zepén jelentkeztek egy egészen más miliőben. Egyből-kettőből biztos, hogy jó 
költő lesz. Ahova mi, ők is arra a bölcsészkarra jártak, ahol egyetlen előadássoro-
zat nem hangzott el sem Illyés Gyuláról, sem Nagy Lászlóról, Tamásiról nem is 
beszélve, viszont féléves kurzusa volt Rejtő Jenőnek. Onnan, a Rejtő Jenő kabát-
ujjából a saját nemzedékükben önmagukat látják, és nem utálnak eléggé bennün-
ket. És ne csak öncélúan legyenek orcátlanok, s ne csak a virtus kedvéért. Bár az, 
hogy jó a formaérzékük, már az is virtus. És ha néha álorcát öltenek, hogy egy ki-
csit archaizálhassanak, hogy egy kicsit a régi, hagyományos műformákban írhas-
sanak, az már nem is álorca. Természetes, felszabadult, gyönyörű szép kedéllyel 
mívelik. 

– Több Farkas Árpád-verset is lehetne idézni, amelyben gyakran előfordul, ismétlő-
dik a hó motívuma. Ez bizonyára nem csak az erdélyi táj ihletése. Egyszer Lászlóffy 
Aladár, akinek a verseiben szintén nagyon sokszor fellelhető ez a motívum, erre a kér-
désre azt válaszolta, hogy Erdélyben olyan sok a hó, kézenfekvő, hogy a költő ezt vá-
lasztja első eszközéül a versben. De például Farkas Árpád szép de profundis-verse az 
Alagutak a hóban azért azt mutatja, hogy nem csupán erről van szó. 

– Egyszerű motívumként is szerepelhet a hó, és mint metafora is, hiszen a hó 
maga a metafora. Kínomban egyszer azt mondtam, hogy többnyire télen írtam 
verset, de nem szeretném a kérdést bagatellizálni, még ha olyan jó is hólabdával 
játszani, szobrászgatni a hóval. De a hó tulajdonképpen minden versben mindenre 
alkalmas, mert több dimenziója van: jelenthet veszélyt, tisztaságot, jelentheti a fe-
hérséget magát. A magyar lírában azért állandóan minta a hó, így nem vagyunk 
jeltelen vidék a Kárpát-medencében. De persze többet is jelent, jelentett akkor, 
amikor az említett verset írtam: vágyakozást, hogy abból a meredt, bénult életből 
egyszer kijussunk. Márai Sándor 43 táján azt mondta, hogy igazi magyar úr nem 
sértődik; igazi író végzi a dolgát. (Aztán valamikor kilencven éves korában ön-
gyilkos lett megsértődve az egész magyar nemzetre, mert máshol kellett leélnie az 
élete felét.) Akkor meg milyen szavam legyen, amikor pontosan ezzel a verssel 
kapcsolatban azt mondták, hogy legyen vége már annak a vakondok költői maga-
tartásnak, amelyik a hóba akar alagutacskákat vagdosni. Ezzel megpróbálták sem-
missé tenni mindazt, amiért 89-ig, ha a könyökömet nem is, de a körmeimet kop-
tattam. 

– Ilyen fontos még ma is a hűség? 
– Hűség? Ma délután azt kérdezte tőlem valaki, hogy a rendszerváltozások után 

hűségesnek kell e maradnia az írónak önmagához. A válasz kézenfekvő: természe-
tesen. Azt hiszem, hogy a hűség nem kötődik sem rendszerhez, sem kormányhoz, 
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csak az embernek önmagához. Ha önmagához nem marad hű az ember, akkor ki-
hez? De ezt a sok megpróbáltatásnak kitett fogalmat annyira elkoptatták, annyira 
kikezdték, hogy nagyon szemérmesen szabad csak kiejteni, s vigyázva, nehogy túl-
ságosan konvencionálisak legyünk. Én azt hiszem, hogy pillanatnyilag nem az  
a kérdés, hogy hűnek kell-e lenni rendszer- és kormányváltozások után az íróknak 
önmagukhoz, hanem az, hogy akik írással foglalkoznak, tudják-e, hogy mi a szán-
dékuk a mondatokkal, a gondolataikkal. Kerül-e egyáltalán majd szóba az, hogy ha 
elindul a mondat, az olyan, mint a Toldi malomköve: ki tudja, megáll-e valahol, és 
ha megáll, célba talál-e. Szükséges-e egyáltalán malomköveket, mondatokat, fő-
neveket, igéket próbálgatni, és ha igen, van-e felelősségérzete azoknak az embe-
reknek, mindig és mindenkor, akik élnek azzal a lehetőséggel, hogy kezükben pa-
pír, nyomdafesték és más ily kellékek adattak. Ilyen kérdéseknél is el kell időn-
ként időzni. 

– „Erdélyi volnék, malomkő van a nyakamban. Úszni így tanultam, a világtenge-
ren vérem átráng véled, te tutaj-Magyarország.” Ezt írta Farkas Árpád 1992-ben Sepsi-
szentgyörgyön, egyszerű című versében. Van valami derűre, derűsebb verszárlatra ki-
látás manapság? Ma is ilyen „egyszerűen” látja a helyzetet? 

– Akkor sem így láttam. Hogyha ezt prózára akarnám lefordítani, annyit kéne 
jelentenie, hogy az az erdélyi volnék – ha már olyan nagy keletje lett erdélyisé-
günknek –, aki Magyarországban nemcsak a nemzet országát látja, hanem egy kis 
kapcsolatot a tágabb világ felé. Ez a vers tulajdonképpen azért íródott, hogy jelez-
zem: 90 után legyen igaza annak, aki azt mondta, hogy mégiscsak voltak rendszer-
változások ebben a térségben. És azt is el akartam mondani, hogy én ezt a drága 
országot mindig nagyon-nagyon szerettem, és pontosan azért, mert mindig egy 
másik szegénységből közelítettem hozzá, egy betegségből mindig egy nagyobb be-
tegséget találtam és frissen támadt, új szegénységet. Ezt bizonyára értik azok, akik 
ma is csak csirkelábon élnek. 

– Egyik verse (Egy állomáson) ezzel a sorral zárul: „s nem utazik el többé már 
soha.” Úgy érzi-e Farkas Árpád, hogy valahová valamikor megérkezünk? 

– Nem. Én reménykedem – olyan értelemben, ahogy a versnek erről beszélnie 
kell –, hogy nagyon sokáig leszünk útközben. S amíg útközben vagyunk, addig 
nincs is semmi baj. Isten őrizzen attól, hogy megérkezzünk valahová. Személyé-
ben az ember természetesen meg fog érkezni valahová, de egy nemzetnek ne le-
gyen végállomása. 

 

  Erdélyi Erzsébet -Nobel Iván 
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A „képíró” 70 éves! 
 

FALUDY  GYÖRGY 
 

Kass Jánosnak 
 

Mindig csodáltalak. Alakjaid 
az enyimeknél igazabbra nőttek. 
Én csak kapdostam utánuk s fecsegtem, 
te elkaptad és ábrázoltad őket. 
 
Rodjon brutális és bűnbánó arcát 
Szonjával és fenn Dosztojevszkij éles 
szemét – csak félszemét – az udvari 
setét szobában égő örökmécsest, 
 
Harveyt, ahogy ott áll megdicsőülten 
vagy inkább csak szokottnál merevebb 
tartással és mellette a felboncolt 
szívet s az égbe  mászó ereket, 
 
a síma testű, könnyű langalétát, 
kit mesélőjének tart a világ, 
a nőfaló, Szajna vizén tekergőt, 
Madame Gustave de Maupassant fiát, 
 
s a Fejeket, a misztikus példázat 
tagjait: milyen kéne, hogy legyen 
az ember, hogy élhessünk és fejünkre 
ne szakadjon a világegyetem, 
 
s a többit: Krúdyt, Jókait, Radnótit, 
Hamletet, Mózest, multat és jelent, 
valót, legendát, régit és modernet 
fogtál össze s mutattad, mit jelent, 
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de még ezzel sem mondok sokat rólad, 
ki úgy sétáltál el századunk részeg 
urai közt, megbékélt nyugalommal 
és fütyörészve, mintha nem lennének, 
 
ki rendületlenül végezted dolgod 
és szítottad kohódban a tüzet 
félelem nélkül, konok becsülettel 
egy korban, melyben nem volt becsület, 
 
hiszed, hogy jövendőnk nem temetőkert 
s a sok dimenziós uton tovább 
építkezel, amiért decemberben 
is virágoznak kertedben a fák, 
 
tudás, műveltség, ízlés, stílus, mérték, 
barátság, hűség – elhallgatok, pedig 
nagyon soká folytathatnám. Szeretlek, 
s csóválom neved, föl a szívemig. 
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JUHÁSZ  FERENC 
 

Kétszer Kass János 
MI MÁSÉRT LENNE ÉRDEMES? 

 
Itt állunk most, hogy ünnepeljük a Mestert és a Művet, a Művészt és az Általa-te-

remtettet, Kass Jánost, aki működésével, ihlete dühös és szeppent szorongásával alko-
tások (ahogy mondják: műtárgyak) hatalmas halmazatát hozta létre, aki átszőtte az 
időt, mint egy több ezer éves tölgyfa, vagy fenyőfa, akiben úgy nőtt fel a történelem, 
mint ezekben a fákban, évgyűrűkként más-más külső eseményt, természeti katasztró-
fát, vagy kozmikus lerakódást mutatva. Fényből és vízből a tér és a fölmagasodás 
terebélyét és vastagodását építve. És ugyanakkor itt áll a Csüggedtség, a Lemondás,  
a Legyintés, a Lehetetlen, mint a vágyakozó ember, aki ott toporog a hegyrepedés 
óriás sziklaszakadéka szélén, mert tudja, át kellene ugrania, (mindig a műhiány, vagy a 
mű-előnemzés idején!) de ott a hasadt, széles kőhasábos, kőszilánktollas mélység, az el-
nyelő üreg, a fekete halál-csákó fordított kőből. És nincs lángokból font táltosló comb-
jai között, Mese-ló, amely irizál, mint a légyszemben a fénytörés kristályszivárványa. 
És férfi-boszorkánysöprű sincsen, amire üljön, a tágat átröpülni. Nem néz hátra, pedig 
ott áll mögötte a láthatatlan angyal, az üvegszemként szivárványló óriás-szeráf, s na-
gyot lök hátán nincs-árnyéka áttetsző tenyerével, ő meg, akkorát ugrik a Kéz-erőtől, 
az isteni-szolgálat széllökés-kezétől taszítva, lökve az izomrugó belső-gépszerkezettől, 
a rémület-riadalom tornádó-erejétől fölemelve, hogy szinte cseng, mint a ködharang, 
száll, mint a könnyű, kékpettyes, narancsszeplős nyári szalmaszöcske, ha ujj-heggyel 
potrohához, a csöves szelvényrózsához közeledünk, s nagy nyílvessző-ívben a csönd-
üreget áthidazza, receszalmafátyol szárnyait kilökve, mint széles muszlin-esernyőket  
a hosszúkásan-görbe fedőszárny-kések alól. S már a túlparton, hónaljában a finom he-
gedűvel, mint egy holdraszállt űrhajóból kilépett cigány. A mesterzenész a másik tala-
jon. A nehézkedési súlytól, a könnyű gravitációtól szinte megszabadulva lép akkorát, 
mint a varázs-csizmás Világ-léptű. Tollpiheként sodródik a tenyér-angyalfújástól. S a kék 
porban gallycsillag-lábnyomai, a könnyű szökkenés-aligsúlytól. Mert Kass Jánost min-
dig löködte az alakjátszó Angyal, a Madách Imre-Angyal, a Shakespeare-Angyal, az 
Atomháború-Rémangyal, a Gépi Sáska-Magasság Szöglet-Angyal, a Mózes-Angyal,  
a Biblia-Angyal, a Szent Ferenc-Angyal, s mind a többi áldott angyalok, és chipekkel, 
apró rádió-szerkezetekkel, embriókkal, filmtekercsekkel, vérrel kitöltött fejei, élő ró-
zsaszállal, vagy késsel keresztezett-szájú műanyag-buborék fejei, a verssel, jelmentéssel, 
személyi számmal, vagy vérhányás-ömlenycsorgással buggyanó embervér-kutak: a fe-
jek, mint az Idő-fán az emberszemgolyók, mint a Mindenség látó hónaljmirigyei, nézé-
sük közöny, szigor és öröklét. És függnek az időn, mint almafán a zöld almák, a pi-
rosra, sárgára, aranyra érők. A Teremtő Szívre ragadt léggömbök. Fehér óriás gombák 
a merengés-humuszon. Ha nem lettem volna mindennek szarvassá változott fiúként 
tanúja és látó-gyönyöre: nem mondanám. Papírt, filctollat, rézkarcoló-tűt, tustintát, 
ecsetet, porcelánt, festéket, fát, lino-készüléket használ, hogy majd bélyegei, ezek a mű-
 

Kiállítás-megnyitó Dégen.  
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vészet-ünnepek, történelem-ünnepek és tudomány-ünnepek fotó-lekicsinyítésben 
(amikor méteresből kétcentissé törpülnek) a Földgolyó minden tájára elvigyék Kass 
János teremtés-hitét és nehéz reményét. Ez az ő világ-madárvonulása! Legyen is mindig 
így! Mert boldogok, vagy legalább képzelt boldogok csak akkor vagyunk, ha műkö-
déssel érünk a halálig. A kialudt vulkán csak álhalott. De halott a kő, amit a vulkán lá-
vaként kiköpött s az száradottan könnyű, mint lószájon a hab. Könnyű, mint a vizen 
ringó parafadugó. De nehéz-súly az űrben gyűrűző csillag. Csak az élő élet nehéz.  
De hát mi másért lenne érdemes? 
 

A SEMMIBEN VIRÁGZÓ MINDEN 
 

Úgy érzem magam, mint a posta. Mint a levél-küldemény. Üzenet-vivő. Hírhozó. 
Állapotot, jelentést, töprengést, fájdalmat közvetítő. Szívem bélyegekkel van tele-
ragasztva. S már alig van szívfelület, amire valami még ragasztható. S ezek a bélyegek 
mind Kass János művei! Mióta is vagyok én posta? Szó, ihlet, magyarázat. Negyven 
éve talán? Nem is tudom pontosan. És fejei? Ezek a műanyag metafizikák és materia-
lizmusok. Ezek a titkos buborék-izgalmak. Ezek a vérző és virágzó magzatburkok. 
Amik nem a testben, de az űrben az űrből képződnek, mint a csillagok. Folytatva  
a szív-hasonlatot: látomásfejei úgy állnak ki szívemből, mint tavaszi vadgesztenye-ágból 
a vastag, kövér rügyek. A mézesek, duzzadtak, arany-pikkelyzéssel ragyogók, szinte 
füstölnek önmaguk szilárd gyönyörében. Ezek a jövőre-készülő energia-gömbök, meg-
babonázó néma erőcsomók. Amikbe úgy van belegyűrve, belegyömöszölve a virágzás, 
mint fehér párnacihába a tollpihék. Nagy mester vagy Barátom! klasszikus hűség és 
tömény irgalom, a megmaradás vonalkazla szigorúság és a keletkezés-ősidő vulkánkő-
orgonasíplegyezője, merev szétterpedés és komor fölmagasodás, anyag az anyagból, 
megdermedt tömény jelentés a működésből, göndör kőcsigák emberpalástja, sáska-gi-
gászok atomháború-gépiszonyatsorsa csönd, létizzásból tűköteg, a csönd köpenye a ha-
lálra terítve, telerajzolva, összekarcolva a világegyetemmel, fekete fénysuba a világító 
hajnalderengés-szívütésű szorongáson, Mózes kőtábláján a nagyon is emberért való pa-
rancsok számsora és Shakespeare fölsebzett, csillagtövissel megszúrt ujjbegyéből csor-
dogáló véréből, vérével festett elbukás-arc és győzelem-homlok. Fekete hattyú-üvöltés 
és vörös őz-sikoly és lila nyúl-ének a pusztulás erdő-zizegésében, Sátánhattyú-búcsú-
sírás az irtózatos fénygömb-éjszakában. A kozmikus gyermekláncfű-pihegömbben. 
Amely gyémántlatával szilárd és mégis szétfújható, nagy lehelet-fújással összetörhető. 
Mert ki tudja: meddig a szikragömb tágulása és gomolygása, amíg a kihamvadás fekete 
nyálcafatai. A teljes halál. Ezek a költő szavai. Meghatározás-kísérletek. Esendőek, 
mint a ködpamat. Amely könnyezéssel szivárog semmivé. A van pihéje nincsből. És 
kellenek-e a meghatározások? Minek a szó a művek előtt? Minek a szó-hiúság. A nyelv 
piperéje? A cifra futam? A hegedűszó a csönd-bércen. Ahol Goethe örök magánya. Hi-
szen a művek, Kass János remekei itt, körülöttünk önmagukat ragyogják. Akár az égi-
testek. Amin élünk. Amik körülöttünk, mint a fénytündér kozmosz. Amibe csoma-
golva élünk. És oly titkos mindez, és oly megmagyarázhatatlan, mint testünk töltése:  
a lélek. Mert hiszen végzetünk, tudásunk és szerelmünk. A Semmiben virágzó Min-
den. A Semmi ágszövevényén függő öröklét. Virágözön a pusztulásból. 

 
Kiállítás-megnyitó Dunakeszin  
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VÉRTESSY  SÁNDOR 
 

Csevegés Kass János „ceruzáiról” 
 

– Beszélgetésünkhöz illően azt a címet gondoltam ki, hogy Kass János ceruzái, persze át-
vitt értelemben, amolyan újságírós csavarintásképpen... De hát vegyük csak sorra a Te máig 
koptatott ceruzáidat, attól az órától, amikor a legelső diplomádat átvehetted az Iparművé-
szeti Főiskola kerámia szakos hallgatójaként. Folytassuk a Képzőművészeti Főiskola diplo-
maosztóján, ahol grafikusként szólították a Te nevedet. A soron következő, s igencsak érté-
kes oklevelet a Lipcsei Könyvművészeti Akadémiáról hoztad haza… És vajon még hány ce-
ruzádról is szólhatnék?... Akik méltatást írnak munkásságod egy-egy eseménye ürügyén, 
gyakran zavarba jönnek, mert túl sokféleképp vagy megszólítható: egyaránt otthon vagy  
a fotográfiában, a kerámiában, a grafikában, a szobrászatban, az animációs filmben,  
a könyvművészetben, a plakáttervezésben, a rézkarcban, a kiállítások látványtervezésében, 
ki tudja még, mi mindenben... Mindezek a munkásságodnak játszi természetességű részleteit 
képezik, mindezek a Te művészléted színterei... Számomra megfejthetetlen rejtély volt és 
maradt, hogy egy ilyen sok ceruzával bíró művészember, aki ennyiféleképpen képes kifejezni 
önnön belső világát, mégiscsak hogyan képes társulni egy vagy két másik alkotóművésszel, 
anélkül, hogy megtiportnak, alárendeltnek érezné magát? Kérlek szépen, tűrd el, ha kérdé-
sem egy picikét szúrósra sikeredett... 

– Mindaz, amit elmondtál – valóság! Megalázottak, megtiportak vagyunk. Az el-
múlt évtizedekben nagyszerű művészek is illusztráltak: Ferenczy Béni, Borsos Miklós, 
Matisse, Picasso, Kokoschka-mester... Én ösztönösen fordultam a könyvillusztráció 
felé, ahol a mindenkori úgynevezett „zsűrik” kontraszelektáló hatása nem érvényesült. 
Voltak idők, amikor meg volt adva, hogy mi a megrendelés: például plakát május else-
jére, a Népstadion szobrai, vagy a Metró freskói; evvel szemben állt a könyvillusztrá-
torok művészi szabadsága. Nekem megadatott, hogy együtt dolgozhattam Illyés End-
rével, Réz Pállal, s még sok-sok nevet sorolhatnék, akikkel igaz öröm volt együtt szép 
és jó könyveket csinálni... 

– Ez a műfaj mégiscsak egyfajta állandó transzfigurálódásra, átlényegülésre készteti  
a művészt, amikor összeáll egy könyvtervezővel mérkőzni, hiszen amíg megszületik a mű, 
addig ők valóban mérkőznek, megmérkőznek egymással. A Te egyik legszebb munkád, Ma-
dách Imre Az ember tragédiája, Szántó Tiborral folytatott két éves mérkőzésed eredménye-
képpen született olyan gyönyörűséggé, amilyenné csak Ti ketten megteremthettétek! 

– Ezt éppen most öröm hallani, ugyanis a nagy mű két éve remek angol fordításban 
jelent meg. Edinburghban, persze egy ottan élő magyar irodalmár átültetésében. Hírt 
hallottam egy esetleges ottani színpadi bemutatás lehetőségéről is... Az én megszenve-
dett Madách-illusztrációim Csesztvén, az ősi családi kúriában láthatók, és Szegeden,  
a Kass-galériában. 

– Madách angolul, ez jó hír; de visszatérengetnélek ám a „mérkőzéshez”. Valóban szorít-
játok egymás művészetét munkátok közben, egymás közelségébe? 

 
A Kossuth Rádióban 1994. május 23-án elhangzott műsor rövidített-szerkesztett változata.  
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– Nehéz erre a válasz, mert minden feladat – misztifikáció nélkül! – széklábfaragás. 
A komputer miért komputer? Mert az agy mechanizmusát próbálja rögzíteni, ám a lé-
lek hiányzik belőle, ezért vár a komputer egy Leonardóra, vagy egy Rembrandtra, aki 
majd lélekkel telíti meg... Szóval, a mi tevékenységünk – önáltatás nélkül – elsősorban 
ugyanolyan kézműves munka, mint az asztalosé vagy a lakatosé. 

– Azt mondod, széklábfaragás? Valaki azt írta rólad: Te attól vagy izgalmas művész, 
hogy az egyszerűt nagyszerűvé vagy képes emelni. Most meg azt mondod nekem, hogy ez 
mindössze kézműipari tevékenység... 

– Egyszerűség? Ott van Medgyessy, a szobrász, vagy Matisse, a festő, az ő egyszerű-
ségében micsoda óriási feszítő erő van... Végy egy tojást! Ilyen egyszerű, nem?, de 
amikor a csibe kikel belőle és elkezd növekedni, majd a végén megesszük, na látod, mi-
lyen egyszerű volt az indulása... 

– Kötekednem kell: 1958: Brüsszel, Világkiállítás, Kass János pannóját ezüstéremmel dí-
jazzák! 1966: Lipcsében kimondják, hogy az év legszebb könyve nagy elismerést Kass János-
nak kell átadni! Soroljam-sorjázzam tovább? 

– Ezek régen voltak... 
– De megestek! 
– Megestek! Gondolj csak bele: ötvenhat után két évvel ott voltunk Brüsszelben,  

de hadd szóljak inkább másról... Nemrég a bélyegmúzeumban megnyílt a kiállításom, 
és virág helyett két cseresznyehusángot kaptam ajándékba a posta elnökétől, Doros 
Bélától, tudják, hogy nagyon szeretem a kertet. Emellé átnyújtott egy valódi arany-
érmet – én kaptam meg harmadikként –, amely nagyon jól jött, mert a honoráriumok 
alacsonyak, az adók bizony magasak... 

– ... no és ezt beveszik a zálogházba! Ne lépjük át: melyik volt harminc éve a Világ leg-
szebb könyve? 

– Esopus állatmeséiért adták. Bevallom, hogy nem egyszer kaptam meg ezt a kitün-
tetést, Pozsonyban is, majd San Paolóban,... de nem ezek a fontos dolgok, ezek csak 
kilométerkövek. Megy az ember az úton, és előre néz, és... 

– ...faragja a széklábakat! 
– Igen! Hol több, hol kevesebb sikerrel. 
– A „csillagszórós” sikereid között van egy rajzfilm is: címe Dilemma. Mindössze tizen-

egy nemzetközi díjat nyertél, pontosabban nyertetek John Halasszal, a „rajzfilmkirállyal”. 
Hogyan jött létre ez a nagy találkozás? Ült London-országban egy úr, ki' rajzfilmeket készí-
tett, közben kitalálta a komputer-animációt, majd gondolt egyet és a világon élő hatvanöt-
ezer grafikus közül éppen Kass Janót kérte föl, csinálják meg együtt az emberi nem sorsáról 
ezt a nagyszerű filmet, mégpedig komputer-grafikával?... 

– A történet nem ennyire meseszerű... Halas nagyszerű producer, föl se tudnám so-
rolni mindazokat a nagy neveket, akikkel dolgozott, csak példaképpen Henry Moor, 
vagy az a híres-neves szerzője, Orwell... Kevesen tudják, hogy Halas-mester magyar, 
Halász Jánosként végzett a budapesti Bortnyik-stúdióban olyan hallgatókkal, mint 
Vasarelly, azaz Vásárhelyi, azután Szántó Tibor. Dehát nézzünk szét a világban, ki 
nem magyar Hollywoodban, ki nem magyar a zenei világban, vagy a legjobb operatő-
rök között mennyi a magyar név?... 
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– Szentigaz, de Ti nem ismertétek egymást korábbról! 
– Ő engem nem, én őt igen a Grafic'Art első kötetéből, melyben én is benne vol-

tam, és persze tudtam a filmjeiről... A megismerkedésünk Lvovban történt, persze  
a véletlen hozta úgy, hogy együtt ültünk egy konferencián, ahol a programban levetí-
tették a Három könyv, három művész című filmemet: Hincz Gyula, Szász Endre meg 
Kass János, a három könyv pedig amit bemutattunk ebben a szokatlan filmkompozí-
cióban: Szász Bandi Villon-ja, Hincz-től a Tollal, ecsettel, tőlem meg a keserves vajú-
dásban született Az ember tragédiája... A grafikai konferencia szünetében Halas gratu-
lált nekem – sajnos csak én voltam ott hármunkból –, majd megtudva, hogy kiállítá-
som van Szombathelyen, kocsiba ült velem, eljött, elbóklászott a múzeumban, majd 
fölszállt a Győr–Sopron–Ébenfurt vonat első osztályú kocsijába, és Bécsből hazarepült 
Londonba... Én máris boldog voltam, bár fogalmam se' volt, mi lehet még ebből?!  
A mester pont akkor gratulált nekem, amikor Pesten nem engedélyezték a „fejek” 
kiállítását nyilvánosság előtt!... Próbálkoztam tehát mellékösvényeken: kísérleti filmbe 
kezdtem a Pannónia Stúdióban, de nem rajzfilmmel, a fejekkel. Sosem felejtem el: 
Hankiss Elemér és P. Szűcs Judit voltak a film konzultánsai, avagy lektorai a filmgyár 
megbízásából. Máig őrzöm a kritikájukat: jó volt a véleményük, ráéreztek, hogy mit 
lehet ebből csinálni... Ekkortájt hívott föl Halas. Elmondtam, min dolgozgatok. Meg-
kérdezte, kié a kópia? Mondtam: természetesen az enyém, hiszen az én agyszülemé-
nyem. Mire Ő: leszerződtem-e? Én: még nem írtam alá a szerződést, amelyben ígértek 
egymillió forintot, – akkor szép pénznek számított!, a hetvenes években –, meg lehe-
tett volna belőle csinálni... Igenám, de a filmgyár az első pillanatban levett belőle 500 
ezret, a felét, a műteremhasználat címén 350 ezerrel kevesbedtünk, a sor végén ott állt 
Tóth János nagyszakállú aranyos barátom, a kiváló operatőr, Ő kapott volna nyolc-
ezer forintot a film pepecselést kívánó forgatásáért! 

– ... a még megmaradt 150 ezerből? 
– Igen. Én kaptam volna 12 ezret a forgatókönyv megírásáért és a rendezéséért. Hát 

akkor így festett egymillió forint, és a művészi munka anyagi „becsülete”. No, és 
mindezek után, még meg is maradt volna vagy nyolcvanezer forint nyersanyagkölt-
ségre, és száz darab fej elkészítésére. Legalább ennyi kellett a forgatáshoz! 

– Egy ördögi mondat munkál bennem: ezt a „hagyományt”, a hasonló többivel, visszük 
tovább!... Békésebben: mi történt Halas telefonja után? 

– Kérdésére, hogy tudnék-e sürgősen Londonba jönni, azt mondtam: igen, de mi-
nek? Meg kéne' csinálni gyorsan a filmet: lesz egy komputeranimációs kongresszus fél 
év múlva, s addigra készen kell lennünk a filmmel! Augusztus elsején tudok-e érkezni, 
ha igen, Ő küldi a repülőjegyet. 

– Fél év egy ilyen filmre, hajmeresztően rövid idő, nem? 
– A lehetetlennel határos. Ő mindenesetre küldte a repülőjegyet. Akkor még ví-

zum kellett, meg engedély ahhoz, hogy én egyáltalán kimehessek. Kérlek szépen, au-
gusztus elsején Londonban voltam! Ő szeptember elsején táskájába tette a rajzaimat, 
fölült a Concordra és az Egyesült Államokba repült, mert a 80-as évek elején Európá-
ban nem léteztek azok a mindent tudó komputerek, amilyen a NASA-nak, vagyis az 
amerikai légierőnek volt, meg a New York Universitas Technologynak, és egy dallasi 
cégnek, a három közül az volt relatíve a legolcsóbb. 
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– Harminc nap múlva a teljes rajzsorozattal Halas repülőre szállt? És Te hány kilót 
fogytál egy hónap alatt?  

– Jól jönne megint egy ilyen lecke, hogy leadjam a fölösleges kilóimat. Ez alatt a har-
minc nap alatt jobb kézzel ittam a sok teát, bal kézzel rajzoltam, és közben meg kellett 
ismernem az új matematikai-geometriai gondolkodást, a háromdimenziós tenge-
lyekhez kellett rajzolnom. Egy szó, mint száz: elutazott Halas, és egy Erick Braun 
nevű úriember Amerikában elkészítette Európa legelső számítógépes rajzfilmjét... Az 
összemontírozott filmet januárban Londonban megnézték az amerikaiak is, és lelke-
sebbek voltak, mint mi ketten, Halas meg én. Nagyon összebarátkoztam Erick Braun-
nal, akit meglepett, hogy az emberiség sorskérdéseiről mi komputeren keresztül gon-
dolkodunk művészi eszközökkel... A Dilemma arról szól, legalábbis azt szerettem 
volna kifejezni, hogy az egymást követő kultúrák eltörlik-elsöprik az előzőt. Az 
egyiptomi kultúra után jött a római, a reneszánsz ráépült a római múltra, annak a kö-
veit használta föl. A mi törékeny XX. századi kultúránk már nem engedheti meg ma-
gának ezt a luxust! Mindazt az értéket, amit az emberiség létrehozott, beleértve a ter-
mészetet is, bárha azt nem mi valósítottuk meg, mi csak rongáljuk-szétherdáljuk, min-
dazt az értéket óvni, védeni kell, mert minden olyan törékeny, mint az emberi élet! 

– A mi korunkban nem ezt látjuk. Kultúránk helyébe gyakran a civilizáció nyomul  
a maga kényelmes ártalmaival, a természettel nem törődik az ember, megrontja, kirabolja... 
Kár értünk! János! Mondd, ha nagy szamárságot kérdezek: Te olyasmit is megrajzoltál a ce-
ruzáddal, ami első hallásra lehetetlen, példaképpen említem a Psalmus Hungaricust. Bar-
tók-műhöz, a Kékszakállúhoz is készítettél szépséges linómetszeteket; hallottam, ebből a so-
rozatból animációt készítesz a szegedi tévéstúdióban. Hogy egy ilyen vállalkozáskor az al-
kotói folyamat miképpen zajlik le benned, természetesnek tartom, hogy ezt nem tudod ki-
fogalmazni. De azt biztosan meg tudod mondani, hogy mi izgat olyankor, ha leülsz meg-
rajzolni olyasmit, amit Bartók Béla vagy Kodály Zoltán kottapapírra álmodott, legyen az  
a Concerto, legyen a Kékszakállú, vagy akár a Psalmus... 

– Nagyon nehéz erre válaszolnom. Két dolgot mindenképpen elmondanék, talán 
közelebb visz a kérdésünkhöz. Néhány évvel ezelőtt Kurtág Györgynek nagy előadói 
sorozata volt Londonban, a magyar kulturális hetek alatt, műveit játsszák és szeretik 
Angliában. Van nekem egy tőle kapott vázlatkönyvem, ebben a kottafejek akár a föld-
rengést jelző szeizmográf mozgása jelzik a lélek kilengéseit és a robbanás előtti rez-
géseit... 

– ... akár egy lélek-EKG-nak fogjam föl? 
– Igen, pontosan erről van szó! Nagy becsben őrzöm ezt a döbbenetes vizuális do-

kumentumot. Kurtág egyik legnagyobb műve a Gyerekeknek-sorozat, szerintem Bar-
tók Mikrokozmoszának a testvére, vagy a folytatása, ahol a gyermek, aki zongorázni 
megy, ül a zongora előtt és nem üti le a billentyűt, fölemeli a kezét és vagy harminc 
másodpercig nem nyúl a billentyűkhöz, miközben vibrál benne az óriási feszültség. 
Egy tizenhárom éves kislánytól kaptam ezt az elementáris élményt a zeneakadémián, 
aki tökéletes átéléssel eljátszotta mindazt, amit a mindig is dekoratív Kurtág-partitúrák 
nyújtanak... 

– Már érzem a megfejtést a szavaidból, miért is olyan nagy élmény számodra ez a Kur-
tág-vázlatfüzet, vagy az együttlét Kurtággal, Ligetivel, aki szintén otthon van Londonban, 
akár Kocsis Zoltánunk. 
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– Kocsis más, mikor dirigál, és egészen más, mikor játszik, akkor megközelíthetet-

len... Visszatérek a vázlatkönyvre, meg a kicsi lány zongorajátékára, azért mondtam el 
mindkettőt, hogy lássuk, hogyan lehet megközelíteni valamit, amikor az alkotónak 
van mondanivalója, amikor megtelik lélekkel. Egyébként – csak húzogatod a vona-
lakat. 

– ... meg faragod a széklábat! 
– ... meg faragom a széklábat! Igen. Nézz rá egy Rembrandt rézkarcra vagy rajzra, 

az öreg rabbira, vagy az aranysisakos férfira. Ugye, megtelik a lelked?... És nem tudha-
tod, mitől van ez a csoda... Én sem tudom, csak sejtem. A napokban egy hétig együtt 
voltam Marci unokámmal. A gyermek négy éves. Az ő gyermeki ösztönei hasonló-
képpen működnek: órákig eljátszik a homokkal, várat épít, és egyszercsak megtelik  
a kicsi szíve mondanivalóval. Odafordul hozzám: „mit főzzek neked? Én mit főzzek 
neked?” 

– Látod, János. Ezek a léleknek a nagy feredői... 
– Igen, ezekért érdemes, ... meg a „széklábfaragásért”...  

 
 

TANDI  LAJOS 
 

Kass János évtizedei 
SZÜLETÉSNAPI TÖREDÉKEK 

 
„Műveld a csodát, ne magyarázd” 

(Nagy László) 
 
Az írás mottójául választott Nagy László-i sor nem véletlen: talán leghívebben fe-

jezi ki Kass János ötvenéves alkotói munkásságát. Azt a hatalmas életművet, mely egé-
szében és részleteiben is a XX. század második felének kiemelkedő teljesítménye, 
nemzetközileg jegyzett oeuvre, egy közelgő új évezred megsejtett mércéje. Vissza-
tekintve az öt évtized konkrét alkotásaira, egymásra torlódnak a művek, találkoznak 
az időben, értelmezik egymást a térben, kapcsolódnak, vitáznak és feleselnek, hullám-
zanak és kristályosodnak. Témák és technikák, műfajok és méretek, anyagok és tech-
nológiák ellentmondásai és szintézisei rajzolják meg a kikezdhetetlen és mércét állító 
pályaképet. Ebben a sokszínűségben és gazdagságban azonban nincs káosz. Összetartja 
és karakterizálja a sokműfajúságot és szerteágazó érdeklődést Kass János példamutató 
személyisége, tartásának ereje. 

Kass művészete kettős kötésű. Részint közéleti, részint szellemi. Közéletisége men-
tes minden politikumtól, aktuális illeszkedéstől, kompromittáló törleszkedéstől, ge-
rinchajlító kitüntetésektől. Közéletisége kizárólag erkölcsi tartalmú. Ezt a morális tisz-
taságot és tartást ugyanolyan erővel táplálta Szeged, a gyerekkor városa, anyja kezének 
melege, a Móra-ásta avar sír csontjainak figyelmeztetése, mint 1944–45 telének „parti-
zánakciói”, az együvétartozás tízparancsolata, az anyagot formáló korong törvénye, 
aztán azok az ötvenes évek és sorolhatnám... Szellemi kötődésének alappillére a minő-
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KOLOZSI LÁSZLÓ 
 

1908 
 

Amikor Adél visszatért férjével a szafariról, nagyon ki volt éhezve egy kis 
beszélgetésre, ezért már az érkezése utáni napon felkereste nagyapámat, aki 
idejét főként azzal töltötte, hogy kint a verandáján – ahonnan jó kilátás nyílt  
a tihanyi félszigetre – fogadta a vendégeit és beszélgetett velük. Mindenki őt 
kereste fel, akinek volt némi, akárcsak tíz–tizenöt perc szabadideje, főleg ha 
félt, hogy ebben a csak semmittevésre alkalmas időben unatkozni fog. Volt, 
aki csak a boltból hazafelé menet ugrott be hozzá, csomagjait kint hagyva a ko-
csisnál, volt, aki templomból jövet tért be néhány óra ima után, mintha nagy-
apám az lett volna, aki reményt ad neki, hogy imáit nem kapják el a démonok; 
volt, aki szeretőjétől jött (ezen férfiak közül nagyapám azt szerette a legjob-
ban, akinek ágyasa egy parfümériában eladóskodott és ezért olyan fertelmes 
levendula, jázmin és szegfűszeg illata volt, hogy ettől szinte ragadt, akár ta-
vaszelőn a barkák), volt, aki borbélytól jött, volt aki jóstól, orvostól, Pipi néni 
bordélyházából, és voltak sokan, akik rögvest hozzá igyekeztek, ha egyedül 
maradtak, s nehezen tűrték magányukat. 

Nagyapámnak hat rattan nádszék állt a verandáján, ahol még nyáron is hű-
vös volt a márványpadló és a tó felől fújó szél miatt. Hatvanadik életévének 
betöltése után semmit sem olvasott, mert úgy érezte, az elmélyülés ideje jött el, 
a halálra való felkészülés ideje, tulajdonképpen egyedül akart maradni, s még 
ma sem tudom, zavarták e látogatói, akiket mindig szívélyesen és vidáman fo-
gadott, megkínált teával vagy egy pohár muskotályos borral, esetleg szivarral 
és cigarettával is, mindenesetre lefekvés előtt mindig nyugodtnak és szelídnek 
tűnt, lassan, órákig evett – nagyon szerette a savanykás rántott levest –, elszí-
vott még néhány cigarettát és csak akkor szenderedett el, amikor már mind-
annyian aludtunk. Persze volt más oka is annak, hogy ennyien látogatták. Be-
szélgetéseit gyógyhatásúnak tartották, mint a cickafarkot a puffadás ellen vagy 
a kakukkfüvet a megfázásra. 

Adélt is ő gyógyította meg, amikor a lány tizenöt éves volt. Adél akkoriban 
tudta meg, hogy pontosan egy másodpercig tart, amíg valaki kimondja a hu-
szonegyes számot, és ettől kezdve sem aludni, sem enni nem tudott, csak ezt  
a bűvös számot mondogatta, már egészen soványka volt, talán huszonegyné-
hány kiló, amikor szülei nagyapámhoz vitték, aki kedvesen nézte egy darabig, 
hisz Adélnak dús, vörös haja volt, s nagyapám különösképpen a vörös hajú 
nőket kedvelte, s mint a vörös hajú lányok általában: szeplős volt, már szép 
akkor is, úgy, gebén is, olyannyira, hogy a környékbeli fiúk még nyíltan csú-
folni sem merték, csak maguk közt hívták huszonegyesnek. 
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Adél flegmán, de szálegyenesen ült nagyapámmal szemben, ajkait moz-

gatva, mintha az Úr nevét mormogta volna folyvást, aztán durcásan felkapta  
a fejét és rámosolygott a nagyapámra, aki még egy szót sem szólt hozzá, csak  
a fejét csóválta. „Nagyon nő, nagyon nő” – ezt gondoltam magamban akkor, 
mesélte később nagyapám. 

– Mondjon már valamit, Adélka drága! – mondta nyugodt hangján nagy-
apám. – Attól, hogy fél valaki a haláltól, még nyugodtan beszélhet – és Adél 
hetek óta először szólalt meg, egy hosszú sóhajtás után. 

– Tulajdonképpen éhes vagyok – mondta. 
Adél, aki annakidején két és fél hónapig nem érezte szükségét annak, hogy 

szóljon, élénk és beszédes nő lett. Húsz éves korában ment hozzá egy white 
hunterhez, egy szafarivezetőhöz, akit Pesten ismert meg, az Ipartestületek bál-
ján. A férfi viszont szótlan volt. Szőke és magas. Herceg. S ha meglátogatott 
minket, mi fenségnek szólítottuk és Adélt hercegnének. A herceg házasságát 
mindenki ellenezte, pedig Adél is grófi családból származott, de még sokan 
emlékeztek arra a két és fél hónapra, aminek Adél megszámolta minden má-
sodpercét. A herceg szenvedélyes vadász volt. Én tisztának láttam és komoly-
nak, ahogy ott ült nagyapámmal szemben, a hideg verandán, barna öltönyé-
ben, fehér ingben, szolid nyakkendőben. 

Nagyapám karosszéke karfájába kapaszkodva felállt, és kezet csókolt 
Adélnek. A nő pukedlizett. 

– Üljön le, kis hercegnőm! – mondta nagyapám –, és mesélje el nekem, hal-
lotta e éjszakánként az oroszlánok üvöltését. 

Adél legyintett. 
– Tudja, hogy én mennyire jól alszom, és hogy mennyire nem félek semmi-

től. Csak egyszer ijedtem meg, amikor azt hallottam, hogy a közeli kikuju fa-
luból elvittek két csecsemőt. Emlékszik még talán arra az esetre, amikor száz-
nál is több munkást marcangolt szét két hím oroszlán a tsavoi híd építésénél. 
Mégsem féltem soha Afrikában. 

– Maga mindig ilyen volt, ilyen bohókás és vagány – mondta nagyapám. – 
Néhány éve, sose felejtem el, megjelent azzal a nagy kutyával a kertünkben, 
amelynek olyan széles feje volt, mint egy utazótáska, alattomos és hatalmas 
barna szeme, s maga azt állította, hogy úgy találta az elhagyott külszíni fejté-
sen… 

– Jaj ! – kiáltott fel Adél –, az a masztiff lehetett. Csak nem haragszik? 
– Dehogyis, szegény nagyapja is ilyen volt. Egyszer Szidónia nénénkkel el-

hitette, hogy névnapját a pápa kitöröltette a naptárból, mert megbizonyoso-
dott afelől, hogy csélcsap mind, aki a Szidónia nevet viseli... Mi is volt annak  
a kutyának a neve?  
ADÉL: Brazil. 
NAGYAPA: Persze. Brazil. Mi más is lehetett volna. 
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ADÉL: Őt sem vihettük magunkkal, mert a férjem szerint a kísérőink nagyon 
félnek a kutyáktól. 
Akkor először szólalt meg a herceg. 
HERCEG: Mohamedánok. Nem szeretik, ha hozzájuk dörgölődznek az ebek. 
NAGYAPÁM: Megértem őket, én se nagyon szeretem. Kérnek egy kis teát? 
HERCEG: Köszönjük. 
NAGYAPÁM: Rakjátok fel a vizet!... Meséljen valamit az utazásról. Azon a csa-
tornán keltek át? 
ADÉL: Igen. A szuezi csatornán... Mesélte egy útitársunk, hogy amikor építet-
ték, sárga kígyókkal telt koporsókat találtak a mélyben. 
NAGYAPÁM: Mindig kitalálnak ilyesmit. 
ADÉL: Két botanikussal utaztunk. Mind a ketten Cambridge-ben tanultak, na-
gyon műveltek voltak, valamennyire még a magyar irodalmat is ismerték. 
NAGYAPÁM: Szóval hallottak már Petőfiről. 
ADÉL: Körülbelül. Ritka lepkefajokat kerestek Tanganyikában. 
NAGYAPÁM: Voltak lepkék? 
ADÉL: Voltak, persze. Ha az erdőben megmozdítottuk az aljnövényzetet, 
többezernyi szállt fel, rátelepedtek a szememre, és csak ha pislogtam, szálltak 
fel onnan.  
HERCEG: Olyan gyönyörű zöldek voltak, mint Adél szeme. 

Adélnak valóban szép szemei voltak, nem halovány árnyalatú, hanem 
olyan zöld, akár az esti fűszálak. 

Egyszer láttam leheveredni nálunk a gyepre, nézte a felette járó felhőket és 
két szeme olyan volt, mint két tücsök, aztán hirtelen esni kezdett, de ő nem 
kelt fel, csak pislogott sűrűn, és én úgy láttam, mintha sírna, s talán sírt is va-
lóban. „Adél!” – kiáltotta neki a herceg – „Megfázik!” A herceg még néhány-
szor idegesen kikiáltott neki, aztán türelmetlenül odament hozzá, és megfogta 
a kezét: „Keljen már fel, a kurva életbe!” mondta és félig fölemelte a földről. 
„Dögölj meg!” – mondta Adél szinte szenvtelenül. „Útálom ezt a kurva 
nyarat!” 

Nem vettek észre engem. Hátul a fészernél álltam és néztem Adél dühös 
zöld szemét. 
ADÉL: Mombasza gyönyörű volt. Olyan rózsaszín és fehér, mint egy korall. 
Csodálatos kikötővel. Rengeteg mangó és majomkenyérfa, és az utcák olyan 
szűkek, mint valami olasz városban. Tudja, mire emlékeztetett leginkább, 
Ragúzára, Ragúza is olyan fehér volt, olyan rózsaszín persze. A kenyai szállo-
dák nem voltak valami jók, de leginkább csak a meleg miatt. Én legjobban  
a sátrakban szerettem aludni, a nagy moszkitóháló alatt, meztelenül. Egyedül 
csak a kígyóktól undorodtam, nem a bogaraktól. Tudja, a kígyótól való undor, 
teljesen természetes, legalábbis egy nőnek, hiszen állandóan arra a bűnre fi-
gyelmezteti, amely megtanította, hogy különbséget tegyen jó és rossz között, 
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és ezáltal eredendően elveszítse a megbocsátásra való képességét. Sokat beszé-
lek itt össze-vissza, pedig olyan szívesen mesélnék, de még azt sem tudom, hol 
kezdjem el, egyszerűen eliszkolnak előlem az emlékeim, s nem marad egy se 
velem, hogy boldogítson. 

Férje csodálkozva nézte közben Adélt, megfogta és megszorította a kezét,  
a nő csak néhány pillanatig tűrte, aztán kedvetlenül elengedte. 
NAGYAPÁM: Sok vadat ejtettek el? 
HERCEG: Nem túl sokat. De Adél lőtt egy elefántot és két oroszlánt is. 
ADÉL: Nem volt nehéz lelőni szegényeket. Éppen egy kafferbivaly tetemét va-
csorázták. A hím állandóan ásítozott. És nem is olyan fenséges állat, mint ami-
lyennek képzeltem. Én azt hittem olyan a bundája, akár egy aranyhímzésű 
köntös, vagy cifra bársonypalást. 
NAGYAPÁM: És milyen volt? 
ADÉL: Büdös. (Mosolyogtak valamennyien.) Az iguána valóban szép volt. 
HERCEG: Miatta kellett hazajönnünk. 
NAGYAPÁM: Hogyhogy? 
ADÉL: (legyintett) Azért nem teljesen, csak félig-meddig miatta. 
NAGYAPÁM: Mit csinált szegény állat? 
ADÉL: Olyan volt, mintha barokk lenne. A Chartres-i székesegyház üvegabla-
kának egy darabja. A bőre úgy csillogott kékesen, lilán, sárgán, vörösen, mint 
a macskák szeme, és felettébb iszonyú volt, ilyenekről mesélnek az ezeregy-
éjszakában. Lőni akartam magamnak egyet. Sikerült is eltalálnom a legnagyob-
bat Mombasza közelében, egy sziklás öbölben, meg is döglött szegény, bár 
nem tudom miként, mert vér nem szivárgott belőle, és puskagolyó nyomát 
sem találtuk a testében. 
NAGYAPÁM: És mi volt a baj? 
ADÉL: Hogy megváltozott a színe. Amint kiszállt belőle az élet, hamuszürke 
lett, olyan, akár a kövek körülötte, és száraz lett a bőre. Nem láttam szen-
vedni, mégis annyira sajnáltam azt a kis szörnyet, azt a kis sárkányt, mint soha 
más állatot, mert úgy, döglötten, már nem volt szép, egyenesen undorító volt, 
és csak akkor fénylett, akár Chartres, mikor áramlott ereiben a vér. 
HERCEG: Adél két napig hisztériázott. 
ADÉL: (dühösen) Nem hisztériáztam... Arra gondoltam, hogy ennek a világ-
nak is így lesz egyszer vége, Isten az élettel együtt elveszi a színeket is, s min-
den szürke marad, mint a ködben. 
HERCEG: A hajón zavarta meg egy botanikus, aki reggeli után mindig kint be-
szélgetett vele a fedélzeten. 
ADÉL: Sós szélben. Hajnalonként. 
HERCEG: Ő beszélt folyton arról, hogy közel a világvége, a végítélet napja.  
NAGYAPÁM: (nevetett) Nem kell folyton amiatt aggódnod, drága Adél, hogy 
nem üdvözülsz, mert akkor az órák, a percek múlása is jobban fog nyugtalanítani.  
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ADÉL: Tudom, hogy annak idején is ezt mondta, hogy mindenki érzi, valami 
nincs rendjén, érzi a zavarodottságot, sokat tanultam magától, például, hogy 
csak a bűnös ember veszi komolyan az időt, az lázad fel ellene minden másod-
percével, s nem hagyja múlni... 
NAGYAPÁM: Lehet, hogy mondtam ilyet. 
ADÉL: De annyira féltem! 
NAGYAPÁM: Nézze, a mennyek országában bizonyosan nem lesz idő, úgy fog 
eltelni bennünk minden, akár a szerelem idején. 
ADÉL: Mangó és majomkenyérfák. 
NAGYAPÁM: Igen. 

Közben kortyolgatták a teát. A herceg cukor nélkül itta, némi tejjel, nagy-
apám és Adél citromosan. Adél szelíden fújta az italát. „Még nagyon meleg” – 
mondta. Visszatette csészéjét az ezüsttálcára. 
NAGYAPÁM: És tanult valamit szuahéliül? 
ADÉL: Csak a legfontosabb szavakat, még odafeIé a hajón. 
NAGYAPÁM: Gazellát látott? 
ADÉL: Édesek voltak. 
HERCEG: Alattomosak. 
ADÉL: Mért mondasz ilyet? Igenis édesek voltak, és engem nem bántottak. 
HERCEG: Nem ismered eléggé őket. 
ADÉL: Ugyan mit számít ez. 

Adél zaklatottan kortyolt a teájából. „Hány óra van?” – kérdezte a herceg. 
Bementem és megnéztem a faliórát. „Tizenegy” – mondtam. „Gyere ide, kicsi-
kém!” – mondta Adél, és én félénken odamentem hozzá. Kicsi, kemény mellei-
hez szorított. Felpislogtam rá, és úgy láttam, mintha sírna. „Hazamegyünk” – 
mondta és eleresztett. 

Kiszaladtam a kertbe. 
„Maradjanak itt ebédre” – mondta nagyapám. 
Rövid szabódás után elindultak. 
A kerítésbe kapaszkodva néztem Adélt és a herceget. „Össze-vissza beszéltél 

megint” – mondta a herceg – „Úgy viselkedsz, mint egy liba.” Adél nem felelt. 
hangtalanul mozgatta a száját. Kék selyemszoknyáját kissé megemelve átlépett 
egy tócsán. „Nemrég eshetett” – mondta a herceg. „Mondjon már valamit”. De 
Adél nem felelt. Csak a száját mozgatta, mintha egy számot ismételne folyton 
magában, egy számot, amelynek kiejtése pontosan egy másodpercig tart. 
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SÁRÁNDI  JÓZSEF 
 

Egyszemû csillag 
      
 T. E. Katalinnak  

A tényektől nem 
látod az igaz- 
ságot Egyszemű 
Csillagom. 
 

A baj csak karto- 
tékolt káprázat 
merő rámfogás 
tagadom. 
 

Mi lenne belő- 
lem ha hinnék (egy) 
a lelki Para- 
Zitá(m)nak? 
 

Tán nem vagyok kü- 
lönb itt bárkinél 
a rostás holna- 
pi mának? 
 

Múlik-e szemed- 
ről kortársvakság 
s előíté- 
let-hályog ? 
 

Vagy fúljak sorsom 
örvény-nyolcasá- 
ba ? Ne mondd hogy azt 
kívánod ! 
 
Leányvár, 1995. XII. 9. 
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Objektív 
 

Úgy nézek rátok 
mintha már rég nem volnék köztetek 
Létem üveglencse-lét 
s követi az évszakok logikáját 
Valaki rajtam keresztül látja 
a nemzedékeket születni megvénülni 
látja a betelt fölszálló temetőket 
s hogy bennem is kihúnyt 
a Sors iránti elfogultság: 
a röghöz-kötő érzelem 
 
Leányvár, 1977. VII. 28.  

 
 
 

A hegy nem mozdul 
 

A hegy nem mozdul 
küldi árnyékát a harcba 
hadd mészárolják egymást 
az elvakult vérszomjas fenevadak 
De ha valaki véletlen 
rálépne érzékeny tyúkszemére 
lávát okád 
s hamuvá zülleszti 
a gyémántot is 

 
Leányvár, 1996. II. 2.  
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ség, s az ehhez kapcsolódó humánum. Olyan szellemi Magyarország megbecsült pol-
gára, ahol a „tisztségeket” olyan nagyszerű személyiségek töltötték be, mint Ferenczy 
Béni és Szőnyi István, Barcsay Jenő és Illyés Gyula, Juhász Ferenc és Nagy László, 
Kondor Béla és Devecseri Gábor, Somlyó György és Bartók Béla, Faludy György és 
Határ Győző, Kodály Zoltán és Kurtág György. Ebben a közegben nem is lehet más  
a „tartózkodási engedély”, mint a források tisztasága és a minőség kikezdhetetlen mér-
tékegysége. Kass Jánosnak megadatott, hogy művészetében ez a közéleti elkötelezett-
ségű humánum és a művészi minőség szintézise kora színvonalán valósulhasson meg. 
Ez a lenyűgöző szintézis, részleteiben rendkívül gazdag és színes tömbszerűség hitele-
síti Kass művészi pályáját. 

Majdhogynem jelképes is lehet, hogy egyik első, s azóta többször újraalkotott 
munkája Don Quijote alakja, Cervantes sokféleképpen értelmezhető figurája lett. An-
nak a változatlan népszerűségnek örvendő alaknak megalkotása, aki töretlen hittel és 
erkölcsi kódexének hűséges lovagjaként vívja látszólag szélmalomharcát, valójában 
küzdelmét önmegvalósításáért, küldetésének teljesítéséért. Don Quijote alakja jelképpé 
növekedett, de kissé naiv, mégis tiszteletet parancsoló, egyszer-egyszer megmosolyogni 
való, ám mégis irigylésre méltó személyisége ennek a századnak ellentmondásos viszo-
nyai közepette a túlélés és megőrzés példája lehet. Kass szikár lovagja rajzban és réz-
karcban szinte tizenévenként újraalkotott kóbor harcosa áttételes önportré, a hűség és 
hit, a következetes emberség és céltudatos hivatás eszményképe. 

Nehéz elgondolni, mi várt a szinte teljes alkotói vértezetben pályát kezdő mű-
vészre az ötvenes évek legelején. Akkor, amikor a „fényes szelek” csodája kicsorbult  
a politika durva köszörűjén, amikor meghasonlott egy háború előttről átmentett nem-
zedék, amikor a hátországba, a gyerekirodalomba, a könyvillusztrálás terepére húzó-
dott vissza akinek freskót kellett volna festenie, köztéri szobrot mintáznia, regényt és 
élestöltetű verset írnia?! Kass Jánost, ezt a varázslatos kezű, bravúros technikájú rajzo-
lóművészt is beskatulyázták volna a megbízható könyvillusztrátor skatulyájába. Kapta 
is a feladatokat bőséggel, hiszen a főiskola végeztével az ötvenes évek első felében kö-
zel ötven könyvnek volt társszerzője. Olyan mesterek írói világát fordította a rajz 
nyelvére, mint Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond, Illyés Gyula és Jókai Mór, Ka-
rinthy Frigyes és Veres Péter, Móra Ferenc és Kisfaludy Károly, Gárdonyi Géza és 
Krúdy Gyula... Valamennyi találkozás szellemi töltekezés is, táguló világ, térbeli és 
időbeli kirándulás, magyarságpróba és grafikai feladat. (Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy Kass János könyvészeti munkásságának bibliográfiája közel 450 címet jegyez. 
Ennek a szinte önálló életműnek elemzése külön tanulmány feladata lehet.) Könnyen 
hihetnénk, hogy ez az illusztrátori munka teljes egészében lekötötte a pályakezdő gra-
fikust. De nem! Dolgozott és töltekezett, készült a későbbi feladatokra. Van egy nagy-
szerű sorozata, melyet joggal nevezhetünk „szürke mappának”. Ennek lapjai azt a pá-
rát, a felhős, borús ködöt, szitáló szilánkos esőt, azt az éles kontúrokat leplező, mégis 
drámai jeleneteket őrzik, melyek a forradalmat megelőző időszakban már érzékelhe-
tők voltak, s a november 4-ét követő hónapokban vettek tragikus felhangokat. A ke-
serű, fájdalmas és kiszolgáltatott „ködlovasok” és társaik kiüresedett utcákon akna-
szaggatta játszótereken, hideg börtönműhelyekben, vesztőhelyeken néznek szembe 
kivégzőosztaggal, szenvedik el a testvérgyilkosság rettenetét, varrják végtelen szállal 
reménységük Ariadné-álmait, fürkészik távcsővel a végtelen messzi felvillanó fényeit, 
vagy furulyájukból csalják elő a remény félénk dallamait, miközben fölakasztott barát-
juk, szellemi tettestársuk hulláját lóbálja felettük a novemberi meg decemberi, meg 
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márciusi meg jövő évi szél... Megrendítő az a bátorság és tiszta fogalmazás, mely ezek-
ről a lapokról sugárzik. Sugárzik annak ellenére, hogy ködök, nagy semmik, kiürese-
dett terek és homályba vesző remények palackpostáival állunk szemben. Talán éppen 
ettől a feloldhatatlan görcstől, a szituációk biblikus méretű, feszítő ellentmondásaitól 
lesznek ezek a lapok drámai sűrítményei az ötvenes évek második felének. Egy bátor 
és tiszta krónikás üzenetei a jövőnek... 

A hatvanas évek a metamorfózis és a könyv jegyében telnek. Kulcsműve a Cantata 
Profana. Bartók Béla alkotásának felfedezésszámba menő élménye és Juhász Ferenc 
hatvanas évek elején megjelent eposza katartikus élményt jelent Kass számára is. Nem 
a szolgai módon felhasznált elemek és motívumok okán, sokkal inkább a továbbgon-
dolás, a szellemi azonosulás, a metamorfózis vállalása jogán. Juhász Ferenc műve,  
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában című eposz továbbgondolja Bar-
tókot, saját korával szembesíti, saját életét teszi a korszak mérlegére, nemzedékének hi-
vatástudatát és sodródását modellálja. Bartók és Juhász éppúgy európai teljesítményt 
mutat föl, mint a több szarvasrajzot és rézkarcot készítő Kass János. Bartók tisztelete-
nagyrabecsülése, Juhász barátsága és hittétele egyaránt megjelenik a „Szarvasos nemze-
dék” emblémájának tekinthető grafikán. Így lehet műve a legteljesebb szintézis: egy-
szerre a bartóki erdő-élmény és a juhászi nagyváros-dzsungel kihívása, az új terepek 
felfedezésének kényszere és élménye. Kass Cantata-lapja immár mementó is, egy jobb 
sorsra érdemes, európai közegben gondolkodó szellemi szabadcsapat emlékműve. 
Ágaskodó szarvasa csak látszólag kecses erdei vad, a szabadság megtestesítője, a töré-
keny szabadság szimbóluma. Valójában esendő állat, a célkereszteknek kitett élet-par-
tizán, a felismert és fölvállalt történelmi küldetés menekülője. 

Eddig persze el kell jutni, s nemcsak szellemi értelemben. Kass János a hatvanas 
évek első éveit Lipcsében töltötte. Az egyik legrangosabb európai könyvműhely és is-
kola, a Grafika és Könyvművészeti Főiskola Könyvművészeti Tanszékének aspiránsa 
volt. Két esztendő tapasztalatait kötetben tette az asztalra: József Attila néhány versé-
nek – Mama, Éhség, Külvárosi éj, A Dunánál, Eszmélet – tökéletes tipográfiai, képi és 
könyvészeti együttesét megteremtve. (Ez a tipográfiai munkásság – könyvtervezés, 
címlaprajz, betűmetszés stb. – olyan csúcsokban teljesült ki, mint az Új Írás tíz éves 
művészeti vezetése alatt készült számainak színvonala.) Valamennyi könyvészeti 
munkájának alapja és lényege az írói gondolat minél tisztább világra segítése, minél 
élményszerűbb megjelenítése. A tiszta betűkép, az olvashatóság, a betűtípus és tükör 
megválasztása. Ebben az időben tanít tipográfiai-könyvtervezői ismereteket az Ipar-
művészeti Főiskolán, ekkor készít emléklapot Misztótfalusi Kis Miklósnak és Kner 
Imrének, sorozatot a megújuló nyomdának, írásokat fogalmaz a könyvcsinálás új ki-
hívásáról. (Ennek teljes föltárása és elemzése újabb külön tanulmány feladata lehetne.) 
Ha a hatvanas évekről szólunk, nem maradhat ki Kass egyik legnépszerűbb és leg-
izgalmasabb vállalkozása, Balázs Béla–Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára című mű-
vének grafikai metamorfózisa. Mert nem nevezhetjük egyszerű illusztrációnak azt, ami 
Kass műhelyéből kikerült. A Kékszakállú kilenc lapos sorozata a maga kék-vörös, vö-
rös-fehér, kék-fehér, fekete-arany drámájával a férfi–nő kapcsolat megannyi gyűlölök 
és szeretek kapcsolatára ad kemény választ. A kapcsolatok ellehetetlenülése és szüksé-
gessége, hiánya és túlcsordulása, nyíltsága és kapuk mögé zártsága – egyszóval titkai – 
megfejtésére vállalkozott. Nem is akármilyen sikerrel. Kass még 1956 telén készített 
egy reveláció erejével ható, tüntető szellemű plakátot Lawrence Olivier világhírű Sha-
kespeare-filmjéhez, a Hamlethez. A fiatal királyfi előre nyújtott, keresztet formáló 
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kardja kettős jelképe lett 56 szellemiségének, emlékének. Amikor Madách Az ember 
tragédiája című drámájához fogott, ennek a kérdésnek is ott kellett lebegnie előtte, ki-
egészítve a madáchi intelemmel: „Ember küzdj, és bízva bízzál!” Így lett teljes a hatva-
nas évek nagy grafikai sora: Kékszakállú és Tragédia, József Attila és Cantata, Mózes és 
Szent György. 

A hetvenes évek elején az addig szinte kizárólag grafikusként ismert Kass János re-
veláció erejű plasztikai sorozattal lepte meg a szakmai és laikus közönséget. Ez a vállal-
kozása is az említett kettős kötődésből, a közéleti affinitásból és szellemi kapcsolattar-
tásból táplálkozott. Egyre szorongatóbbnak érezte az elidegenedés, az elmagányosodás, 
a kapcsolatvesztés érzését. Mindinkább elhatalmasodni látszott az egyéniség háttérbe 
szorítása, az egyenábrázatok megjelenése, az elszürkülés veszélye, a nyílt tekintetű, de 
különös személyiségek szellemi emigrálása. S kitalált egy különös akciót. Műanyag 
egyen-fejeket préseltetett. Egyforma, típusos emberarcokat. A tömeg arctalan képzetét 
keltő kozmikus bábukat. Borzongató, űrbéli tömeg képzetét keltették a százával pré-
selt fejek. Odaadta ezeket az egyen-fejeket barátainak: karakterizálják, adjanak hozzá 
valamit személyiségükből, lelkesítsék át a rideg műanyagot. Több mint kétszáz pálya-
társ bizonyította, nincs veszve minden, van esély a túlélésre, remény az elvesztett hu-
mánum visszaszerzésére. Ezek a fejek ma Juhász Ferenc és Nagy László verseit, Ör-
kény István, Karinthy Ferenc és Kurtág György feljegyzéseit, Reich Károly és Darvas 
Árpád rajzait őrzik. Egy másik csoport pedig Kass leleménye révén századunk típusait 
sorakoztatja fel: rózsát és kést helyez a szájba, bukósisakba és napszemüvegbe öltöz-
teti, lyukkártya-szalaggal és buborékokkal béleli, töviskoszorút helyez koponyájára és 
célkeresztet rajzol homlokára, igazgyöngyöt ragaszt szeme sarkába és elnevezi Hajnal 
Gabriellának, személyigazolvány-számot üt homlokára és Önarcképre kereszteli. Egy-
szóval elkészíti a hetvenes évek szellemi panteonját, izgalommal és reménykedve, biza-
lommal és kritikusan. Ezek a fejek üzenetek és jelzések – a XX. század végének töme-
géből felfénylő esélyek – olyanok, mint a kínai hadsereg homokkatonái, több ezer év 
távolából. 

A hetvenes évek másik nagy vállalkozása Shakespeare Hamletjének színes rézkarc-
sorozata: tizenöt szellemi kirándulás, világmagyarázó filozofikus forgatag. A jelene-
tekhez tudniillik Kass kísérőrajzokat készít, melyek átfogják a világ művészettörténe-
tének és filozófiájának minden lényeges elemét. Így válhat Shakespeare műve – túl-
mutatva a drámán – évszázadokat, évezredeket magába olvasztó XX. századi művészi 
vallomássá. Ezért lehetett oly sikeres, hogy az angol nyelven is megjelenő Tragédia 
párjává válhatott. 

Ha a nyolcvanas évek grafikai lapjait vesszük sorra, elsőként a Psalmus Hungaricus 
toll- és színes ceruzarajzait kell kiemelnünk. Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltárának 
sorai és Kodály emelkedett kórusművének dallamai válnak vonalakká, drámai jelene-
tekké Kass rajzain: „Istenem Uram kérlek tégedet / Fordítsd reám szent szemeidet / 
Nagy szükségemben ne hagyj el engemet / mert megemészti nagy bánat szivemet.” 
Kass jól tudja, az embereket, kivált az alkotó elméket elsősorban az egyetemes emberi 
értékekhez és nemzetükhöz való viszonyuk minősíti. Ebben a sorozatban a kettőnek 
magas színvonalú szintézisét adja. Olyan természetességgel vállalja föl e nép történel-
mét, erényeivel és bukásaival, mai szorongásaival és holnapi reményeivel, ahogy csak  
a legemelkedettebb művészek tették: „A művésznek, alkotónak joga van a felszabadult 
alkotáshoz, az örömhöz, a repüléshez, gondolatainak anyagban való megvalósításához. 
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Joga van, mert a művész felfokozottabban érzi, de nemcsak érzi, művekben ki is tudja 
fejezni az őt megszülő, az őt önmagából kitermelő, az őt körülvevő társadalom gond-
jait, vágyait, jövőjét.” 

A nyolcvanas–kilencvenes évek átvezető időszakának két rendkívül fontos munkája 
van. Mindkettő összefügg a rendszerváltozással és az azt párhuzamosan érzékelhető 
„olvadással”. Így kerülhetett először magyar könyvszeretők kezébe Faludy György 
versfordításainak vaskos gyűjteménye és Határ Győző több munkája. S ezekben Kass-
nak nemcsak nagy, de művészi szempontból is elévülhetetlen érdeme van. Néhányan 
már megkérdezték, vajon nem plágium-e Kass részéről, hogy Határ Győző műveihez 
nem kisebb mester, mint Dürer metszeteit használta, majd a Faludy-illusztrációk 
egyetlen motívumra felfűzött emblémasorozatok-e?! Aki ismeri Kass életművét, szel-
lemi tájékozódási pontjait, iránytűit, azok nem kérdezhetnek ilyet. Mert egyértelmű, 
hogy a XXI. század küszöbén alkotó művész sem függetlenítheti magát a megelőző 
korok alkotásaitól. Ha Kass belerajzol Dürer metszeteibe, továbbgondolja annak szá-
zadokkal korábbi felvetéseit. Ha Faludy György fejére komponál saját vagy műtörté-
neti jeleket, akkor kérdéseket fogalmaz, helyettünk és nekünk. Nem lehet véletlen te-
hát, hogy az eredeti Faludy-illusztrációk tovább éltek, s a költő tizennyolc új verset 
írt, éppen a grafikák hatására. S akkor még nem beszéltünk a Biblia grafikai megjelení-
téseiről; az orvosportrékról, vagy éppen a japán haiku-transzformációkról. S ez már a 
kilencvenes évek világa, a letisztulás, a végsőkig való szikár fogalmazás időszaka. An-
nak a felismerésnek szellemében és jegyében, hogy a végső igazságok a legegyszerűbb 
szavakkal kimondhatók, a legtisztább formában megfogalmazhatók, a legelegánsabb 
vonalakkal fölrajzolhatók. Ám ehhez szüksége van hetven év élettapasztalatára, a fél 
évszázadnyi művészi munkára, töretlen erkölcsi tartásra és közösségi bizalomra. Mind-
arra, ami Kass Jánosra és művészetére jellemző. Boldog lehet, kit barátjának tekint: 
büszke, ki alkotásait szereti és ismeri: s megnyugvással nyugtázhatja mindenki, hogy 
élnek közöttünk olyan európai mértékkel mérhető művészek, akiknek alkotásai nem 
csupán beépülnek az egyetemes művészet legprogresszívebb vonulataiba, de őrzik ma-
gyarságunk megannyi színét, értékét.  
 



1997. december  51   

BÁLINT  PÉTER 
 

Írj magadnak egy fejet! 
KASS-TÖREDÉKEK 

 
Emlékszem, még gimnazista koromban, valamikor a hetvenes évek elején láttam 

Kass János különös „fejeit”, a sorozatban gyártott s provokálóan egyforma, arctalan, 
személytelen fejtorzókat, melyek – az isteni teremtés lényegét megcsúfolva – kísérte-
tiesen hasonlítottak a tömegemberre, aki „e szörnyű társadalom öntőformáiba löty-
tyintve” képződött. Mily kegyetlen fintora a történelemnek, az e mutató szó haszná-
lata, némiképp csúfot űzve a költő helyzetjelentéséből és álmából, egy későbbi korra 
utalva, sokkal időszerűbbnek és igazabbnak tűnik, mint volt leírása idején. Igazolva  
a régi bölcseletet, miszerint a szellem szellemre szeretve talál, Kass és barátai gyilkos 
humoruktól vagy együttérző aggodalmuktól ösztökélve „öltöztették” föl lélekkel és 
tulajdonságokkal e fejtorzókat, olykor egy tűzpiros virágszálat dugva a szájba, máskor 
konzervnyitó segítségével engedve bepillantást a falanxter-társadalom igénye által el-
szürkített szürkeállományba, megint máskor pedig célgömböt vagy szögesdrótot raj-
zolva az áldozat homlokára. Lélekkel megtelíteni a számítógép korában személyte-
lenné váló rajzokat és fényképfelvételeket, sietősen odavetett vázlatokat és rutinsze-
rűen készített másolatokat, vagy másként megfogalmazva a művészet „napi parancsát”, 

egy-egy Leonardót ültetni minden egyes 
számítógép elé, hogy se az álmunk, se az 
ember és a gép kettőséből létrehozott 
„mű” ne váljon sorozatban kinyomtat-
ható metszetté, mely nem viseli magán a 
teremtő ember gyarlóságait és erényeit, 
tévedéseit és eszmélkedéseit, paradigma-
váltó felfedezéseit és kudarcait. Kass és 
elhíresült barátai, az együttalkotás és 
párbeszéd, a lélekkel felruházás és sze-
mélyiségteremtés során, mit sem tö-
rődve ostoba tiltásokkal, szenvedélyesen 
és türelmesen ragozták mondandójukat, 
annál az egyszerű oknál fogva, mivel ta-
núbizonyságot akartak tenni arról, hogy 
ott, ahol a szellem mécsvilága pislog és  
a szeretet nem vált gyűlöletté, irigységgé, 
létezik értelmes párbeszéd. Mi, kama-
szok pedig, lélegzetvisszafojtva követtük 
ezt a végtelenbe nyúló ikrásítást és jel-
beszédet, mert hiszen pontosan értettük 
a szándékot, mely azt kívánta elénk 
tárni, hogy a századunkban diadalmas-KASS JÁNOS és BÁLINT PÉTER 
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kodó Gonosz inkarnációi, Sztálin vagy Hitler, Franco vagy Berija a méltánytalan léte-
zés és kibírhatatlan szenvedés megszámlálhatatlanul sokféle módját kényszerítik ránk, 
ugyanis delíriumos látomásaikban az ember alig is számít többnek, mint értéktelen, 
összecserélhető s bármikor feláldozható fejnek. 

E józanító szándékból és a teremtő szellem önvédekezéséből születtek a fejek: a hu-
rokba dughatók és tarkón lőhetők, a maszkkal leplezhetők és deformálhatók, a vérbe 
boríthatók és öklömnyivé zsugoríthatók, a meggyalázhatók és glóriával övezhetők,  
a kifesthetők és lecsupaszíthatók, a meglékelhetők és árammal sokkolhatók, a beverhe-
tők és földig hajthatók, a mumifikálhatók és restaurálhatók, az átprogramozhatók és 
átvilágíthatók. Akarta vagy sem, az Európa-szerte nagy visszhangot kiváltó fejeivel, 
Kass táplálta bennünk a gyűlöletet a zsarnokokkal szemben, lett légyen szó a Gulagot 
megteremtőkről vagy az auschwitzi haláltábort működtetőkről, a mucsai szellemiségű 
hivatalnokokról vagy a kultúra cenzorairól. Noha láttam egynéhány lírai ihletettségű 
grafikáját és mesteri illusztrációját is, de a zsarnokság éveiben, amikor is a szabadságról 
éppúgy álmodozhattunk csak, mint a Hamvas Béla által emlegetett „szabadlegények”, 
elsősorban is azok az alkotások ráztak meg elemi erővel, melyek a szabadságot villan-
tották föl, s amelyek, következésképpen, az erőszak és a szellem önmozgását tiltó 
párthatározatok ellen táplálták a dühöt. 

Ilyen „szelektívek” voltak, mert egy szelektáló és kontraszelektáló társadalomban, 
az önnön szellemi és lelki függetlenségét oltalmazó, a féltve őrzött álmait és fellegjáró 
terveit csupán csak a legszűkebb és meghitt baráti társaságban megosztani merészelő 
kamasz, óhatatlanul is szelektálni volt kénytelen, nemcsak a bizalmasan elsuttogott 
hírek és tananyaggá magasztosított eszmék, de még a múlhatatlannak tűnő értékek és 
alkotások között is. A hatalmon lévők bizalmatlansága bizalmatlanságot szül; álnoksá-
gukkal szemben az ember maga is álnok lesz, no és persze mániákus is, aki saját rög-
eszméinek oltalmában véli megőrizhetőnek érintetlenségét és éberségét. Hogy vessző-
paripáink fényében időnként eszelősnek látszunk, mint a létezésről, bűn és bűnhődés 
viszonyáról merengő Hamlet? S ugyan melyik hatalom volna képes Hamlet fölindulá-
sát és megtisztulásvágyát megfékezni, vagy saját szolgálatába állítani? 

Tudjuk jól, bizonyos történelmi okok folytán, mifelénk elég egyetlen megingás, 
egy csalárd szó a művész részéről, elég egy gyanús összekacsintás a bizalmatlan és ál-
nok és mániákus hatalommal (amely bennünket ellenfélnek tekint, mi viszont, szel-
lemi és erkölcsi egyenlőség híján ellenségünknek tartjuk, bármilyen orcát is öltsön 
magára), hogy hiteltelenné váljon minden eladdig elhangzott szó és elénk tárt mű. Ez 
is a szelektálás egyik formája. Minden bizonnyal így vélekedhetett erről Kass János is; 
„életművét”, a művé formált vagy lényegített életét hitelesíti az, hogy oly sokakkal,  
s gyakorta nem is a tehetségtelenekkel ellentétben, a rendszerváltást követően sem kel-
lett magyarázkodnia vagy szerecsent mosdatnia. Talán mert rögeszméi: a fehér papíron 
madaraknak szóló prédikálási kényszere; a génjeiben hordott képírással szembeni alá-
zata; a művésztárs alkotásainak illusztrálása közben érzett szolgálni vágyása és kreativi-
tás iránti tisztelete; az isteni tenyérben létezésről őrzött otthonosságélménye óvták 
meg attól, hogy önmagának Janus-fejet kelljen írnia. Talán mert mentes volt a bohóc-
álarcoktól és hangoskodástól, a hékulázástól és öndicsérettől; gesztusai és mondatai az 
évtizedek során is éppoly sallangtalanok, visszafogottak, az általa lényegesnek véltet vi-
lágra segítők maradtak, akár a rajzpapír szemcsés felületére rótt tusvonalai. Kass Jánost 
emberi nyíltsága és szemlélődőkre jellemző nyitottsága egyébként is olyan kor- és céh-
társsá tette, aki nem restellte barátait és a dokumentálásra érdemes eseményeket fény-
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képezni, hiszen amíg mások nagyon is szerettek az örökkévalósággal kecsegtető lencse 
elé állni, ő maga nagyon is jól érezte magát a kamera másik felén, és a lencsét úgy szű-
kítette vagy tágította, akárha harmadik szeme volna, mely által kiemelt vagy össze-
fogott dolgokat, emlékezetessé vagy nagyon is időszerűvé tudott avatni eseményeket és 
portrékat. 

Többször és többen leírták már róla, hogy nem kérkedő és dicsekvő szerzet; hogy 
nem hetvenkedik (életműve bizonyítja, hogy amit fiatalon ígért, remélt, véghezvinni 
vágyott, nem múlta felül erejét, képességét és lehetőségeit); nem henceg alkotói tapasz-
talataival vagy az elképesztően sok és számos művészeti ágra kiterjedő barátainak a ne-
vével, noha csinos kis listát lehetne összeállítani a névsorból; soha nem gyártott mani-
fesztumokat és egész pályája során a Leonardo-féle, sokoldalúan képzett és nyughatat-
lan szellemű művésztípushoz iparkodott formálódni. S mily jellemző rá az is, hogy 
bárki faggatta és faggatja a művészetről, művészi hitvallásáról és egyéb olyan kérdések-
ről, melyekkel beszélgetésköteteket szokás megtölteni, éppoly keresetlen szavakkal és 
magától értetődő egyszerűséggel beszél „szakmájáról”, a dolgok kiábrázolásáról, ahogy 
néhány évszázada mondták, akár egy céhbeli mesterember az ellesett és maga kitalálta 
mesterségbeli fogásokról. S hogy miért vonzódott a Leonardo-féle művésztípushoz? 
Mert sokféleképpen és sokféle formában tudja kifejezni magát, s nem pusztán azért, 
mivel tehetsége képessé teszi erre, sokkal inkább a mások mesterségének műhelytit-
kaira való nyíltsága és sajátos fogásai iránti érdeklődése tereli-vonzza mindig is a más és 
más formában történő megnyilvánulásra. Így ösztökélte-sarkantyúzta Kasst Bartók és 
Kurtág zenéje az illusztrálásra és a gyermekeknek szánt kóták díszítésére; a miniatúra-
festők és rézmetszők igényessége a bélyegtervezésre és orvosporték készítésére; a litog-
ráfusok és betűmetszők Gutenbergtől örökölt szenvedélye a kötetek és folyóiratok 
formatervezésére. 

* 
Amikor Hankóczy úti „műteremlakásában” (ami sokkal inkább lakás, az újton szü-

lető vagy visszatérő gondolatokkal és a teraszról szemmel követhető madarakkal,  
a mappákban préselődő rajzokkal és hamarjában félbehagyott vázlatokkal együtt lako-
zás helye, semmint „műterem”, melyben el lehetne játszani a nagy és mások esetében 
gyakorta ismerős bohócszerepeket, amiket neki nincs ínyére eljátszani), végre szemtől 
szembe állhattam egynémely „fejjel”, megijedtem a tudat tárnáiból fellávázó élmények-
től, melyek éppoly szédülést okozva szakadtak föl, mint az évtizedek alatt belém rög-
zült félelmeim, valahányszor csak átléptem a határt, akár csak az utóbbi években is. 
Aztán kicsit lehiggadva-kijózanodva azon csodálkoztam, hogy például az a krétafehér 
fej, melyről a vörös festék dermesztő élethűséggel csurgott alá, éppúgy szimbólummá 
lényegült át mára (a szimbólum egyszerre kettős, felmagasztosító és elszegényítő, egy-
lényegűvé tevő és termékeny indulatot lecsendesítő természete szerint viselkedve), 
mint az a feledhetetlen verssor, amely a Radnóti-fej létrejöttét ihlette: 

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 

Ez a szimbólummá válás nem hagyott nyugton; egyszerre éreztem benne a törté-
nelmi tapasztalatok és fájdalmak egymásra rakódását – azt a sok ezer éves tanúságtételt, 
melyet a kőzetrétegek szerves ülepedése is jelez a geográfusoknak –, és azt az olykor 
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hiábavalónak tűnő erőfeszítést, mellyel a kiközösítők és átokszórók dühét igyekez-
tünk csillapítani a történelem során mindig is. Radnóti és Faludy „feje” elgondolkozta-
tott azon, hogy démonikus létrombolás és isteni sugallattól megáldott teremtő erő, va-
jon nem e kettő harca vonul végig az évezredeken? S vajon nem a teremtő vajúdás és 
mózesi vívódás, a Szent Ferenc-i madaraknak szóló prédikációvágy és ítélkezők előtti 
Szent Johannás érintetlenség az, amit grafikus és komponista, betűvető és templom-
építő a génjeiben hordoz, hogy szolgálattevése révén időről időre sarokba szorítsa  
a Gonoszt? (Valahányszor csak arra terelődött köztünk a szó, hogy mi indította rajzo-
lásra, illusztrálásra, fényképezésre, faragásra, Kass egyetlen mondattal intézte el a vá-
laszt, hogy tudniillik az ember a génjeiben hordoz valamit, ami esetleg a család több 
nemzedékén át lappangott az egyénekben, míg végül testet ölt a képesség vagy tehet-
ség, és ez határozza meg az illető sorsát.) 

Ahogy álltam a sok sebből vérző Radnóti-fej előtt (hogy is írta?” Ó, költő tisztán élj 
te most, /.../ mint jámbor, régi képeken / pöttömnyi gyermek Jézusok. / S oly keményen is, 
mint a sok / sebtől vérző, nagy farkasok”), homályosan felrémlett emlékezetemben 
Bergyajev néhány régen olvasott sora a személyről, ám bármennyire is szerettem volna 
pontosan felidézni szavait, nem sikerült, úgyhogy várnom kellett, amíg itthon újra ki-
kerestem és a magam számára is hitelesítettem azokat a mondatokat, amelyek, tudtam, 
megvilágítják azt az utat, amit az embernek kell megjárnia ahhoz, hogy az előre gyár-
tott torzóból Kass-fejjé válhasson. 

„A személynek magát kell megalkotnia, gazdagítania, betöltenie univerzális tarta-
lommal, teljességben való egységet elérnie egész élete folyamán. De ehhez szüksége van 
arra, hogy már létezzék. ... A személy kapcsolatos az emlékkel és a hűséggel, kapcsola-
tos a sors egységével és az életpálya egységével. S ezért a személy létezése fájdalmas”. 

Ugyan ki merné azt állítani, hogy Radnóti vagy Faludy sorsa és életpályája nem 
egységes a személyével, nem telítődött univerzális tartalommal, s a sajátos bergyajevi 
logikából következőn, létezésük nem volt fájdalmas? S vajon Kass kortársai, vagy  
a nála idősebb, netán a fiatalabb nemzedék tagjai közül hányan tűnődtek el azon, hogy 
bár megalkotni vélték magukat, mégsem telítődtek el „univerzális tartalommal”; bár 
személyük kapcsolatos volt megannyi fájdalmas és tragikus emlékkel, ám a „hűség” és 
a „teljességben való egység” hiányában sorsuk és életpályájuk mégis kettébe törött?  
E Kass-fejeknek, bármily meglepő és szentségtörő is legyen az első hallásra, nem a „mű-
vészi” értékük jelentős, hanem az erkölcsi; az pedig, hogy e szobrászati szempontból 
jelentéktelen „fejeknek” az értéke megmarad-e vagy sem, nem Kass Jánoson múlik – 
tőle függetlenül élik már „fájdalmas létüket” –, hanem az önmaguknak fejet írók fele-
lőssége. 

Húsz évnél is több telt el azóta, hogy a „Kass-fejeket” először láttam, ám Kass fejét, 
ahonnan, akár egy görög istenéből, kipattant a fejsorozat ötlete, még nem volt szeren-
csém látni. Aztán a véletlen, amiről kálvinista lévén úgy vélekedem, hogy isteni elren-
delésre a sors előre kijelölt pillanataiban és pontjain avatkozik az élet menetébe, egy-
szerre megoldott mindent. 

Emlékszem, október vége felé járt, kilencvenhatban; néhány napja érkeztem csak 
haza három hónapos belga ösztöndíjam lejárta után, és sehogy sem találtam a helyem 
itthon, legszívesebben szűkölni szerettem volna, mint Ady, amikor a Gare de l' Est-en 
felszállt a pesti gyorsvonatra. A leuveni emlékek sajgó-lüktető fájdalmától s a fogadá-
son felhajtott vörösboroktól kissé elcsigázva ültem egy asztalnál, az irodalmi napokra 
összegyűlt literátorokon járattam a szemem, s észre sem vettem, hogy mellém telepe-
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dett valaki, aki teljesen váratlanul azt kérdezte: „hát te ki vagy?” Meglepődtem azon, 
hogy az élénk és átható tekintetű, különös svájci sapkát szorongató idős úr – aki bal 
kezében egy filctollat szorongatott s kérdése alatt épp egy kisméretű emlékkönyvébe 
rajzolt valakinek, majd átvéve a tollat jobbjába odakanyarintotta a nevét –, ily gátlásta-
lanul lép át bizonyos köröket. „Gátlástalansága” (helyesebben mondva, a nálunk kissé 
szokatlan „gáttalansága”, ami egyértelműen jelezte, hogy képes egyetlen pillanat alatt 
szétrombolni a csend és a hiúság falait, képes önmagán kívül a másikra is odafigyelni, 
mintegy igazolva, nem véletlenül írta egyik metszete, a Kőtáblák alá e mózesi intést: 
„Rád szállnak mind az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek  
a szavára”), egy természete és lényege szerint nagyon is másfajta gátlástalanságot juttatott 
eszembe. Ez pedig nem volt más, mint a megszólíthatatlanok, az egyedül önnön sza-
vukra hallgatni szeretők gátlástalansága, mely keserűséggel telített el épp akkoriban, 
hiszen a leuveni Centralbibliotheke-ben és hónapos szobámban olvasgatva, arra kellett 
rádöbbennem, hogy a honi gondolkodók némelyike mily fesztelenül hamisítja meg az 
éppen divatos francia filozófusok írásait, fordítás és ellenőrzés hiányában olyan gondo-
latokat tulajdonítva nekik, melyek sokkal inkább jellemzik kitalálójukat, semmint  
a forrásként megjelölt szemléletét. Erről a gátlástalanságról, a szellem e mondain fény-
űzéséről és hetérás magakelletéséről lett volna kedvem vitázni valakivel a cívis város-
ban rendezett fogadáson, ha a literátorokat érdekelte volna az irodalom, s nem csupán 
szentélye köveinek lebontása és széthordása feletti örömük és riadalmuk foglalkoztatta 
volna őket. (Mily különös, Kass mellett újra azt éreztem, hogy azok az alkotók, akik 
akár a „zöld” vagy az „azúr” filozófiáját, az évezredes kövek titkait, a madarak énekét, 
a barlangrajzok és hieroglifák értelmét faggatják szenvedélyesen, a legritkább esetben 
szoktak dohogni amiatt, hogy időről időre leomlanak a művészet szentélyének falai, 
mert tudják jól, tájékozódási pontként örökre megmaradnak például Stonehenge kö-
vei. Hogy ezek egy pogány természetvallás szegletkövei? Vajon nem e szegletkövekre 
épültek, ha csak jelképesen és a művészet teremtő szándéka szerint is, a későbbi „szen-
télyek”? Nem a lét teljességével és az „univerzális tartalommal” eltelítődés vágyától sar-
kallva utazott Yourcenar vagy Kass a stonehenge-i kövekhez?) 

Elhárítási gesztusból vagy csupán csak emlékeimből ocsúdva, franciául szóltam az 
előttem ülő fura szerzethez (ami, így utólag belegondolva, azért is tűnt képtelenség-
nek, mert józan fővel sosem vetemedtem volna ekkora bátorságra és impertinenciára). 
Legnagyobb elképedésemre Kass franciául válaszolt, s alig egy-két mondatváltás után, 
már a mindkettőnk által rajongásig szeretett Yourcenarról és Stonehenge-ről fecseg-
tünk. (Kass felcsigázott azzal a hírrel, hogy személyesen is találkozott Yourcenarral 
egy London melletti kisvárosban, ahova stonehenge-i kirándulásáról tért vissza az 
írónő.) Fecsegtünk és fecsegtünk, órákon át, akárha régről ismertük volna egymást. 
Első Proust-élményeim óta tudom, hogy az idő érzékelése nagyon is szubjektív, s az, 
hogy mi tűnik régnek vagy közelinek, csak az élmények mélységén és meghatározó 
voltán múlik. Az a tény, hogy régóta szerettem volna Marguerite Yourcenarról be-
szélgetni valakivel, akiben éppolyan mély nyomokat hagyott az írónő személyiség-
teremtő képessége, Vermeertől örökölt portré- és tájfestő tehetsége, kordivatnak fity-
tyet hányó nyelvi igényessége és az írói mesterségen való bölcselkedésvágya, mint 
bennem, no és persze az a szerencse, hogy jósorsomnak köszönhetően összeakadtam 
egy ilyen lénnyel, akit egyébként másért is régről tiszteltem, egyszeriben mindent a fo-
lyamatos múlt időbe, a francia igeragozás imparfait alakjába helyezett át. 

* 
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időszemléletében. Eleinte egy rendhagyó Yourcenar-kiállítás terve lebegett a szemünk 
előtt; azokat a fényképfelvételeket szándékoztunk megmutatni itthon és Brüsszelben, 
melyeket Kass készített az írónő halála előtt nem sokkal, s amelyek újfent rávilágítot-
tak Kass társművészetek és a könyv iránti múlhatatlan szeretetére, a „hagyományos”, 
„konzervatív”, „korszerűtlen” kifejezésmódok előtti feltétlen tiszteletére – ez is mélyí-
tette barátságunkat –, s arra az alkotói igényére, hogy a művészetet és az életet egymás-
tól ne elválasztva, hanem a személyiség és személyesség fókuszában mutassa meg. 
Yourcenarról készített képei, egy halála előtt is mindenre nyitott, lankadatlanul érdek-
lődő, hellénderűs és sorsával megelégedett asszonyt ábrázolnak, aki hol egy fotelban 
hátra dőlve dedikálja Hadriánusa angol nyelvű példányát a fotográfusnak, művének 
magyarországi fogadtatásáról faggatva őt, hol teázás közben fecseg a háziakkal, való-
színűleg friss stonehenge-i élményeit osztva meg velük, hol pedig a ház tornácát tartó 
fagerendák Y-alakú elágazását nézi mosolyogva, mintha választott írói nevének kezdő-
betűjére emlékeztető szerkezet a letűnt gyermekkorba röpítené vissza. Kell-e mondani, 
hogy valamennyi fénykép egy-egy önportré is, éppoly szemérmes és szellemes álarc 
mögé búvás a fotográfus részéről, mint amilyen tudatosan és játékosan öltötte magára 
Hadriánus vagy Zénon álarcát az igazi énjét kereső és elrejtő Yourcenar is? Kell-e 
mondani, hogy a Szent Ferenc, Johanna, Don Quijote, Kék szakállú álarca mögé búvó 
Kass, nem a „próteuszi alkat” lélektani meghatározásából jól ismert jellemgyöngeségek 
elkendőzése okán, hanem a választott „figurák” kapcsán felmerülő erkölcsi kérdések 
újragondolásának szándékából öltötte magára álarcaikat? Hiszen aki ismeri Kass 
Jánost, annak nagyon is természetes, hogy magánéletében egyáltalán nem rejtekezik,  
s nem szereti, ha összecserélik személyét az általa rajzolt álarcokkal, mintha emlékeze-
tünkbe óhajtaná vésni Yourcenar egy vallomását: „milyen otrombák, akik azt mond-
ják: Hadriánus voltaképpen ön, asszonyom!” 

 
Közös történetet kezdtünk el írni –; mivel már ismeretségünk kezdetén nem vol-

tam egészen gyanútlan egy „idősebb” és „fiatalabb” alkotó barátságát illetően (koráb-
ban mester és tanítvány viszonyaként éltem meg az efféle barátságokat, megannyi fél-
szegséggel és rajongással, kitartással és hűtlenséggel, közös gondolkodással és memoár-
írásra késztetéssel kísérve e kapcsolatokat), s mivel Kass sajátos kifejezési módjai okán 
nem is igen akart mesterem lenni, ezért nem is a „tanítvány” áhítatával és tekintélytisz-
teletével közeledtem hozzá. A találkozásaink során egyre nyilvánvalóbbá váló emberi 
közvetlensége vonzott mágnesként magához. Hogy mit értek közvetlenségen? Néhány 
óra alatt rá lehetett venni arra, hogy közösen rendezzünk egy Yourcenar-kiállítást, 
noha éppen ebben az esztendőben, amikor hetvenedik születésnapját ünnepli, számos 
életművét bemutató kiállítást szerveztek neki, emiatt s elfoglaltságára hivatkozva bát-
ran el is háríthatta volna ötletemet. Miként persze azt a tervemet is elutasíthatta volna, 
hogy második esszékötetem címlapjára tetessem a kiadóval a rólam készített fej-kroki-
ját, melyet az Alföld szerkesztőségében kvaterkázás közben, néhány tollvonással írt 
nekem; mégsem tette, hiszen megértette, azért is fontos számomra e rajz, mert akár-
csak a középkori kódexekbe miniatúrákat rajzoló szerzetesek, portréjával életre kel-
tette szövegeimet, töredékeimet és vázlataimat. S vajon nem a közvetlenség legtermé-
szetesebb megnyilvánulása volt részéről az, hogy néhány velem való személyes ta-
lálkozás után, örömmel fogadta el egy szűk, ám annál lelkesebb magot alkotó baráti 
társaság többszöri meghívását a cívis városba, ahonnan orvosokkal és építészekkel, 
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tanárokkal és gyermekekkel együtt rándultunk át egy-egy hét végét Hajdúszoboszlón 
„füredőzéssel” és késő éjszakába nyúló beszélgetésekkel tölteni? 

Közvetlensége mellett, vagy azzal egy időben, rajzolási módja, az olykor lírai és ze-
nei ihletettségű vonalvezetése, olykor pedig epikus merészségű és áradású mesélőkedve 
ragadott magával, ami grafikáin és metszetein jól érzékelhető. Minél többször időztem 
vele, annál világosabbá vált számomra, hogy még egy ponton – s ez nem is a legjelen-
téktelenebb –, van találkozásunk: nevezetesen a töredékben gondolkozás, illetve a tö-
redékből egyfajta epikusi szerkezetű egész teremtésének a vágya köt össze bennünket. 
Vázlat és töredék –; Kass „műteremlakásában” tett látogatásaim egyikének alkalmával, 
amikor is a Yourcenar-anyagot véglegesítettük (és szállításra készítettük elő azt a tizen-
négy metszetből álló ószövetségi tematikájú sorozatot, melyet a Széchenyi kerti új re-
formátus templomban szándékoztunk kiállítani, s amelyet egy „tékozló gesztussal”  
a gyülekezetnek is adományozott), s néhány órán keresztül a faliszekrényben egymás 
mellett sorjázó mappákban őrzött vázlatokat lapozgattam, eltűnődtem azon, mily 
mértékben vonzódik a töredékekhez. Az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy 
grafikus és könyvillusztrátor számtalan vázlatot készít egy tervezett „műhöz”. Az vi-
szont megfontolásra kell késztesse mind a szakmabeli, mind a laikus kritikusokat, 
hogy Kassnak, mondjuk Bartók csodaszarvasáról, Szent Johanna bírák előtt állásáról, 
Szent Ferenc madaraknak prédikálásáról, Móricz regényfiguráiról készített vázlatai, 
nem egy-egy érdektelen és feledhető „stációi” a művé formálódásnak. 

E vázlatok ugyanis valamennyi változatukban, töredékes formájukban, a Golgo-
thára vezető kaptató egyes „stációiról”, a keresztletétel és -felvétel embert és lelket 
próbáló terhéről vallanak önmagukban is. E vázlatok, bár az egész igézetében és a tel-
jesség vonzásában rajzolódtak, de homályos látásról árulkodna, ha nem vennénk észre, 
hogy e töredékek hitelét a „stációkban-létezésről” szóló vallomások igazolják. Hogy  
e vázlatok szükségszerűen éppúgy csak töredékes vallomások és kísérletek, mint Rous-
seau Vallomásai vagy Montaigne Kísérletei, s együttesen „lapozva” tárják elénk azt az 
arcot, vagy „fejet”, melyet Kass írt magának magáról? Kár is lenne tagadni. Ám a vázla-
tok mögül fölsejlik az egy-ség és a bizonyosság utáni vágyakozás, amit a „golgotajáró 
Fiú” példázata plántált belé, hogy áldozatának lényegét megérthesse és közvetíthesse.  
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HATÁR  GYÕZÕ 
 

A képíró 
(Kass Jánosnak) 

 
mohóságomért Mester magadra vess  

hogy könyvem rajzolatodtól oly ékszeres  
rajzoltál Madáchot Shakespearet Homért  

Mester magadra vess mohóságomért 
 

mi mondatja velem? az önzés? a szimat?  
mért érzem oly találó-igazándinak?  

s hol vélem befullad a betűbe-rovás  
 az véled-rajzó rajzás rajz-látomás 

 
amerre mesélős csermelyem folyik  

jaj már utolérnek keresővonalaid  
már felidézve vár és bástyafok 
 kapubástyám skurcban tárod-láttatod 

 
holott mászhatatlan meredélyre fel  

rámtátott sárkányszáj tűzbékát lövell  
farka-gyűrűibe befoglalod a Nőt  
 a mentenivalót az Elalélás előtt 

 
kardjával egyenként vagdalja karmait  
 daliád de szűzed elapácásodik 
s míg zárdán a lemondás böjtje elnyeli  
 hősét más vadra hívja új hajnal-hallali 

 
cikáz a toll: iramszarvas agancsa közt  

mi feltündöklő apostolos kereszt!  
vásárban verklin majom ül s a bazár  

sátrán félpénzért fráter stigmatizál 
 

phaiákok Földjén lánylépte – liliom- 
hajékes Vénusztemplom-perisztilion  

habon-habot bukfenceztető – mesés  
aláborulással csigafürt-vízesés 
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Páris almát oszt s az istennő-popók  
láttán első késztetés: leheldi-csók  

églengő dühöngő Herkules-husáng  
 tengerbe püföli Rhodosz Kolosszusát 
 
kútmélyre égmagas Hüperboreákra visz- 

ragad az odarajzolt Orbus Mirabilis  
szeldeld a tollal papírod ontsd a tust  
 s írd rá a Hadészt az Orkust Tartarust 
 
hozd elő Hermész Trizmegisztosz Fia  

a füst-rajzolatban s ez már theurgia:  
aki eljövendő s aki valaha-élt –  

a Neki-hódolóban... Szatanaélt! – – – 
 
mohóságomért Mester magadra vess  

hogy könyvem rajzolatodtól oly ékszeres  
rajzoltál Madáchot Shakespearet Homért  

Mester magadra vess mohóságomért 
      (1989. 05. 15.) 
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„A Tisza-parton mit keresek?” 
 

Ady Endre izgatott kérdését/felkiáltását valószínûleg minden olyan mûvész és tudós magáé-
nak érezheti, aki vidéken próbál – olykor méltánytalan helyzetben – jelentõset, a „helyi érték-

renden” messze túlhaladót alkotni. A Tisza-parton azonban nemcsak a lelki nyugtalanság, 
hanem az elszántság verse. Ezért is választottuk a híres sort új sorozatunk címéül, melyben  
a magyar kultúra és tudományosság Szegedhez is kötõdõ jeleseit kívánjuk megszólaltatni.  
 

„Szeged számomra az elveszett Paradicsom” 
VALLJA KASS JÁNOS GRAFIKUSMÛVÉSZ 

 
Mindannyian hasonlók vagyunk. 
Ha zártak ki is nyithatók. 
Ha nyitottak bezárhatók. 
Ha vérzők behegedhetők.  
Ha épek fölsebezhetők. 
Ha rabok fölszabadíthatók. 
Ha szabadok megkötözhetők. 
Ha fényesek elhomályosíthatók. 
Ha sötétek is megvilágosíthatók. 

(Somlyó György: Kis ballada a fejekről  
– Kass János kiállítása elé – 1972.) 

(Fotó: Veréb Simon) 
 

Karácsony másnapján ünnepli 70. születésnapját Kass János grafikusművész, Szeged 
város díszpolgára. Az európai rangú képzőművész ezernyi szállal kötődik a városhoz. 
1897-ben nagyapja építtette, majd üzemeltette a legendássá vált Tisza-parti Kass Szállót, 
amely nem csupán egy idegenforgalmi, vendéglátóipari egység volt, hanem a régió szel-
lemi, művészeti életének meghatározó centruma. Kass Jánost a világgazdasági válság 
kisgyermekként szakította el Szegedtől, ahová csak évtizedekkel később talált vissza. 
Bár ma is Budán van otthona, 1985-ben önálló galériája nyílt a szegedi Vár utcában. 
Művészete azonban nem csupán helyi értékű, Cambridge-ben, a Fitzwilliam Múzeum-
ban – ahol külön kabinetben mutatják Dürer és Rembrandt képeit – nyolcvan lapját 
állították ki. A Shakespeare-drámák ihletésére készült teljes grafikai sorozata a Strat-
fordi Királyi Shakespeare Társulat Múzeumában tekinthető meg. Láthatók munkái 
Bathban, Svájcban és különböző magángyűjteményekben szerte a világon. Bélyegei  
a Földgolyó minden tájára elvitték művészetét, ahogyan barátja, Juhász Ferenc fogal-
mazott: ez az ő világ-madárvonulása. Virtuóz technika, áradó fantázia jellemzi mun-
káit, s amiért oly sokan zárták szívükbe: egy polihisztor humanizmusa sugárzik vala-
mennyiből. 
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– Önéletrajzi írásában roppant plasztikusan ír gyermekkoráról, az aranykornak neve-
zett első szegedi évekről, Móra kék szeméről, Móricz hatalmas óraláncáról, a mindig feketé-
ben járó Juhász Gyuláról. Kisgyermekként szakadt el szülővárostól, s csak hosszú évtizedek-
kel később talált újra vissza... 

– A diktatúra idején – mint „burzsoá ivadék” – sokáig persona non grata voltam 
Szegeden. Amikor az ötvenes években egyszer Hódmezővásárhelyre mentem, és a vo-
nat csak reggel indult tovább Szegedről, a szállodában akartam tölteni az éjszakát. 
Alighogy ledobtam magamról a kabátom, már kopogtattak is az ajtón. A személyi iga-
zolványt ugyanis le kellett adni, én pedig rajta voltam a feketelistán…  

Mindig vonzást éreztem Szeged iránt, talán mert a gyermekkori élményeim olyan 
elementárisak voltak. Móricz Zsigmond és Móra Ferenc szinte naponta megfordult ná-
lunk. Emlékszem, nyaranta gyakran kimentünk Újszegedre. Emlékszem a magunkkal 
vitt kenyér és szőlő ízére, amit a Ligetben eszegettünk meg. A Tiszának olyan ere-
dendő ereje van – épp Gregor Józseffel beszélgettünk erről nemrégiben –, ami egy 
életre ideköti az embert. Mindig úgy éreztem, Szeged számomra az elveszett Paradi-
csom. Gyermekkoromban menekülésszerűen kellett távoznunk. Kint játszottam a Ste-
fánián, emlékszem, épp az egyik padon ültem, amikor jött a portás, és közölte: a gye-
rekek délután kettőkor indulnak anyukával a nagyszülőkhöz Budapestre. Nagy mura-
közi lovak vontatta nehéz, vasalt kerekű társzekerekre rakodták fel a képeket, a sző-
nyegeket, a csillárokat, s mindent, amit mozdítani lehetett. Anyám családja – akkor 
még tartott a világgazdasági válság – három bérházat adott el Pesten, hogy a szállóra 
felvett jelzálogkölcsönt kifizessék. Csak évtizedekkel később, Bátyai Jenő barátomtól 
tudtam meg, hogy pontosan mi történt: amikor a pesti bank átutalta a pénzt a szegedi 
bank folyószámlájára, és az itteniek meggyőződtek róla, hogy megérkezett hozzájuk, 
azonnal bejelentették a csődöt. Minden jól meg volt szervezve, meg akarták kaparin-
tani a Kass Szállót. Az épület igazi tulajdonos nélkül azóta is vergődik, züllik, sajnos 
ide jutott, ahol most van. Azóta valójában senki sem tett bele, mindig csak kirabolták. 
Kívülről ugyan Patyomkin-módon be van mázolva, de koncepció nélkül építettek rá, 
és csak szórták a pénzt. Úgy tűnik, arra nem gondoltak, hogy egy száz szobás szállodát 
üzemeltetni is kellene. 

– Az épület júniusban, az Országos Színházi Találkozó idején újra megtelt élettel, elő-
adásokat is tartottak benne, kávéházként is üzemelt, rövid időre egy kicsit nemcsak feszti-
vál, hanem a város társasági életének központjává, igazi találkozóhellyé vált... 

– Boldogan láttam, hogy megtelt élettel, mert ez is azt bizonyította, a városnak, az 
igényes szegedi polgároknak szükségük van egy ilyen találkozóhelyre. Jól emlékszem, 
gyerekkoromban körfotelek voltak a szálló földszintjén. Az egyikben Móricz is sok-
szor ült, s mindig rengetegen vették körül. Pezsgő, élénk társadalmi, irodalmi élet jel-
lemezte akkoriban Szegedet. 

– Miután kisgyermekként elszakadt Szegedtől, mennyire ápolták a családi tradíciókat? 
Mennyire volt fontos, hogy egykor nagyapja a város egyik leggazdagabb polgáraként sokak 
számára követendő példa volt itt, a Tisza-partján? 

– Erről nagyon nehéz beszélnem. A családom a világgazdasági depresszió után telje-
sen szétesett, anyám súlyos beteg lett. Mi lettünk a szegény rokonok. Tulajdonképpen 
anya és igazi család nélkül nőttem fel. Azután jött a háború, amely családunk külön-
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böző ágait, de talán szinte az egész a polgári középosztályt tönkretette. Volt, aki 
főbelőtte magát Ausztriában, volt, aki elmenekült. Lili unokahúgom – aki egyetemista 
korában Baróti Dezsővel, Radnótival, Budayval volt barátságban – szabadabb élet re-
ményében elment Szegedről. Először egy grófi családnál, Mádon volt nevelőnő, s hogy 
szembeforduljon a szüleivel, férjhez ment az ottani patikushoz. 1951-ben a sárospataki 
művésztelepen dolgoztam, onnét átkerekeztem hozzájuk Mádra. Négy klottgatyás, 
igazi falusi parasztgyerekkel fogadott. Hosszú évek után akkor találkoztunk először. 
Elképesztő szegénységben éltek, mert a férje meghalt, és a háború végén az oroszok le-
darálták az egész környéket, az összes pincét feltörték, mindent kifosztottak. Ott állt 
totális proletársorban egy abszolút európai színvonalon oktató, művelt asszony. 1848-
ban Kossuth 20 ezer embert tudott megnyerni Szegeden a szabadságharc ügyének, öt-
ven évvel később, a millennium táján egy olyan polgárcsalád, mint a mienk, európai 
műveltséget és kitekintést igyekezett adni a gyermekeinek. Nagyapám három gyerekét 
Svájcban franciára és németre taníttatta, apámat pedig Oxfordba küldte. Nemrégiben 
jártam Párizsban a Ritz családnál, amely egy svájci szállodásdinasztia. A Ritz Hotel 
ugyanúgy 100 éves az idén, mint a szegedi Kass. Náluk minden, a kilincsek, a függöny-
tartók, az egész stílus ugyanaz maradt, mint ami akkor volt. Ezzel szemben nézzük 
meg a szegedi Kass Szállót! Tipikus példája annak, hogy hogyan néz ki a magyar pol-
gárság: kirabolva, kifosztva, kívülről ugyan bemázolva, de belül kong az ürességtől. 
Visszatérve a kérdésére, miután elkerültem Szegedről, apámat nem láttam, ő máshol 
élt. A nagyszüleim és anyám 1945-re meghaltak. 1941-től, 14 éves koromtól már egy 
gyárban gipszet öntöttem, keramikusként dolgoztam. A húgaimat is én segítettem. 
Kovács Margitnak, Gádor Istvánnak dolgoztam, korongoltam. Olyan természetesnek 
tűnt akkoriban minden, nem szegény munkásszülők gyermekeként nőttem fel, hanem 
szinte teljesen önállóan. A családi hagyományok inkább ösztönösen jöttek fel, hiszen 
olyan mélyen éltek bennem, mint egy költöző madárban az, hogyan kell visszamennie 
Afrikába. 

– Nem szokott vele előhozakodni, de egyik barátjától hallottam, hogy a háború végén 
forró fejű fiatalként is pontosan tudta, mit kell tennie... 

– A háború utolsó szakaszában a gyenge szellemi ellenállás egyik magjává az Eötvös 
Kollégium vált, amelynek egyik vezetője Keresztury Dezső lett, aki korábban a Berlini 
Magyar Akadémia igazgatója volt. Létezett magyar katonai ellenállás is, Pálffy György 
és Odescalchi irányításával. 1944-ben már nem a Werbőczy-gimnáziumba jártam  
– négy osztály után átmentem az iparművészeti iskolába, és keramikusként már dol-
goznom kellett –, de a kapcsolat megmaradt. Az Eötvös kollégista Klaniczay Tiboron  
– a későbbi kiváló irodalomtörténészen – keresztül szóltak nekem, hogy rajzolóként 
tudnék-e különböző papírokat, pecséteket készíteni. Megpróbáltam segíteni, hiszen 
nyomdákkal is volt kapcsolatom. Amikor 1944. március 19-én bejöttek a németek, 
már szoros kapcsolatban voltam az Eötvös Kollégiummal. A nyár folyamán embere-
ket kellett mentenünk, sokféle dolgunk akadt, ezek nem igazán hősi történetek. Ami-
kor október 15-én üzentek, hogy itt az idő, barátaimmal, Márkus Miklós mérnökkel 
és Stoll Béla irodalomtörténésszel mentünk az Üllői útra. A Collegium Medicum nevű 
épületben laktak a medikusok, az volt a gyülekezőhelyünk. Akkor már egyre jobban 
süllyedt a hajó, nem voltak eseménytelenek azok a napok, a patkányok már menekül-
tek. Sok erdélyi zsidót, félzsidót, sváb gyereket – akiket erőszakkal vitt el az SS – búj-
tattunk. Szervezetünk legaktívabb magja az egyik laktanyából egy teherautónyi katona-
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ruhát, fegyvert szerzett. Mi vittük a hamis papírokat.  A németek és a nyilasok kará-
csony előtt felfedezték ezeket a szálakat – biztosan köptek is néhányan –, ezért alapo-
sabban ellenőrizték az útvonalakat. Székely Tamásnak kellett jelentkeznie a nevünk-
ben a német parancsnokságon. Határozott fellépéssel, kitűnő, hochdeutsch németség-
gel tárgyalt a németekkel, akik teljesen meg voltak lepve. December 21-re, Sztálin szü-
letésnapjára vártuk az orosz támadást. Nagy csapatmozgás volt, éjfél körül megindult  
a föld, minden égett a katyusáktól. Nekünk a német és az orosz vonal között árkot kel-
lett ásnunk. Amikor hajnalban csöndesedett a támadás, elindultunk hazafelé, de előtte 
a mieink átküldtek az oroszokhoz hét fiatalembert tárgyalni. Sajnos ők hiába bizony-
gatták, hogy van a fővárosban egy egyetemista alakulat, az oroszok nem vették komo-
lyan őket. Közülük sokan csak évek múlva tértek vissza. Közben Rákoshegyen még 
működött a nyilas pártközpont – amelyből később a kommunista pártközpont lett –, 
tudtuk, hogy fegyvereket is tárolnak ott. Göncz Árpád vezényletével – miután már 
korábban felderítették az épületet – óvatosan lecsaptunk a nyilasokra. Az akció jól si-
került, sötétedés után harc nélkül sikerült lefegyvereznünk a nyilasokat, akik rögtön 
megadták magukat. Azonban elkövettünk egy súlyos hibát: nem vágtuk el a telefon-
vonalakat. Másnap reggel már jött a tábori csendőr- és SS-különítmény. Amikor elkez-
dődött a lövöldözés, a kerítés mögött lapultunk, Göncz Árpádnak átlőtték a combját. 
A nyilasok közül és a mieink közül is sokan megsérültek, nagy fegyverropogás volt, 
kézigránátok is robbantak. Akkor már a Rákoshegyi úton jöttek az oroszok, mi is 
visszavonultunk. Ezekben a napokban tüdőgyulladást kaptam, és a sebesült Göncz 
Árpáddal egy ideig egymás mellett feküdtünk. Bertha Bulcsu kiadott egy riportkötetet, 
amelyben ezeket a történeteket részletesen leírja. 

– Albumait lapozgatva, kiállításait figyelve rögtön feltűnik rendkívül szoros kapcsolata 
az irodalommal. Honnan ered ez az érdeklődés? 

– Ez is Szegedről! Jól emlékszem a mennyezetig zsúfolt polcokra Móra Ferenc dol-
gozószobájában, az örökké égő szivarjára, bricseszére. Elvitt magával, megmutatta az 
általa feltárt avar temetőt. Móricz Zsigmond mindig tréfálkozott, én pedig féltem csu-
tak bajuszától. Később, amikor már Budán, a Logodi utcában laktunk, ugyanott lakott 
Kosztolányi Dezső, a közeli Ostrom utcában Márai, az Attila úton pedig Babits. Az 
elemi iskolában Móra Ferenc unokaöccse tanított, a Werbőczy gimnáziumban pedig 
Kosztolányi Gusztáv, a költő rokona vett kezelésbe. Mentorom volt, rajztanárom, tőle 
kaptam a legtöbbet. Nyitogatta a koponyámat, töltötte bele a tudnivalót. Szivacsként 
szívtam fel mindent, verset, prózát, Dürert, Leonardót, irodalmat. Ő adta kezembe 
Áprilyt, Illyést, a Puszták népe kötetét. Lócival, Szabó Lőrinc fiával együtt jártam 
gimnáziumba.  

– A két különlegesen igényes műfaj, a könyvillusztráció és a bélyeg európai rangú meste-
rének tartja a kritika. A Brüsszeli Világkiállításon, Moszkvában, Brnóban, Torontóban, 
Pozsonyban és Sao Paulóban nyert könyvillusztrációival díjakat, Lipcsében kétszer is  
– 1966-ban és 1977-ben – megkapta „A világ legszebb könyve” díjat. A nyolcvanas évek vé-
gén „Az orvostudomány úttörői” című bélyegsorozatával elnyerte a 38. Párizsi Őszi Szalon 
Európai Filatéliai Művészeti Nagydíját, a Szocfilex-blokkja pedig Asiagóban, a világ leg-
szebb bélyegeinek versenyében kapott nagydíjat. Hosszan sorolhatnám tovább a sikereket. 
Sokan úgy tartják, az Internet, az e-mail, a multimédia korában a könyvekre és a posta-
bélyegekre szomorú sors vár. Mit gondol a jövőjükről? 
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– A Gutenberg-galaxist el akarják temetni, de nem fog sikerülni. 1973-ban, a ma-

gyar könyvnyomtatás ötszázadik évfordulóján kértek fel először bélyegtervezésre. Ez 
indította el kapcsolatomat a postával. Bélyeget tervezni izgalmas feladat, mert ez az  
a műfaj, amivel naponta kapcsolatba kerülnek az emberek. Engem is sokan keresnek 
meg levélben, és a legnagyobb öröm a saját bélyegemmel ellátott borítékban elküldeni 
a választ. A Magyar Posta Rt. új vezetésével most épp egy olyan programon dolgo-
zunk, amely visszaadja a magyar bélyeg rangját. A rendszerváltás óta magyar könyvet 
nem illusztráltam. Pomogáts Béla kérésére Pap József 70. születésnapjára én csináltam 
a verseskötetéhez rajzokat. Örömmel vállalkoztam erre a feladatra, a könyvet az Új-
vidéki Fórum Kiadó jelentette meg 1996-ban. Az én kötetem utolsó oldalára pedig az  
ő verseit teszem, mert azokat az értékeket – az erkölcsöt, tisztességet, a nyelv tisztasá-
gát –, amelyek a végvárakban, Szlovákiában, a Csallóközben, Erdélyben és a Vajda-
ságban jobban megmaradtak, magam is nagyon fontosnak tartom. 

– A Kass Szálló hasznosításával kapcsolatban korábban sokszor nyilatkozott, változott 
erről az elképzelése az elmúlt években? 

– Már a pártállami időkben, miután elfogadottá váltam Szegeden, hangoztattam azt 
az elképzelésemet – és ez az újságokban is megjelent –, hogy a Tisza-parton szabadidő-
központot kellene kialakítani. Ez egy gyönyörű város, Lechner száz évvel ezelőtt úgy 
alkotta meg, hogy csak hozzátenni lehet. Példának említeném a Rökk-házat, amit 
Koczor Gyuri fantasztikusan megcsinált. A polgármester egyszer úgy fogalmazott:  
a Kass Szálló, a színház és múzeum határolta terület Szeged Bermuda-háromszöge. 
Úgy látom, lassan kezd megszépülni ez a Tisza-parti szakasz is. Én ugyan nem vagyok 
rojalista, hogy Erzsébet királynő szobrát üdvözöljem, de szívesebben látom, mint ko-
rábban a hadonászó halaskofát. Ennek a városnak szükség lenne egy olyan helyre, ahol 
le lehet ülni, az emberek megpihenhetnek, beszélgetni tudnak. Sétáltam az alsóvárosi 
templom körül, ott ültek a kismamák babakocsival. A Kass Szálló épületéből talán 
nem is hotelt kellene csinálni, még akkor sem, ha száz szobát alakítanának ki, értel-
metlenül szórva rá a pénzt. Száz szobához száz fürdőszoba is kell, ami már önmagában 
legalább egymilliárd forint. Inkább a koncertterembe kellene életet lehelni, Bartók hu-
szonnégy hangversenyt adott ott, mert csodálatos az akusztikája. Bálok, szalagavatók, 
esküvők, kamarakoncertek kaphatnának helyet benne. Egy jó étterem, elöl cukrászda 
lehetne benne. De közepes árkategóriájú, nem a „high society”-nek! A hátsó traktust 
pedig el kellene adni üzleteknek, irodáknak.  

– 1985-ben nyílt meg a Vár utcában a Kass Galéria, amely az elmúlt tizenkét évben sok 
rangos tárlatnak adott otthont. Elégedett azzal a szereppel, amit a város művészeti életében 
játszik? 

– Az ember sohasem lehet elégedett, de akit tudtam, elhoztam. Faludyt, Határ 
Győzőt, John Halast, Juhász Ferencet. Nagy öröm számomra, hogy létezik, ma is 
működik. A polgármester úgy fogalmazott: egy ékkő a város szívében. Nagyon keve-
sen engedhetik meg maguknak ma ezt a luxust. A szegedi adófizetők pénzéből jött 
létre, minimális költséggel, csupán a falakat meszeltettük le, padlószőnyeget tettünk le, 
lámpákat szereltünk fel. Örömmel olvastam a Tiszatájban, hogy Kopasz Mártát bol-
doggá tette, hogy a galériámban állított ki. Számomra is öröm, ha helyet tudok bizto-
sítani ilyen tárlatok számára. Nagyon megválogatom, kit hívok meg oda. A zsilipeket 
nem akarom felhúzni.  Most, a 70. születésnapomra készülve egy nagy kiállítást rende-
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zünk. Úgy látom, ma a pénzvilág felé kell fordulnunk, a mai Fuggerek, Rothschildok 
és Hatvany bárók felé. Nekünk is segítenünk kell abban, hogy a gazdasági élet meg-
határozó személyiségei mihamarabb mecénássá váljanak. A december 12-én nyíló sze-
gedi kiállításom címe: Az aranytojást tojó tyúk. Nagy Ádámmal, a szegedi múzeum 
nemzetközi hírű, nagyszerű pénzszakértőjével közösen csináljuk. Megkerestük a ti-
zenhét szegedi bankot, és tizenhét oltárt készítünk, ahol Mammon és az aranybika 
előtt áldozhat a szegedi nép. 

Hollósi  Zsolt 
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TVERDOTA GYÖRGY 
 

Elégia 
 

Nem olyan ritka eset az irodalmi hagyományban, hogy egy költő saját lelkéhez 
szól. Közismert ókori példa erre Hadrianus császár megrendítően gyöngéd versikéje, 
amelynek rövidsége lehetővé teszi, hogy teljes terjedelemben idézzük: „Lelkecske, te 
kis bizonytalan, vak, vendége a testnek, hová mész most, milyen helyre, te kis sápadt, 
fázós, meztelen, és nem fogsz többet tréfálkozni?”1 A magyar irodalomból is utalok 
két példára: Janus Pannonius: Saját lelkéhez írott elégiájára és Babits Mihály Egy rövid 
vers című költeményére. Ez utóbbi nagyon beszédes, archaizáló alcímmel van ellátva: 
„melyben a költő saját lelkét szólítja meg és nagyon kegyetlen dolgokat mond neki”. József 
Attila akarva-akaratlan ebbe a hagyományba kapcsolódik Elégia című versében. 

Többről van azonban szó, mint egyszerű irodalmi példakövetésről. A költő érte-
kező prózájának ismerői jól tudják, hogy a lélek tárgyiasulásának lehetőségei, a pszi-
chikus és a materiális létszférák közötti összefüggések filozófiai és etnológiai vonatko-
zásai már a húszas évek végén is intenzíven foglalkoztatták őt. A Babits-pamfletben  
a költőt a varázslóval rokonítva vezeti be eszmélkedéseibe a „tárgylélek” fogalmát: 
„Fölidézi a tárgyak lelkét, vagy az együgyű népekről szóló tudomány polinéziai mű-
szavával élvén tondiját”.2 A költő ugyan itt nem önnön lelkének tárgyiasításáról medi-
tál, hanem arról a lélekről, amely a kezdetlegesebb fejlettségi fokon álló természeti né-
pek hiedelmei szerint minden élő lényben és élettelen dologban, tehát a világ egészé-
ben benne rejtőzik (amit az egyszerűség kedvéért itt animizmusnak nevezhetünk), 
mindez azonban nem változtat a tényen, hogy a lelki és a tárgyi szféra kölcsönviszo-
nya József Attila művészetbölcseleti töprengéseiben már régebb óta fontos helyet fog-
lalt el, mielőtt az Elégiában nagyszerű gyakorlati példáját adta volna az objektum-szub-
jektum reláció mesteri kezelésének.  

A vers első öt sora külön szakaszt alkot, és jellegében is elkülönül a szerkezet to-
vábbi részétől. Benne történik meg a költeményt konstituáló alapművelet, a szubjek-
tum megkettőzése: a beszélő én-rész elválasztása a lélektől. A lélek tárgyiasítását meg 
kell előzze a beszélő lehasítása az én-egészről, mert különben nem lenne olyan alany, 
aki a tárgyi világgal fuzionáló én-részről tudósíthatna. Ez utóbbi a kezdősorokban 
harmadik személyben, egy hasonlat keretébe foglalva szemléltetik: „úgy leng a lel-
kem”. A hasonlat pontosan és szerencsés kézzel van kiválasztva: a hasonló, a füst maga 
is anyagi természetű, s a tárgyi környezetből származik, egyúttal azonban a szilárd, do-
logi világtól eltérően légnemű (vagyis, pontosabban: a légnemű halmazállapothoz kö-
zel álló), tehát a lélegzethez, a párához, a ködhöz hasonlóan hagyományosan alkalmas 
a spirituális elem megjelenítésére. Babits Mihály például Páris című versében a nehéz-
kes magyar mentalitást a „lélek füstje” metaforával érzékelteti.  

                        
  1 Szerb Antal: A világirodalom története. Magvető, Bp. 1962. 111. 
  2 József Attila: Az Istenek halnak, az Ember él. In: J.A.: Tanulmányok és cikkek 1923–1930. 

Osiris, Bp. 1995. 216. 



1997. december  67   

A füst egyébként József Attila egyik kedvelt, jelentésben gazdag metaforája. A Szép-
ség koldusa kötetben megjelent A füst, az 1930-ban írott Füst című versek teljes egé-
szükben a címadó jelenséget és képzetet fejtik ki. Az első esetben egy megszemélyesí-
tett, imaginárius lény alakját ölti. A második esetben az én metaforája. De hangsúlyo-
san jelenik meg a füst olyan versekben is, mint például a Téli éjszaka (a makrokozmosz 
modelljeként) vagy a Falu (a tétován, tanácstalanul felröppenő remények jeleként). 

Mozgása bizonytalan irányú és kiterjedésű, képlékeny és gyorsan bomló, hamar 
oszladozó. Haladásának, terjeszkedésének iránya, gyorsasága függ az időjárás szeszélyei-
től (szél, felhős, párás idő) és önnön állagától (nehéz, sűrű vagy ritka). Ebből a reperto-
árból választja ki a költő az Elégia nyitányában a tüneménynek az adott lelkiállapot 
tárgyiasítására alkalmas vonásait. Az ég „ólmos”, borult, a táj „szomorú”, a füst telített, 
nehéz, tehát nem „szárnyal” „egyre följebb”, mint a Szépség koldusában ábrázolt társa, 
hanem „lecsapódva”, „alacsonyan / Leng, nem suhan”. A lélek, mint a füst, visszafor-
dul a tájhoz, amelyből felszállt. Mintegy szétterül fölötte. A hasonlat révén egy belső 
állapot tárgyi formát öltött, a lélek a külvilág részévé vált, a táj egészével rész-egész 
kapcsolatba került, az anyagi világgal egynemű lett. A spirituális-materiális ellentéte 
halmazállapot-szerű különbséggé redukálódott.  

Miután a költő a vers nyitányában gomolygó, lecsapódó füstként jeleníti meg lel-
két, s ezáltal mintegy elkülöníti azt a beszélő én-résztől (lélek-résztől?), megszólítja én-
jének ezt a másik felét: „Te kemény lélek, te lágy képzelet!” Az odafordulás rendszere-
sen ismétlődik, s szerkezetileg tagolja a szöveget: „tekints alá itt!” (9. sor) – szólítja föl  
a lelket. „Felelj – / innen vagy?” – teszi föl a kérdést a 25–26. sorokban. „Itt pihensz, 
itt” – konstatálja a lélek helyzetét a 32. sorban, majd újabb kérdést tesz föl: „Magadra 
ismersz?” (36. sor). „Tudod-e, / milyen öntudat kopár öröme / húz-vonz,” (54–56. so-
rok) – folytatja a pszichének címzett faggatózást, hogy a vers zárlatában összefoglaló 
módon felvilágosítsa azt: „Igazában /csak itt mosolyoghatsz... óh lélek!” (6l–64. sorok). 
 Fölmerül a kérdés: hogyan viszonyul egymáshoz a teljes én két része? Ki beszél ki-
hez? Sem test és lélek, sem szív és ész párbeszédeként nem foghatjuk föl a verset. Épp-
úgy, mint a hagyományban (akár Hadrianusnál, akár Janus Pannoniusnál, akár Babits-
nál) láttuk, a beszélő kilétét, státuszát József Attila is hanyag eleganciával homályban 
hagyja. A nyelvi forma: „lelkem” birtokviszonya arra engedne következtetni, hogy az 
én egésze szól az önnön részeként felfogott lélekhez, de a beszélő és a megszólított vi-
szonyát rész-egész relációként leírni alighanem fölösleges pedantéria lenne.  

Vannak helyek a szövegben, ahol a beszélő én kétségkívül többet tud, mint a meg-
szólított és felszólított, s az előbbi az utóbbit olyan fölismerésekhez vezeti, amelyek-
nek ez korábban nem volt birtokában. Ennyiben a Németh G. Béla által az önmegszó-
lító verstípusról írottak alkalmazhatók esetünkben.3 Minthogy azonban a költő nem 
                        
  3 Németh G. Béla az önmegszólító verstípust a személyiség válságából eredezteti. A minden-

napi életben az önmegszólítás – úgymond – olyankor következik be, amikor „az ember hir-
telen felismeri, hogy valami fontos, sorsába vágóan személyes ügyét, viselkedését elhibázta”. 
Ha elfogadjuk, hogy ez az alapeset, akkor az Elégia a verstípusnak inkább kivételes, önmeg-
erősítő mutációjaként minősíthető. Bármint legyen is, e képlet szerint „a megszólító a föl-
ismerő intellektus”, aki „mintegy tárgyiasítva, elvonatkoztatva, szemléli a személyiséget, 
mintegy kívülről és felülről”. A megszólított pedig „a válságban levő személyiség”. A föl-
ismerő intellektus tehát fölényben van a válságban lévő személyiséggel szemben, olyan tu-
dást közöl vele, amelyet ez utóbbi nélkülözött. (Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípus-
ról. In: Mű és személyiség, Magvető, Bp. 1970. 630.)  
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nyújt fogódzókat, nem juthatunk közelebb annak tisztázásához, milyen jegyekkel jel-
lemezhetjük a megszólító én-t. Ez annál szembeötlőbb, mivel a megszólított esetében 
szigorú következetességet és homogeneitást találunk. Az első megszólításban a lélek 
egy ugyancsak a belső világhoz tartozó funkcióval, a fantáziával egészül ki: „te lágy 
képzelet!” A beszélő alanytól elkülönített lélek megjelenítésének különös esetét képezik 
a 14–15. sorok: „föloldja lassan a tömény / bánatot a tűnődők szivén”. Itt a költő egy 
pillanatra mintegy kívülről, nem is harmadik személyként, hanem típust jelölő többes 
számban láttatja magát, a tűnődő szerepében vagy helyzetében (mert ki más lenne  
a tűnődő, mint a lírai én áttételes megjelenítése?), amelyben a lélek érzelmi aspektusa 
kel életre a „szivén” szóban, s említést nyer az egyik karakterisztikus lelkiállapot, a „bá-
nat”. Jól illeszkedik a psziché fogalmi körébe a 28. sor: „a komor vágyakozás” pszicho-
lógiája is. Az öntudat, az öröm és a szenvedés ugyancsak a lélek funkciójának, illetve 
jellegzetes tartalmainak tekinthetők: „milyen öntudat kopár öröme... miféle gazdag 
szenvedés” (55., 57. sorok). 

A „képzelet”, „szív”, „öntudat”, „tűnődők” szavakkal is körülírt lélek állapotáról 
tehát, amely tárgyiasul, megtudhatjuk, hogy tömény bánattal telített, hogy komor vá-
gyakozás feszíti, hogy kopár öröm és gazdag szenvedés fészkel benne. Ezek a go-
molygó lelki tartalmak, belső feszültségek artikulálódnak, öltenek látható alakot a kül-
sővé válás folytán, amely a beszélőnek a lélek-füsthöz intézett szavaiban megy végbe. 
A fentebb sorra vett felszólítások és kérdések ugyanis kivétel nélkül a szemléltetett táj-
részlettel való teljes azonosság felismerésére, elfogadására ösztökélik a megszólított én-
részt: „önnönmagadra, ... tekints alá itt!”; „Magadra ismersz?” Minthogy ez az alá-
tekintés, ez az önmagára ráismerés a gondolatmenet előrehaladásával ténylegesen be-
következik, a lélek nemcsak anyagszerűvé válik, hanem gazdagon tagolttá lesz, fokoza-
tosan szilárd, tárgyi kontúrokat is kap. 

A lélek tárgyiasítása, s e tárgy-lélek térbeli kiterjesztése révén válik a vers a lírai 
deixisnek, a tér költői újraalkotásának remekévé. A verset kettős nézőpont uralja.  
Az egyik a léleké, amely mint a „füst száll a szomorú táj felett,” s onnan „tekint alá”.  
A másik a beszélő éné, aki a versben egyetlen konkrétan megnevezett helyről „az el-
hagyott gyárudvar”-ról veszi szemügyre a környezetet. Ez a pont, illetve szűk, falak-
kal, palánkkal behatárolt horizont képezi az ábrázolt világ középpontját, az „itt”-et, 
amely a versben mindvégig rendkívül erős hangsúlyt kap: „tekints alá itt! / Itt, hol...”; 
„Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom”; „innen vagy? / Innen-e”; „Itt 
pihensz, itt, hol...”; „Itt a lelkek...”; „a telkek köröskörül...”; „rakottabb tájakról ide-
vont”; „itt is megterít” ; „gazdag szenvedés / taszít ide?”; „csak itt mosolyoghatsz, itt 
sírhatsz. / Magaddal is csak itt bírhatsz,”; „Ez a hazám.” 

Milyen az a tárgyi környezet, amellyel a táj fölött lebegő lélek-füstnek vállalni kell 
az azonosságot, amelynek körvonalait magára kell öltenie? „Szikárló tűzfalak”; „min-
den csupa rom”; „kemény kutyatej”; „elhagyott gyárudvar”; „töredezett, apró abla-
kok”; „fakó lépcsők”; „sánta palánk”; „üres telkek”; „kínlódó gyep”; „sárba száradt 
üvegcserepek”; homokbuckák; „kék, zöld, vagy fekete légy”; „emberi hulladék”; 
„rongy”; „vaslábasban sárga fű”: a nyomor, a sivár nincstelenség leltáraként sorakozik 
föl az, amit az ábrázolt lélek a magáénak vallhat, sőt, amiben önnönmagára kell ismer-
nie. A panoráma a látott részletek regisztrálásából és mozaikszerű egymás mellé ren-
dezéséből, lényegileg a leíró költészet hagyományait megújítva kerekedik homogén 
egésszé.  
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A vers szerkezetét tehát a lelket külsővé tevő füst-metaforát kifejtő első szakasz 
után a tartóoszlopok szerepét betöltő, identifikációra ösztönző megszólító-kérdező 
mondatok és a közöttük húzódó teret áthidaló deiktikus-leíró ívek váltakozása alkotja. 
Azaz az Elégia voltaképpen a lelket az elhagyatott külvárosi tájékkal szembesítő és  
a vele való azonosságára ébresztő, ódai emelkedettségű szózat. A látványrészek átlénye-
gülnek a lélek elemeivé, s a komor, bánatos, de magasztos érzés tagolttá válik és külső 
támasztékokat kap a tárgyi környezet részleteiben. Az identifikáció hivatkozási alapja 
kettős. Egyfelől személyes kötöttségre, másfelől történetfilozófiai belátásra épül.  

Az eredet determináló erejét metaforikusan elháríthatatlanul, végzetszerűen érvé-
nyesíti a léleknek mint a vidék égéstermékének felfogása. A származás hatalma azon-
ban egyenes értelemben is megfogalmazódik a származás és az identitás közötti egyen-
lőségtételben: „önnönmagadra, [=] eredetedre” éppúgy, mint a hovatartozást firtató 
kérdésben: „innen vagy?” A személyes kötöttség fontos összetevője a lélek egy primér 
tapasztalata, a hasonlóság elementáris, elfojthatatlan vágya az eredeti közeggel: „a ko-
mor vágyakozás, / hogy olyan légy, mint a többi”. Ezen a ponton a vers szerkezetét 
megalapozó szereposztás, a megszólító és a megszólított közötti távolság, hierarchikus 
alá- és fölérendeltség elenyészik. A megszólító voltaképpen csak tudatossá, sőt, talán 
csak hangsúlyossá teszi, megnevezi a megszólított lelki tartalmát, a nyomorultakkal 
való azonosulás komor vágyát. Ez a vágy azonban megnevezetlenül is kifejtené hatá-
sát. A két én-rész szereposztása ugyancsak fiktívvé válik, majdhogynem megfordul ab-
ban a részletben, ahol a megszólító szinte meghökkenve fedezi föl a lélekben ható sajá-
tos gravitációt: „milyen öntudat kopár öröme / húz-vonz... / miféle gazdag szenvedés 
/ taszít ide?”. 

 Az Elégia záró soraiban, a város pereméhez fűző elszakíthatatlan kapcsolat érzé-
keltetésére felhangzik az utolsó évek költészetének egyik uralkodó témája, a József At-
tila-líra egyik legbensőségesebben megélt és megfogalmazott élménye: az anya-gyer-
mek kapcsolat alakzata: „Anyjához tér így az a gyermek, / kit idegenben löknek, ver-
nek.” Érdekes párhuzamot mutat ez a megfogalmazás Babits Arany Jánoshoz címzett 
szonettjének két sorával: „s mint gyermek hogyha idegenbe szidják / édes apjához pa-
naszkodni tér meg.” Mindkét idézet tartalmazza a tér költői újrateremtésének döntő 
oppozícióját: az idegen és az otthonos ellentétét. József Attila versében az ellentét már 
korábban felbukkan: a „rakottabb tájak” és a hulladékkal teli telkek szembeállításában, 
ahol a bőség távoli világát az ábrázolt tájék szegényes kínálata ellentétezi: „A maga 
módján itt is megterít / a kamatra gyötört, / áldott anyaföld.” Nem kerülheti el a fi-
gyelmünket, hogy az ínség fogalmi jelentését a „megterít”, az „áldott” és az „anya-” 
képzetek erős pozitív értékminőségei ellensúlyozzák. A bőséghez idegenség, az ínség-
hez pedig otthonosság társul.  

A személyes kötöttség szálai közül végül azt a nyereséget kell megjelölnünk, 
amelyhez a tájhoz való visszatérés juttatja, amellyel a sivár vidék melletti kitartás ju-
talmazza a lelket: az oldódás élményéről van szó. Ez a mozzanat három ízben is elő-
fordul a szövegben. Először ott, ahol az eladdig izoláltan elszenvedett „tömény bánat”-
hoz a külvárosi táj közeget és közösséget teremt, amely könnyebbé teszi annak elvise-
lését: „a nyomor egykedvű csendje / fenyegetően és esengve / föloldja lassan a tömény 
/ bánatot a tűnődők szivén / s elkeveri / milliókéval.” A „tűnődők” többes száma az 
egyéni lelki diszpozíció tipikusságát, egy adott, a leírt külvárosi tájhoz kötött emberi 
közösségben történő általánosíthatóságát biztosítja.  
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Ugyanez a képlet ismétlődik meg a 36–38. sorokban, ahol a „lélek” szó, az önmagá-

hoz-szólás befelé irányulását jelző nyelvi elem kerül többes számba, s fordul át ily mó-
don szociális dimenzióba: „Itt a lelkek… üresen várnak”. Az utolsó oldódás-élmény az 
anyaképhez kapcsolódik, s az akadálytalan, teljes emberi kommunikáció esélyét fűzi – 
a teljességet a „kopár öröm”, „gazdag szenvedés” korábbi paradoxonait folytató ellen-
tétes érzelmi megnyilvánulásokban, a mosolygás és a sírás végleteiben megidézve – az 
ábrázolt tájékhoz: „Igazán / csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. / Magaddal is csak itt 
bírhatsz, / óh lélek!”  

A lélek és a táj közötti identifikáció személyes kapcsolódás melletti másik hivatko-
zási alapjának, a történetfilozófiai belátásnak a vizsgálata szükségessé teszi, hogy a tér-
beliség mellett előzetesen számba vegyük a versbeli időtényezőt is. Ahogyan a beszélő 
én szemlélődésének középpontja, s ezáltal a versbeli tér felépítésének kiindulópontja az 
elhagyott gyárudvar, úgy egy kontraszt révén az időpont is közelebbről meghatároz-
ható. A város peremét „máskor oly híg ég alatt” fölkereső lélek most „ólmos ég alatt”, 
füstös, felhő borította, de egyébként nyárias jellegű „szomorú táj felett” leng. 

 Egy második kontraszt a lélek folyamat jellegű, ellentétek között ingadozva azo-
nosuló mozgását („tekints alá”, „föloldja lassan”, „elkeveri”, „el soha nem hagy”, „húz-
vonz”, „taszít ide”, „Anyjához tér így”, „löknek, vernek”, „itt mosolyoghatsz, itt sír-
hatsz”) a tárgyi környezet állandóságával, körvonalainak szilárdságával állítja szembe. 
Igaz, az ábrázolt tájrészletet sem merev, halott mozdulatlanság jellemzi. A lélek tárgyia-
sulását ellenirányú mozgás gyanánt az élettelen tárgyi vagy az elvont szellemi elem me-
taforikus megelevenítése egyensúlyozza ki: „e falánk / erkölcsi rendet a sánta palánk / 
rikácsolva / őrzi-óvja”; „üvegcserepek / nézik fénytelen, merev szemmel.” Az idő azon-
ban itt lelassul, a mozgásnak nincs eseményjellege, szokásszerű, nem jár egy be-
következett állapot megváltozásával: „ernyőt nyit a kemény kutyatej”; „sárga fű virít.” 
A gyors lefolyású történések akár mikroszkopikusak: „a buckákról néha gyüszünyi 
homok / pereg alá...” akár nagyobb léptékűek: „s olykor átcikkan, donog, / egy-egy 
kék, zöld, vagy fekete légy”, belesimulnak az adott világ rendjébe, lényegi mozdulat-
lanságát nem törik meg. 

Az egyetlen kép, amely változást, az enyészetbe hanyatló mozgást sugall, az idő-
beliséget térbeliségre váltja, fentről lefelé tartó, lépcsőzetes, feltartóztathatatlan süllye-
désként ábrázolja: „Töredezett, apró ablakok / fakó lépcsein szállnak a napok / alá,  
a nyirkos homályba.” A kép térbeli látványként is értelmezhető, s ez esetben a „napok” 
– a szemlélő tekintetének haladását követve – az égitestnek az ablaküvegeken vissza-
csillanó tükörképeit jelöli. De a kép időbeli értelmezést is megenged, s akkor a „na-
pok” a múló idő időegységét jelenti. A változás így is, úgy is lassú, kivédhetetlen, s ösz-
szefoglalóan szemlélteti a város peremét jellemző „levés” alapirányát: a kopás, elmállás, 
omladozás értelmében vett, éppenséggel az időből való kiesettség folytán bekövetkező 
pusztulást. Az enyészet tehát állapotként és folyamatként is megidéztetik. 

A történetfilozófiai belátás az, ami a pszichikust tiszta térbeliséggé átváltó lelassí-
tott metamorfózisba két ponton erős feszültséget, drámaiságot sűrít, s ami egyúttal 
megakasztja a megállíthatatlan pusztulás vízióját is. Az első előfordulás, mint egy zenei 
témát, épp csak megpendíti a gondolatot, hogy a téma következő felbukkanásakor tel-
jes hangerővel zengjen föl: „Az egész emberi / világ itt készül. Itt minden csupa rom.” 
A gondolat ismerős. A Majd emlékezni jó lesz című versben így fogalmazza meg a köl-
tő: „Ha már / ennyi a kín, világot vált valóra –”. A változatlan felszín mögött tehát az 
elképzelhető legnagyobb fordulat készülődik. A gondolatot abból a marxi-engelsi 
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tételből származtathatjuk, amely szerint „a proletariátus életfeltételeiben a legemberte-
lenebbé kicsúcsosodott formájukban összpontosultak a mai társadalom összes életfel-
tételei, mivel az ember a proletariátusban elvesztette önmagát, de egyúttal nemcsak 
hogy megnyerte e veszteség elméleti tudatát, hanem a többé el nem hárítható, többé 
nem szépíthető, abszolúte parancsoló szükség ...közvetlenül fellázadásra is kényszeríti 
ez ellen az embertelenség ellen, ezért lehet és kell, hogy a proletariátus felszabadítsa 
önmagát. De nem szabadíthatja fel önmagát anélkül, hogy meg ne szüntetné saját élet-
feltételeit. Nem szüntetheti meg saját életfeltételeit anélkül, hogy meg ne szüntetné  
a mai társadalom összes embertelen életfeltételeit, amelyek az ő helyzetében összpon-
tosulnak.”4  

A „mindent elveszíteni – tehát mindent megnyerni”, „minden csupa rom” – tehát 
„az egész emberi világ itt készül” paradox logikáját a tárgyi és a pszichikus megfelelte-
tését a telkek és lelkek hangtani egybevágóságára építő részlet bontja ki a maga teljessé-
gében: „Itt a lelkek / egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt / oly üresen várnak, mint 
ahogy a telkek / köröskörül mélán és komorlón / álmodoznak gyors zsibongást szövő 
/ magas házakról.” Figyelemre méltó, hogy a külső és belső világ igéjét a költő meg-
cseréli. A lelkek „üresen várnak”, a telkek pedig „komorlón álmodoznak”. A várako-
zás és az álom tartalmai pedig ugyancsak tökéletes pontossággal fedik egymást. A „meg-
szerkesztett, szép szilárd jövő” olyan, mint egy mérnöki tervrajz alapján tökéletesen 
kivitelezett épület, a „gyors zsibongást szövő magas házak” pedig egy eljövendő har-
monikus és pezsgő élet ábrándját tárgyiasítják. A két említett részlet a jelenbeli leg-
mélyebb nyomort és elhagyatottságot okozati kapcsolatba hozza ennek legteljesebb el-
lentétével, az utópikusan kiszínezett jövővel.  

Az eredet azonosságán túl tehát a lélek azért is ragaszkodik a sivár külvárosi tájék-
hoz, mert ebben a helyszínben ismeri föl a műhelyt, amelyben a várt és vágyott szép, 
új világ készül. A peremvidék jelene taszítja, de múltja köti, jövője pedig vonzza  
a megszólított én-t. A versbeli tér fölépítésének tehát nemcsak empirikus okokból ki-
indulópontja „az elhagyott gyárudvar”, hanem annak a marxi eredetű történetfilozófiai 
meggyőződésnek a folytán is, hogy épp e gyár elhagyatottsága a záloga a „megszerkesz-
tett, szép szilárd jövő” megtermelődésének. A sivárságban benne van, s éppen a sivár-
ságban van benne a bőség ígérete. Ez a sajátos logika magyarázza, hogy „az emberi hul-
ladék, / meg a rongy” kedvesebb „a tűnődő szivé”-nek, mint a „rakottabb tájak” kin-
csei. Ezért oldhatja föl „a tömény bánatot” „a nyomor egykedvű csendje”. Ez adja  
a vers értékelésbeli ambivalenciáinak és a belőlük kisarjadó, jellegadó módon paradox 
vagy a paradoxonnal rokon kifejezéseknek: „komor vágyakozás”, „komorlón / álmo-
doznak”, „kopár öröme”, „gazdag szenvedés” megfejtését.  

És ami talán a legfontosabb, itt van a forrása a költemény meghatározó esztétikai 
sajátosságának, a rút szépségének, az enyészetnek kiszolgáltatott tárgyi világ nyelvi 
forma által történt felmagasztosulásának, a kárhozatra ítélt dolgok művészi megváltá-
sának. Ennek legemlékezetesebb példája a versben alighanem az „Egy vaslábasban 
sárga fű virít.” sor, a valóságnak az ínség világában, a sivárság birodalmában is elfojtha-
tatlanul felszínre törő „fényűzését”, kiirthatatlan vitalitását jelző mondat. A költő, 
amikor a rút groteszkségtől mentes, szépséggé nemesítő metamorfózisának megvalósí-
tásán fáradozott, akkor nem utolsó sorban annak a nagy belga szimbolista költőnek: 

                        
  4 Karl Marx és Friedrich Engels: A szent család. In: K. M. és F. E. művei, 2. kötet. Kossuth, Bp. 

1958. 35. 
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Émile Verhaerennek a megoldásaira támaszkodott, aki a szépség olyan módozatát ala-
kította ki verskompozícióiban, amely a századforduló nagyvárosainak, üzemeinek, ki-
kötőinek, szegénynegyedeinek költészetbe emelését lehetővé tette.    

A szubjektivitás közvetett, tárgyias megjelenítése, a tér és a tárgyi világ költői újra-
teremtése, patetikus, emelt, de fegyelmezett hanghordozás, az a sajátos költői dialek-
tika, amely „a valóság nehéz nyomait követve”, a sivárság és elesettség világában keresi 
a jövőbeli nagyság és gazdagság forrását, mindez megtalálható Verhaeren olyan darab-
jaiban, mint például a Les Usines. Kezdősorához: „Se regardant avec les yeux cassés de 
leurs fenêtres”5 nyomban találunk párhuzamot az Elégiában: „Töredezett apró ablakok 
fakó lépcsein szállnak a napok”, vagy „sárba száradt üvegcserepek / nézik fénytelen, me-
rev szemmel.” A L'Âme de la ville című költeményben, mint a címe is mutatja, a sok 
évszázada élő, modernizálódó nagyváros, mint egy mai Ninive lelkét mutatja föl ezer-
nyi részletben: „Son âme, en ces matins hagards, / Circule en chaque atome / De 
vapeur lourde et de voiles épars; / Son âme énorme et vague, ainsi que ses grands 
dômes / Qui s'estompent dans le brouillard; / ... Son âme, ou le passé ébauche / Avec 
le présent net l'avenir encor gauche.”6 E néhány példával csak jelezni kívántuk, hogy 
József Attila Verhaeren lírájához való viszonyának tisztázása, Lengyel Béla kezdemé-
nyezésének folytatása és elmélyítése nagy mértékben hozzájárulna a harmincas évek 
nagy verstablóinak jobb megértéséhez.7 

Az Elégia József Attila modern klasszicizmusának egyik legjellegzetesebb példája. 
Címe, mint több más verséé is (Dal, Óda, Kései sirató, Hexaméterek, Két hexameter, Egy 
spanyol földmíves sírverse, Thomas Mann üdvözlése, Szonett, Ars poetica) valamely vállalt 
műfaji vagy prozódiai hagyományra, szabályegyüttesre utal vissza. A szakirodalomból 
jól ismert tény, hogy a villoni ballada-forma nem egy versének szolgált mintájául, vagy 
hogy A Dunánál című költeményében hűen követte a klasszikus óda műfaji szabályait. 
A Világirodalmi lexikon „elégia” címszava a verset „a műfaj egyik legszebb modern 
változatá”-nak minősíti.8 Mégsem könnyű meghatározni, milyen értelemben sorolható 
a darab a műfaj kereteibe. Igaz ugyan, hogy Türtaiosz vagy Arkhilokhosz neve előfor-
dul József Attila értekező prózájában,9 Catullus költészetének ismeretére pedig levele-
zéséből ismerünk utalást.10 Elég azonban rápillantani a versre, hogy lássuk: nem a gö-
rög-római elégia disztichonos versformáját használja. 
                        
  5 Émile Verhaeren: Az üzemek. „Tört ablak-szemekkel egymást vizsgálva”. (Lengyel Béla for-

dítása, l. a 7. sz. jegyzetet.) 
  6 Émile Verhaeren: A város lelke. „Lelke, ezeken az ijedt reggeleken, / kering a nehéz pára és  

a zilált fátylak minden atomjában; / Roppant és homályos lelke, mint a nagy templomok, / 
amelyek belevesznek a ködbe / …. Lelke, amelyben a múlt felvázolja / a tiszta jelennel /  
a még esetlen jövőt.” 

  7 Lengyel Béla: József Attila és Verhaeren.  Filológiai Közlöny, 1967. 3–4. sz. 411–425. Nem ő 
az egyetlen, aki az Elégia formáját Verhaerenre vezeti vissza. L. még Szilágyi Péter: József 
Attila időmértékes verselése, Akadémiai, Bp. 1971. 59–60. 

  8 Trencsényi-Waldapfel Imre–Kovács Endre: elégia (címszó) Világirodalmi lexikon, 1037.  
  9 József Attila: Ady-vízió. In: J. A. Tanulmányok cikkek 1923–1930. I. kötet, Osiris, Bp. 1995. 

154. – Arkhilokhoszra a költő az E sorok írója költő kezdetű kéziratában hivatkozik, amelyet 
először Horváth Iván bocsátott közre József Attila és a párt című tanulmányában. Gondolat–
jel, 1988/1. 29. 

 10 József Attila – Hatvany Lajosnak, Hódmezővásárhely, 1929. dec. 4. In: J. A. válogatott levele-
zése, Akadémiai, Bp. 1976. 262.    
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Szilágyi Péter a „jambikus alaphangú”, ámde „bonyolult ritmikájú”, „polifonikus 
versek” közé sorolja, amelyeket „a szótagszám széles skálája” jellemez (2-től 12-ig ter-
jedő szótagszámú sorok). Szilágyi sorról sorra végighaladva a versen, rendkívül válto-
zatos és szabad ritmusképletet kottáz le. A strófaszerkezet hasonlóképpen szabálytalan 
(5, 12, 14, 22, 11 soros „strófák”). Ehhez járul a rímritkázás, a szeszélyesen beiktatott 
„vaksorok” következtében a sorvégek előre kiszámíthatatlan, megtervezhetetlen össze-
csengése. Prozódiailag tehát, ha nem is szabad, de felszabadított ritmusú versnek te-
kinthető az Elégia. Expresszionizmust emlegetni vele kapcsolatban, mint Szilágyi teszi, 
mégsem indokolt.11 Nemcsak azért, mert a gáttalan önkifejezésnek, az expressziónak 
éppen az ellentéte: a felismerés, az eszmélkedés valósul meg a műben, hanem azért is, 
mert a hangnem fegyelmezett. Az izgatott felszólítások és kérdések után a beszélő 
nyomban féket vet indulataira. A kötetlen szerkezet, a változó hosszúságú sorok, en-
jambement-ok, az interpunkció változatossága (kérdő-, felkiáltójelek, gondolatjel, 
hármaspont), tehát formai jegyek révén a vers a rapszódiával lenne rokonítható, ám 
annak extatikus felfokozottsága hiányzik a műből. Az indulat sokkal inkább izzik, 
mint lobog benne. Ha konkrét prozódiai mintát talán nem is kölcsönözhetett a költő 
Verhaerentől, módszere általánosabb szinten valószínűleg a versforma vonatkozásában 
is érintkezik a belga szimbolista költőével.12  

A költemény műfaji hagyományát tehát a modernkori elégiák körében kell keres-
nünk. A schilleri meghatározásnak éppenséggel megfelel József Attila műve, amennyi-
ben tárgya úgy is megfogalmazható, mint egy olyan valóság bemutatása, amelyből az 
eszmény teljességgel hiányzik, és a hangvétel komor fenségessége ebből levezethető, de 
sajnos nincs adatunk arra, hogy ismerte-e József Attila a német költő fejtegetéseit az 
elégiáról. Meg kell elégednünk annak a két ismérvnek a kimutatásával, amelyek segít-
ségével a XIX. és XX. századi költők egyes versei ehhez a műfajhoz sorolhatók: A köl-
teményt jellemzi egyfelől az a rezignált, bánatos, érzelmi magatartás, amelyet „elégi-
kus”-nak szokás nevezni, másrészt pedig, mint láttuk, epiko-lírai jellegű műről van 
szó, azaz a lírai lendület reflexióval kísérve, a tájleírás epikumával „elnehezítve” érvé-
nyesül benne. 

Ebben az értelemben az Elégia a leíró költészet modern alakváltozata. Szabolcsi 
Miklós joggal tartja számon a vers előzményei között az olyan eredettel foglalkozó 
költeményeket, mint Petőfi: Szülőföldemen vagy Ady: Séta bölcső-helyem körül című 
darabja, s a kört könnyen tágíthatnánk Petőfi számos tájleíró, az alföldi tájat, a Kis-
kunságot felidéző darabjával.13 Nem indokolatlan Ady olyan verseit sem bevonni ebbe 
a körbe, mint a Hazamegyek a falumba vagy a Föl-földobott kő. Petőfitől, Aranytól és 
Adytól vett párhuzamokra egyébként manapság talán túlságosan ritkán hivatkozunk, 
amikor József Attila költészetéről beszélünk a harmincas évek első felében. 

A lélek és a táj azonosítása ugyanis nincs túlhajtva a versben. A költőnek nem  
a bensőnek a külsőbe való teljes beleoldása a célja. A spirituális elem mindvégig meg is 
őrzi öntudat-szerűségét, viszonylagos autonómiáját, a személyes meg- és felszólítható-

                        
 11  Szilágyi Péter: Elégia. In: Sz. P.: József Attila időmértékes verselése, Akadémiai, Bp. 1971.  

99–106.    
 12  A kérdést tanulságosan tárgyalja Szilágyi Péter i. m. 59–60. 
 13  Szabolcsi Miklós szép elemzésére a gondolatmenet több más pontján is támaszkodtam, 

ezekre itt csak összefoglalólag hivatkozhatom. Szabolcsi Miklós: Elégia. In:  József Attila-ver-
sek elemzése. Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 132–143. 
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ság antropomorfiáját. Ez a dialektika mint közvetítő középben, az (ellenséges vagy leg-
alább is rideg) idegenséggel, távolisággal szembeállított otthonosságban, családiasságban 
(„megterít”, „anyaföld”, „Anyjához tér így az a gyermek”,) oldódik föl. A lélek „szüle-
tése helyére” tér vissza, egy olyan szűk tartományba, ahol egyedül lehet a maga gaz-
dája, amelyet úgy mér föl, mint – a Téli éjszakából vett analógiával – „birtokát a tulaj-
donosa”. Az Elégia tája és a fölötte füstként lengő lélek elkülönültsége és azonossága 
közötti középtag tehát a Petőfitől és Adytól említett példákban is mindvégig hang-
súlyosan jelenlévő haza fogalma, amint a vers zárókövében, végső konklúziójában meg 
is fogalmazódik: „Ez a hazám.”  

A hagyományba történő többszörös belegyökerezettség természetesen nem zárja ki 
a leíró költészet eme válfajának modernségét, ami elsősorban a lírai tárgyiasság meg-
valósításában, a pszichikumnak az objektív világba történő átlényegítésében ragadható 
meg.14 A költő tudatában volt törekvése újszerű voltának, mint erről két kényszerű 
prózai magyarázkodása is tanúskodik. A két vallomás szövege részben egybeesik,  
s azért kezdjük a hivatkozást a rövidebbikkel, mert ebben történik konkrét utalás ma-
gára a versre. A Molnár Tibor által készített interjúban olvassuk: „Én sok programver-
set írtam... Lényegükben azonban ezek nem programversek. Itt van például az Elégia, 
amelyben egy külvárosi tájat írok le. Sivár érzés kifejezésére jól jön, hogy van ilyen 
külvárosi részlet, amelybe beleönthetem, belesírhatom ezt az érzést. Viszont ilyen sivár 
érzés azért foghatja el az embert, mert vannak ilyen külvárosi részletek.”  

Ugyanezt a gondolatot fejtette ki egy Halász Gáborhoz címzett levelében, amely-
ben a kritikusnak a Medvetánc kötetről írott, a Nyugat 1935. áprilisi számában meg-
jelent bírálatára reagált: „Én a proletárságot is formának látom, úgy a versben, mint  
a társadalmi életben és ilyen értelemben élek motívumaival. Pl.: Nagyon sűrűn vissza-
térő érzésem a sivárságé s kifejező szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam számára 
csupán »jóljön« az elhagyott telkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapitalizmus 
fogalmával teszi értelmessé önnön sivár állapotát, jóllehet engem, a költőt csak önnön 
sivársági érzésemnek formába állása érdekel. Ezért – sajnos – a baloldalon sem lelem 
költő létemre a helyemet – ők tartalomnak látják – s félig-meddig maga is – azt, amit 
én a rokontalanságban egyre nyomasztóbb öntudattal formaként vetek papírra.”15  

Az objektív líra József Attila-i változatának megértéséhez akkor jutunk közelebb, 
ha ezt a kettős magyarázatot szembesítjük az Elégiában ténylegesen megvalósított 
programmal. A költő utólag egy érzést, a sivárság érzését tekinti a mű tartalmának.  
A mű megalkotása elsődlegesen ennek az érzésnek lenne a kifejezése. A kifejezés szino-
nimáiként a „rontó-bontó, alakító vágyat”, a „formába állást” jelöli meg. A formát, 
amelyben ez a sivárság-érzés kifejeződik, „az elhagyott telkek vidéke” szolgáltatja. E vi-
déket más szóval, összegzően „proletárság”-nak nevezi, s a táj részleteit motívumok, 
azaz a teljes forma alkotóelemei gyanánt említi. A leírás jelentéseként pedig a „kapita-
lizmus” fogalmát adja meg. Az elmondottak alapján tehát a következő sort állíthatjuk 
föl élmény és mű között: sivárságérzés – kifejezés – formálás – külvárosi táj (proletár-
ság) mint forma – kapitalizmus mint jelentés.   

                        
 14 Ebben a tekintetben számunkra is sok tanulsággal jár Angyalosi Gergely: A költői szubjektum 

változatai József Attila lírájában című tanulmánya, noha nem tér ki konkrétan az Elégia című 
költeményre. In:  A. G.: A költő hét bordája, Latin Betűk, Debrecen, 1996. 173–180.  

 15 Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival. In: Kortársak József Attiláról, I. 423.; Ha-
lász Gábor: József Attila, uo. II. 1169–1170. 
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Ha ezt az önjellemzést szembesítjük a verssel, a kiindulópont, a lelki tartalom 
költő általi interpretációját leegyszerűsítőnek kell minősítenünk. A lelkiállapotnak, 
amely kifejeződik, kétségkívül egyik döntő eleme az, amit a költő „sivárságnak” nevez. 
Az eddigiekben azonban igyekeztünk kimutatni, hogy a sivárság mellett oldódás („föl-
oldja lassan a tömény / bánatot”), meghittség („itt is megterít”, „Anyjához tér így...”), 
egyfajta derű („kopár öröm”), emelkedettség („komor vágyakozás”, „nagy kor”), szom-
jas várakozás egy szebb jövőre („komorlón álmodoznak”) is helyet kap a lélekben.  
A kifejezésre váró érzés tehát nem homogén, mint a költő sugallja, hanem ellentétes 
minőségekből tevődik össze. Az elhagyott telkek vidéke épp ezt az összetett lelki-
állapotot tárgyiasítja. Ha ez érzés csírájában csakugyan tisztán a sivárság érzése volt is, 
kifejeződése során tartalmilag belső polarizálódáson kellett átesnie, különben az üresen 
várakozó telkekről nem mondhatná a költő, hogy „gyors zsibongást szövő / magas 
házakról” álmodoznak, a vers nem tartalmazhatna olyan távlatos kijelentést, hogy 
„Az egész emberi / világ itt készül”. 

Ez utóbbi idézet nagy nyomatékkal hívja föl a figyelmünket arra is, hogy ahhoz, 
hogy a sivárság-élményből vagy akár egy összetett lelkiállapotból eljussunk a proletár-
ságig mint formáig és a kapitalizmusig mint jelentésig, be kell iktatnunk egy reflexív, 
történetfilozófiai elemet, amelyet a marxi teóriára hivatkozva úgy fogalmaztunk meg, 
hogy: „Mindent elveszíteni – tehát mindent megnyerni.” Az utólagos magyarázat és  
a tényleges művészi teljesítmény kritikai szembesítésével azonban nem akartunk mást 
mondani, mint hogy József Attila némileg polemikusan, kiélezetten és ezért szükség-
képpen nem eléggé árnyaltan fogalmazza meg azt az egyébként teljesen elfogadható ál-
láspontját, amely szerint a harmincas évek nagy verskompozíciói a teljes lelki tartalom 
teljességre törekvő kifejezései, azaz nem valamely egyoldalú, mégoly igaznak hitt vi-
lágnézeti tendencia, politikai program realizálásai. Németh Andor, ugyan megőrizve  
a „programvers” terminust, tömören és pontosan fogalmazza meg a Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz kötet szerzőjére még jellemzőnek tartott baloldali elfogultság, egyoldalúság 
meghaladását: „S hogy programverseivel is sikerült a közlést kifejezéssé integrálnia,  
a legnagyobb intellektuális teljesítmények egyike.”16 

 Az Elégia lírai tárgyiasságát tehát úgy foghatjuk föl, mint az egyik utat, amelyen 
haladva József Attila a világnézeti állásfoglalást megfogalmazó költészetet teljes értékű 
művészetté volt képes emelni. Olyan verskompozíciót hozott létre, amelyben lélek és 
táj sokszorosan áthatják egymást, anélkül, hogy a táj maradéktalanul lelki tájjá 
szubjektivizálódna, vagy hogy a lélek felismerhetetlenül beleolvadna a külvilágba. 
Egyszerre van jelen a lélek a külvilágban, és a tárgyi valóság a lélekben.  

 
 
 
 

                        
 16 Korábbi változatban: Németh Andor: Medáliák. In: Kortársak József Attiláról, II. Akadémiai, 

Bp. 1987. 1080.; későbbi változatában: N. A.: József Attila. In: N. A. József Attiláról, Gondo-
lat, Bp. 1989. 54. 
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LENGYEL  ANDRÁS 
 

József Attila 
"
semmi"-képzetérõl 

 
„...az ihlet a szemlélet és a gondolat ellen-
tétében való egység” 
„A költemény értékét méri [...] az, hogy 
milyen karakterű ítéleteket semmisít meg, 
vagyis minő dolgokat állít, lényegít vissza 
e szellemiségben eredeti, univerzális 
(unus versus, universum) egységükbe.” 

(József Attila) 
1.  

Egy hosszabb tanulmányban (1996a) kísérletet tettem annak a gondolkodástörté-
neti folyamatnak a szituálására és fölrajzolására, amelynek eredményeként az absztrakt 
„semmi” József Attila kései költészetének versszervező mozzanatává vált. Három pon-
ton, úgy hiszem, sikerült is némi eredményt elérni. 1. Egyértelművé vált, hogy e fo-
lyamatban Kosztolányi Dezső költészetének – s alighanem személyes szuggesztiójának 
is – lényeges szerepe volt. Kosztolányi fordította József Attila figyelmét az „ürességbe 
való betekintés” költői lehetőségei felé. 2. Sikerült azt is jelezni, hogy ez a „semmit” is 
megalkotó gondolkodástörténeti beállítódás, amelyet – legalábbis kifejlett formájában – 
mint nihilizmust szokás megjelölni, a gondolkodástörténet egyik fontos vonulata 
(Demokritosztól, mondjuk, Heideggerig), a modernitásnak pedig – Heidegger szavai-
val – egyenesen „alaptörténése”. 3. A „semmi”-motívum kibontakozásának fázisait le-
írva kirajzolódott az a folyamat is, amely az üresség-érzés metaforikus kifejezésétől, az 
absztrakt „semmi” versbéli megjelenésén át, az „üres” tudat nyelvi – költői – eszkö-
zökkel való „feltöltéséig” ível. Tanulmányom azonban, sajnos, a maga szerteágazó 
problematikájában mozogva nem tudta eléggé elhatárolni az értelmezést lehetővé tevő 
gondolkodástörténeti kontextust és a József Attilát érő közvetlen inspirációkat („hatá-
sokat”). Így a „semmi”-képzet konkrét kibontakozásának leírása látszólag megterhelő-
dött „idegen”, József Attila saját horizontján nem jelentkező elemekkel. Ennek követ-
keztében pedig tanulmányom egyes olvasóiban nem vált nyilvánvalóvá, hogy József 
Attila kései költészete úgy mutat analógiát bizonyos nagy kortársi tendenciákkal, pl. 
Heidegger egynémelyik gondolatával, hogy beállítódását elsősorban nem ezek, hanem 
más, saját személyes gondolkodástörténetében rejtező inspirációk alakították. Nem 
eléggé pontos érvelésemet, persze, némileg menti, hogy bizonyos közvetlen hatásokkal 
valóban kell számolni. Heidegger például valamiképpen – legalább a kávéházi filozofá-
lás szintjén – közvetlenül is jelen volt József Attila gondolkodásában. Újragondolva 
azonban a „semmi”-képzet kibontakozásának folyamatát, úgy vélem, célszerű rá-
mutatni azokra a főbb konkrét motivációkra, amelyek – mint követhető gondolati 
mintázatok és mechanizmusok, vagy az intertextualitás játéka – közvetlenül alakítot-
ták József Attila költészetét. 

Egy ilyen elemzésnek, úgy vélem, abból célszerű kiindulnia, amit már a „semmi”-
motívum puszta áttekintése is nyilvánvalóvá tesz: a József Attila verseiben megjelenő 
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„semmi”-képzet alapvetően kozmológiai természetű. S mivel a képzet képszerű meg-
jelenése valami absztraktnak, a „semmi” érzéki entitásként jelenik meg. József Attilá-
nál a „semmi”-nek dimenziója és ismertetőjegyei vannak s ez az érzéki „semmi” több-
nyire űr-szerű. De – egyezően a fizika által leírt űrrel – ez az űr nem teljesen üres. Az 
ürességben nála mindig jelen van, sőt kering valami anyagszerű elem. Ez kettős követ-
kezménnyel jár. Egyrészt a kozmológia által leírt – „fizikai” – űr valamiképpen mo-
dellként szolgál: akár a „téli éjszakáról”, akár az éjszakában tovahaladó mozdonyról, 
akár a mozdony füstjében keringő szikrákról („csillagokról”) van szó – akár a nevén 
nevezett űrről. Másrészt, mivel itt lényegében nem a szó szoros értelmében vett űr-le-
írásról van szó, hanem az ürességérzés kifejezéséről, megérzékítésről, a képzet mögött 
rendre meghúzódik egy azonosítás: „Űr a lelkem”. Ez ugyan így, explicit formában 
csak egyszer, a „Költőnk és kora” (JAÖV 2:409–410.) egy helyén mondódik ki, de imp-
licit formában majd mindig ott van. A lélek tehát, miközben azonosítódik az űrrel, 
maga is a „semmi” megjelenési formája lesz. A „semmi”-képzet alapszerkezete így 
triadikus: az űr, a lélek és az absztrakt „semmi” viszonylataiból épül fel. 

Nem kétséges, ez a „semmi”-képzet teoretikusan preformált képzet. Nem pusztán 
egy amorf érzés és egy szimpla látvány összekapcsolásából jön létre – az érzés azért ta-
lál rá a látványra, mert az önkifejezésre törekvő én önlét-értelmezésébe ez a látvány 
„beleillik”. (Ezt, tudjuk, maga József Attila is így gondolta – emlékezzünk csak a Ha-
lász Gáborhoz írt híres levelére [JAVL 318.].) Következésképpen az érzés és a látvány 
közt számolnunk kell egy – változó szerkezetű – absztrakt gondolati előföltevés-rend-
szerrel. Egy olyan – nevezzük így – sémával, amelyet ugyan az üresség-érzés pszichikus 
energiája működtet, de amely messzemenően meghatározza ennek az ürességérzésnek 
a konkrét „formába állását”. S ezzel a képzettel egy sajátos látószöget juttat érvényre. 
 Nyilvánvaló, ez a preformáló, képzetalakító gondolati séma, mint József Attilánál 
mindig, ez esetben is számos különböző gondolatmenet egybevonásának, összesűríté-
sének eredménye volt – s az egyes gondolatmenetek precíz elkülönítése sokszor szinte 
lehetetlen. Három lényeges elemét azonban, úgy vélem, már ma meg tudjuk jelölni, s 
ezeknek – mégoly elnagyolt – leírásával egy mélyebb, összetettebb értelmezés útját 
egyengetjük. 

 
2.  

Az alapréteg, minden jel szerint, József Attila korai kozmosz-érdeklődésében gyö-
kerezik. Ismeretes, már igen korán, 1923-ban, „első nagy költői szintézis-kisérletének”, 
A Kozmosz énekének (JAÖV 1:188–202.) központi tárgya a „kozmosz” (s ami ezzel jár: 
az űr) volt. Ebben a szonettkoszorúban a tizenkettedik szonett (JAÖV 1:199.) így indul: 

Ha bolygók és világok mind kihűlnek, 
Minden atóm az Ősbe visszahull, 
Minden lélek az Úrba szabadul 
[...] 
Minden világ a Mérhetetlen része, 
Az Isten is a Lelkek Egy-Egésze. 

Ez a kép, s a benne megjelenő fölfogás, mint arra már Tamás Attila (1995. 77.) föl-
hívta a figyelmet, „a nem egészen másfél évtizeddel később a Siesta Szanatórium beteg-
ágyán megfogalmazott »Költőnk és Korá«-nak a soraiban [...] már egyezések és eltérések 
megdöbbentő változatává lényegül át [...]: 
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Űr a lelkem. Az anyához, 
a nagy űrhöz szállna, fönn.” 

Tamás Attilát azonban – tanulmánya célkitűzéséhez igazodva – elsősorban az érde-
kelte: „Mi változott?” S erre próbált felelni is, megjelölve a legfőbb változást: az „isten-
ség helyét [...] – a mű bensőbb: képi illetve gondolati tényezőiben – az üresség, a hiány, 
a semmi foglalta el.” (Tamás Attila, 1995. 77.) A metafizikai abszolútumnak ez a visz-
szájára („negatívba”?) váltása tagadhatatlan, szempontunkból azonban ennél most fon-
tosabb az, ami A Kozmosz énekében és a kései „semmi”-képzetben azonos, ami tehát – 
igaz, olykor csupán látens formában – mint egy gondolati kontinuum írható le. Így 
mindenekelőtt az a – látszólagos trivialitás, hogy itt is, ott is József Attila az elképzel-
hető legtágabb kategóriában, a kozmoszban gondolkozott. Ezt a kategóriát itt is, ott is 
fizikailag leírhatónak (s költőileg megjeleníthetőnek) tartotta – gondoljunk csak a ko-
rai szonett ilyen sorára például: „minden atóm az Ősbe visszahull”. A kép pedig, ame-
lyet megalkot, anyagszerű és üres elemekből épül föl. A Kozmosz éneke első szonettjé-
ből (JAÖV 1:188.) az anyagszerűnek és az üresnek ez az egybekapcsolása, együttlátása 
tételesen kiderül, hisz itt arról beszél, hogy 

[...] virít, bár marja Űr szele, 
Kerengő bolygó friss humussza, lelkem. 

Az idézett szöveg ugyanakkor már egy következő összefüggésre is fölhívja a fi-
gyelmet. A kurzivált szavak együttes előfordulása és sajátos viszonylatba hozása jelzi,  
a kozmikus dimenzió összekapcsolódik a lélekkel. (Itt az űr és a bolygó együttesen 
alkotja a kozmoszt, amellyel a léleknek sajátos, benső és lényegi kapcsolata van.)  
A kozmosz és a lélek kapcsolata e képzetben kimutathatóan lényegi és tartós. Aligha 
véletlen tehát, hogy ez az összefüggés a további szonettekben is megerősíttetik.  
A nyolcadik szonett utolsó és a kilencedik szonett első – tehát szerkezetileg is fontos 
helyet elfoglaló – sora ez: „S kereng a bolygó, mint fáradt agy este” (JAÖV 1:195–
196.), amit az utóbbi helyen még a következő sor folytat: „örökké kínzó nagy kérdés 
körül”. Azaz, nemcsak az elvont kozmosz és az elvont lélek hasonlítódik egymáshoz, 
hanem ezeknek mintegy materiális formája is, a bolygó és a kínzó kérdések körül ke-
rengő emberi agy. 

Nem kétséges az sem, hogy az űr e korai képzetkörben már problémaként temati-
zálódik. A tizenharmadik szonettben azt tudjuk meg az Űr-ről (ami azonos a „Mér-
hetetlen”-nel), hogy „fáj ha zúg / Hűs szele” (JAÖV 1:199.) Az indító, az egész 
szonettkoszorú problematikáját exponáló első szonettben pedig az a kérdés vetődik 
föl, „Hogy mért virít [...] lelkem”, ámbár „marja Űr szele” (JAÖV 1:188.). (Igaz, ebbe  
a kérdésbe itt még „Csak néhány gondolat őrül bele”.) Az Űr létéből adódó probléma 
azonban a korai szonettkoszorúban még ellensúlyozódik. A „Lelkek Egy-egésze” való-
jában maga az „Isten” (vagyis metafizikája abszolútuma), az egyedi lélek pedig – „Ha 
bolygók és világok mind kihűlnek” – majd ebbe „az Úrba szabadul”. Vagyis az egyedi 
lélek megsemmisülése valójában szabadulás, istenné válás. S az is figyelemre méltó, 
hogy ebben a beállításban az egyedi lélek fölértékelődik, itt a kicsinek ugyanaz az ér-
téke, mint a nagy egésznek: „Az apró bolygó éppen annyit ér / kicsiny körében, mint 
a Végtelen Fény, / Az Őslélek mérhetetlen végtelenjében.” (JAÖV 1:200.) A mikro-
világnak a legtágabb kategóriával való azonos értékűsége pedig lehetőség. Mert bár 
„Idegen, messzi bolygó minden ember, / Kinek csak vágya, álma, gondja van”, meg-
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alkothatja a maga külön világát: „Külön világot alkotok magam. / Mert mint baktérium-
nak csepp is tenger” (JAÖV 1:188.). Azaz, e képzetkörben az ember részben kozmi-
kussá növekszik, részben pedig a kozmoszban az emberi lét dimenziói jelennek meg. 
 Ami mindebből számunkra lényeges: a korai József Attila metafizikájának kép-
szerű megjelenítése már a kozmosz képzetével történt, de úgy, hogy 1. ez a kozmosz 
erős relációban áll a „lélek”-kel; 2. a kozmosz egyik komponense a bolygók rendszere, 
a másik a szoros értelemben vett űr; 3. e kozmoszban nemcsak együtt van jelen a nagy 
és a kicsi, de a legtágabb kategória, az abszolutum azonos értékű („éppen annyit ér”), 
mint a kicsi, a mikrovilág alkotóeleme; 4. az egyéni megsemmisülés pedig nem sem-
mivé válás, hanem abszolútummá (Istenné) levés: szabadulás. Nem kétséges, persze, 
hogy ez a korai kozmoszképzet már maga is teoretikusan preformált képzet, elméleti 
megfontolás eredménye. De ha A Kozmosz éneke egészét nézzük, az is nyilvánvaló, 
hogy – a fiatal költő tehetségének megannyi jele ellenére – az elméleti spekuláció,  
a költői képalkotás s a versépítkezés összhangja még részleges, a vers mögötti nagyra 
törő metafizika pedig erősen vázlatos, szinte jelzésszerű. Csak a képzet magja, köz-
ponti mozzanata, maga a kozmosz az, ami e képzetben már a helyén van. 

A kozmosz-képzetnek ez a megkülönböztetett fontosságú szerepeltetése nem kor-
látozódott A Kozmosz énekére, utóbb is jelen volt József Attila gondolkodásában. Sőt, 
ha érintőlegesen is, két fontos teoretikus szövegében is megjelenítette. Az 1929. au-
gusztus 18-án közzétett Ady-vízióban, amely – mint Tverdota György (1995. 155–176.) 
kutatásaiból tudjuk – már egy intenzív filozófiai fölkészülés első nyilvános rezüméje 
(is) volt, egyenesen a költészet lényegével összefüggésben említi: „... a költőt régebben 
krónikásnak is hívták, nyilvánvalóan azért, mert oly dolgokat mondott el, amelyek 
megtörténtekor jelen voltunk ugyan (hely: Kozmosz, idő: örökkévalóság), de éppen sö-
röztünk, lövöldöztünk [...] vagyis attól, amit csináltunk, nem vettük észre azt, mi tör-
ténik s így csupán saját éles eszünkkel rekonstruált nézetünk lehet róla” (JAÖM 3:15.). 
Majd, következtetésként, azt is kimondja: „...a művész csak ott és annyiban művész, 
ahol és amennyiben a fentemlített univerzum szavahihető tanúja.” (JAÖM 3:16.) Az 
Ady-víziónak ez az okfejtése nemcsak azért érdekes számunkra, mert a kozmosz-prob-
lematika továbbélését dokumentálja, de azért is, mert itt, az embert ismételten a koz-
moszba – a legtágabb összefüggés-rendszerbe – helyezve, a művészt egyenesen mint 
ennek az univerzumnak a tanúját definiálja. S hogy itt nem valamiféle laikus csillagász-
kodásról, hanem az antik filozófiai tradíció sajátos aktualizálásáról van szó, mutatja az 
1931. februári Irodalom és szocializmus című előadásának egyik helye. Itt ugyanis, egy 
terjedelmes lábjegyzetben, a kozmikusra Arisztotelésszel vitázva hivatkozik. A „létező 
végső alanyá”-ról beszél, amely Arisztotelész szerint „tisztára szellemi”. Arisztotelész 
álláspontja azonban szerinte logikailag is, „alapbölcseletileg” (azaz: metafizikailag) is 
„helytelen”. „Mert a végső alany – mondja József Attila – nem Szókratész [akit Arisz-
totelész példának hoz föl], hanem azok a történelmi, társadalmi és kozmikus vonatko-
zások, amelyek együttesen Szókratész voltak.” (JAÖM 3:91.) Nyilvánvaló, hogy a koz-
mikus vonatkozások emlegetését az az Arisztotelésztől is képviselt antik tradíció hívta 
elő, amely a filozófiai beszéd szerves részének tekintette a kozmológiát. Az eredetnél 
azonban fontosabb annak leszögezése, hogy itt a hagyományos metafizikai megfonto-
lások „történelmi, társadalmi vonatkozásokkal” kapcsolódnak össze, s így a „létező 
végső alanyát”, mint kozmikus vonatkozások hordozóját, már erősen evilágiak járják 
át. Sőt, az ember lényegét éppen ez az összetett vonatkozási rendszer együttese alkotja. 
Mindez persze, jórészt József Attila akkor már bontakozó marxista opciójából követ-
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kezett, de szempontunkból megint nem ez a fontos. A lényeges az, hogy metafizikája  
a szándékolt marxista érvelésben is továbbélt, – de konkrétabbá, összetettebbé vált, s új 
dimenziókkal gazdagodott. Ugyanakkor a korábbi abszolútum (Isten) helyére a „törté-
nelmi, társadalmi és kozmikus vonatkozások” együtteseként leírt evilági ember került. 
 

3. 
A „semmi”-képzetet preformáló teoretikus elgondolásnak azonban az eddig mon-

dottak csak az egyik, igaz, nagyon is lényeges, alapozó jellegű rétegét alkotják. Szá-
molnunk kell Bergson nézeteinek ezirányú fölhasználásával is. Hogy Bergson bizo-
nyos gondolatmenetei, tételei beépültek József Attila gondolkodásába, persze, régóta 
tudjuk. A bergsonizáló költő képe, egyebek közt, Vágó Márta (1975) emlékezéséből és 
Tverdota György (1987) kutatásaiból is kirajzolódik. Tudjuk továbbá, hogy a Bevezetés 
a metafizikába tartamfogalma pl. előkészítette a költőt a pszichoanalízis befogadására,  
s egyben olyan – költőileg is hasznosuló – teoréma megalkotására ösztönözte, mint  
a „jelenné gyülemlő múlt”. (Vö. Lengyel András, 1995.) Nem kapott azonban figyelmet 
az a tény, hogy Bergson filozófiája a „semmi”-képzet kialakulásában is közrejátszott. 
 Pedig József Attila gondolkodásában a Bergson metafizikájával való megismerke-
dés, Bergson bizonyos elveinek gondolkodásába való beépítése teremtette meg azt  
a láncszemet, amely az antik metafizika pauleriánus újragondolásától saját önlétének 
újszerű tematizálásához vezet. Az antik metafizika és Bergson filozófiája között, persze, 
alapvető feszültség van. Az antik metafizika öröknek és abszolútnak vélt igazságokkal 
dolgozik, Bergson viszont a maga metafizikájában – korélményeit (is) tematizálva – 
éppen az abszolútum újszerű relativizálását végezte el. Abszolútumnak csupán az 
egyéni élményt ismerte el, s az élmény változásaiban – alakulástörténetében – fedezte 
föl az abszolútum mozgó, alakuló lényegét. Ám ez a feszültség, mely az abszolútum és 
a relativizálás között feszül, József Attila gondolkodásának egyik legfőbb strukturális 
sajátossága lett. 

Hogy maga József Attila végiggondolta-e a bergsonizmusnak valamennyi következ-
ményét, nem könnyű megmondani, de nem is lehetetlen. Egyrészt „a jelenné gyülemlő 
múlt” teorémájának megalkotása és alkalmazása jelzi, hogy bizonyos szintig minden-
képpen eljutott. Az abszolutumnak a „jelenné gyülemlő múlt”-ként való fölfogása 
(egyetlen teorémává sűrítve össze Bergson [és Freud]intencióit,) magában foglalja ön-
maga „negatív” dimenzióit is. S ez az abszolútum helyén megjelenő potenciális 
„semmi”, mint immanens gondolati lehetőség, mint logikai konzekvencia megjelenik 
egy olyan filozófiai összefoglalásban (Nagy József, 1923), amelyet – nagy valószínűség-
gel állíthatóan – József Attila is ismert. (Ez a jól tájékoztató, a maga nemében kitűnő 
könyv, a maga rickertiánus vonzalmaival közvetlenül inspirálta József Attila „világ-
egész” fogalmát az Irodalom és szocializmusban.) Ha József Attila tanulmányozta – 
márpedig a „világegész” fogalom használata erre vall – Nagy Józsefnek A mai filozófia 
főirányai című, 1923-tól hozzáférhető könyvét, az abszolútum helyébe lépő „semmi”-
vel találkoznia kellett. Nagy József Bergson-interpretációja ugyanis – egy, a József 
Attila Rickert-vonzalmaival rokon, rickertiánus pozícióból – úgy méltányolja Bergson 
filozófiáját, hogy közben rámutat az abszolútum relativizálásának, élménnyel való 
helyettesítésének gondolkodástörténeti konzekvenciáira is. Szerinte ugyanis: „El kel-
lett jönnie ennek a filozófiának [ti. a Bergsonénak], mely az újkor oly ismert imma-
nens panteizmusában megmaradva az élményben látja magát az abszolútumot s ennek 
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röpke változásaiban az abszolútum lényegét. Bergsonra várt az a szerep, hogy félénk 
tapogatózások után a filozófiában kifejezze az élmény abszolút voltát s követelje az 
ún. integrális tapasztalat jogait.” Ezzel pedig – szembefordulva „bizonyos filozófiai fo-
galmak öröknek és változatlannak vélt igazságával” – „Bergson mobilizálta a filozófiát. 
Keringő világok és mozgó fogalmak végtelensége vesz körül bennünket, amelyben semmivé 
válik az ember s csak annyiban él, amennyiben az egész él ő benne” (Nagy József, 1923. 70.). 
 Nem kétséges, a kurzivált mondatban megfogalmazott összefüggés szinte egy ma-
tematikai egyenlet szigorúságával írja le az én-integritás megrendülését és „maradvá-
nyai” megőrzésének még létező esélyeit. S Nagy József arra is fölhívja a figyelmet, 
hogy az „élet” megismerése, illetve az erre való törekvés nélkül „a bergsoni valóság 
csupa hangulat, egy khaotikus jelen. A lét valami öntudatlan érzésben folyik szét, mely 
teljesen nélkülözi a rendezettséget, a ritmust: a mindenség áradatában elpusztul az 
egyéni tudatosság és az egyéni élet értelme.” (Nagy József, 1923. 71.) Azaz – tehetjük 
hozzá – az én-ben megjelenik a „semmi”. 

József Attila számára Nagy József okfejtésének mindkét pólusa fontosnak bizo-
nyult. Bergson metafizikájának összesűrített, lényegére tömörített előadása egy olyan 
filozófiai elképzelést igazolt, amely összhangban állott a költő személyes léttapasztala-
taival, az én-integritás megrendülésével, ugyanakkor még őrizte az autentikus lét ki-
vívásának, egyéni megteremtésének igényét. Ez magyarázza, hogy József Attila kései 
költészete voltaképpen az „integrális tapasztalatoknak” a pszichoanalitikus színezetű 
megrögzítése – ugyanakkor hihetetlen erőfeszítés a szétoldódás, a „semmi” ellensúlyo-
zására. Ami azonban szempontunkból közvetlenül érdekes, az az, hogy a bergsoniz-
mus immanens következményeit fölismerve, a költő gondolkodásában potenciálisan 
megtörtént az abszolútumnak a „semmi”-be való átfordulása. Kezünkben van tehát az 
a gondolkodástörténetileg determinált lelki dinamika, amely szinte megköveteli a koz-
mosz képzetének költői fölhasználását, hogy kifejezést adhasson saját személyes üres-
ség-érzésének. 

 
4. 

Az eddig előadottakból annyi, azt hiszem, nyilvánvaló, hogy a dezintegrálódó én-
ben megjelenő „semmi” gondolati megkonstruálásának lehetősége minden olyan gon-
dolatmenetben megvan, amelyik intellektuálisan következetesen épül Bergsonra. Isme-
retes, hogy a pszichoanalízis, amely egyébként 1931-től József Attilának is egyik do-
mináns orientációja volt, egyebek mellett éppen a bergsonizmusnak ezt a lehetőségét 
mélyítette el, vitte tovább. A pszichoanalitikus redukció gondolkodástörténeti szere-
péről azonban alighanem fölösleges volna itt és most szólni. A pszichoanalízis a ben-
nünket érdeklő összefüggésben a bergsoni logika egyenes folytatása volt – szerepe in-
kább csak fokozati: radikalizálta (s mintegy „szaktudományosan” igazolta) a bergsoni 
inspirációkat. Ennél, a „semmi” képzet genézisét nyomozva, fontosabbnak látszik an-
nak tisztázása, hogy vajon mi volt az a megerősítő, igazoló mozzanat, amely a poten-
ciális „semmi” költői realizálására késztette József Attilát. Vagy ugyanezt másként kér-
dezve, mi volt az a mozzanat, amely utat nyitott üresség-érzése költői artikulálásának? 
 Úgy hiszem, hogy ebben a vonatkozásban Kosztolányi Dezső személyének és köl-
tészetének volt perdöntő szerepe. Ahogy máshol meg is írtam (1966a, 1966b), Koszto-
lányi alkotói attitűdje s életművének java számos területen motiválta József Attilát. 
Ezt a tényt – a versek mellett – József Attila Kosztolányi költészetéről írott, 1935-ös 
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kritikája (JAÖM 3: 167–170.) is tükrözi, explicit formában is megjelölve az inspiráció 
irányát. („E korban, a szociális törekvések mögött meglapul a társadalmi üresség érzése 
is.” De, mondja József Attila, vannak „kik már bele mernek tekinteni ebbe az üres-
ségbe” – s ő a méltatott Kosztolányit ilyennek látta. [JAÖM 3:170.]) A „semmi”-képzet 
kialakulását eredményező teoretikus megfontolások genezisét nyomozva azonban 
ennyivel nem elégedhetünk meg. Ez még túlzottan általános, konkretizálni kell az ins-
pirációt, megjelölve azt a konkrét gondolati alakzatot, amely a fordulatot közvetlenül 
kiválthatta. Erre alighanem lehetőségünk is nyílik. Egy 1932-ben született, utóbb ép-
pen a nevezetes Számadás-ciklusban („kötetben”) elhelyezett Kosztolányi-versben,  
a Beszélő boldogságban (KDÖV 442.) ugyanis egy olyan motívum-triád (űr, lélek, semmi) 
mutatható ki, amely összhangban volt József Attila korábbi költői megoldásaival  
s amelyet a Számadás-ciklust 1935-ben alaposan tanulmányozó költő nyilvánvalóan jól 
ismert, s ez a vers két vonatkozásban is belekapcsolódik – szerényebben szólva: logi-
kailag beleillik, belesimul – a „semmi”-képzet kialakítása felé tájékozódó kései József 
Attila „kereséseibe”. Az egyik ilyen vonatkozás maga a Kosztolányi megalkotta 
„semmi”-képzet belső szerkezete: 

Beszélni kell mindig s nem embereknek, 
............. 
Beszélni égnek, fáknak és ereknek, 
neked, ki nagy vagy, mint az űr, te lélek 
s nincsen füled sem, látod, én eretnek, 
csupán neked, a semminek beszélek 

Itt ugyanis a semmi, amely a lélekkel azonos, a léleknek mintegy a másik neve, egy 
sajátos abszolútumot jelöl. Hogy mi ez az abszolútum, közvetlenül nemigen derül ki: 
megszólítottságának módja („neked”) s a versbeli beszélő „eretnek”-ként való önmeg-
határozása bizonyos szakrális allúziókat kelt. Mintha Istenről lenne szó. De a „máso-
dik” (semmi) mintegy visszájára fordítja ezt. Azaz: Isten tételezése s e tételezés vissza-
vonása a versben egyszerre zajlik. József Attila „semmi”-képzetének alakulástörténete 
szempontjából ugyanakkor az is érdekes, hogy a Kosztolányi-versben a „semmi” (a „lé-
lek”) az űr-rel van vonatkozásba hozva – az űrrel, mint materiális entitással jellemzi ki-
terjedtségét, végtelenségét. Azaz, az űr, a lélek és a semmi együvé kerül itt, s e három 
elem összetartozása a Kosztolányi-verset valahol A Kozmosz éneke és a „Költőnk és 
Kora” közötti feleútra helyezi. Azt a gondolkodástörténeti lehetőséget rögzíti költői 
eszközökkel, amikor – e képzetkör kereteiben mozogva – az abszolútum már mint 
„semmi” jelenik meg. 

A másik vonatkozás, mellyel a Beszélő boldogság kétségkívül belekapcsolódik József 
Attila tájékozódásába, a „semmi” affirmatív kezelése. Kosztolányi verse ugyanis, bár  
a „semmit” jeleníti meg, sajátos paradoxonként a boldogságot tematizálja. Nemcsak  
a vers címében van kimondva a boldogság állapota, de nyitányában és zárlatában is.  
A vers intonációja ez: „Beszélni kell most én nekem. Szeretnek. / Szeretnek engem, 
boldogság, hogy élek.” A zárlat pedig ez: 

S [te, tudniillik a semmi] ki hajdanán lettél fájdalomból, 
mely a vadember mellkasában tombol 
és a halál vas-ajtain dörömböl, 
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most megszületsz belőlem és dalomból, 
minthogy kitörve zárt és bús körömből 
ujjongva megteremtlek örömből.  

A zárlatnak ez az örömöt sugalló, ujjongó hangja, persze, ismételjük meg, para-
doxális. A versben beszélő azt a „semmi”-t teremti most meg „ujjongva [...] örömből”, 
amely („aki”) „hajdanán [...] a fájdalomból” lett. Egy sajátos visszájára fordítás eredmé-
nye mutatkozik itt meg. A hagyományosan negatív színezetűnek gondolt (s a versben 
is „hajdanán fájdalomból” lett) „semmi” immár az én „zárt és bús köré”-ből való ki-
törésének lehetősége lett – boldogság. Vagyis, konvencionális megfogalmazással élve,  
a „semmivé”-levés mint a boldogság tételeződik itt. 

Úgy vélem, hogy Kosztolányi nagy tekintélye, az űr, lélek, semmi triádnak a József 
Attila személyes gondolkodástörténetébe való belesimulása, valamint a „semmi” 
affirmatív kezelése együttesen megadja azt a láncszemet, amely – belekapcsolódva a ko-
rábbiakba – már közvetlenül elvezet József Attila „semmi”-képzetének megalkotásá-
hoz. A kései „semmi”-versekben ugyanis kétségkívül teoretikus megfontolások, sajátos 
gondolkodási mechanizmusok, s végezetül megerősítő funkciójú idegen, de mégis ro-
kon költői minták bonyolult összjátéka bontakozott ki. Az elvont spekulációból ma-
gasrendű műalkotás lett. 

Ezzel pedig megszületett a létérzékelésnek egy, csak költőileg létrehozható sajátos, 
József Attilára mélyen jellemző aspektusa. 

E dolgozat, kitűzött céljának megfelelően, azokat a legfőbb gondolkodástörténeti 
mozzanatokat igyekezett fölmutatni, amelyek – mint a konkrét versalakzatokat pre-
formáló mozzanatok – József Attila „semmi”-képzetének létrejöttéhez vezettek. Bizo-
nyos jellegzetességek tehát értelemszerűen túlhangsúlyozódnak, illetve csak egyoldalúan 
jelennek meg. József Attila egész életműve ugyanis – mintegy rácáfolva az előbbiekre – 
voltaképpen úgy is fölfogható, mint a „semmi”-vel való benső küzdelem lenyomata, 
megjelenése. (Vö. Janzer Frigyes, 1994., 1995.) Azaz, személyes gondolkodástörténe-
tében mindig, a kései nagy versek idején is jelen voltak olyan gondolkodástörténeti 
tendenciák, amelyek a „semmi” kibontakozása ellenében hatottak, sőt egyik – nem is 
leglényegtelenebb – funkciójuk éppen e küzdelem fönntartása volt. Az ellensúly sze-
repét játszották, jóllehet általánosabb érvényességük sem tagadható. Itt sem tehetjük 
meg tehát, hogy az előbbiekben vázolt tendencia kibontakozásával párhuzamosan egy 
ezzel ellentétes másik tendencia meglétéről is ne ejtsünk szót. Az antik metafizika 
pauleriánus újraalkotásától, a rickertiánus-fenomenológus „szigorú tudományosság” 
igényén át Hegel idealista és Marx materialista objektivizmusáig – s tovább is – egy sor 
olyan választás is jelen volt József Attila gondolkodásában, amely a föntebb vázoltak-
nak mintegy a visszája. Egymásra vonatkoztatásuk és összevonásuk, az aktuális egyen-
súlykeresésnek ezek az alakzatai – ha pontosan leírjuk őket – az életmű lényegébe vilá-
gítanak bele. Ez persze további tanulmányok sorát igényelné, s ettől messze vagyunk 
még. Annyi mindenesetre már most megkockáztatható: a két tendencia utolsó, részle-
ges érvényű nagy összeegyeztetési kísérlete, a Hegel, Marx, Freud (amely jelenleg teljes 
egészében még hozzáférhetetlen), voltaképpen azt mutatja meg, utolsó pályaszakaszá-
ban mennyire s hogyan sikerült ezt a két tendenciát – még egyszer, utoljára – teoreti-
kusan is kiegyensúlyoznia. 

Az csak ráadás, hogy ilyen „egyeztetési” kísérletei közben – legalábbis egy-egy idő-
szakban – olyan gondolati alakzatokat is létrehozott költészetében, amelyek életművét 
– bár talán öntudatlanul – nagy kortárs tendenciákkal rokonítják. 
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  K R I T I K A  
 

Mégse tréfa 
NAGY GÁSPÁR: AUGUSZTUSBAN, LUDVIK JAHN NYOMÁBAN 

(LEGÉNY-RÉSZLET) 
 

A könyvek borítója lényeges dolog, 
tudjuk régről, forgatja, nézegeti az olvasó, 
ott kezdi az ízlelgetést, a beleolvasást. 
Nagy Gáspár könyvének borítóját Orosz 
István tervezte Radírgerinc című grafiká-
jának felhasználásával. És itt máris meg 
kell állni, a lapozást megkezdés nélkül ab-
bahagyni. Mert mi az, hogy radírgerinc? 
Az alkotó belső kontrollja talán, amellyel 
szűri-törli mondatait, elégedetlenül dör-
zsöli cafatosra a papírt (a művelet számí-
tógépen is végezhető, a cafatosság inkább 
lelki meghatározó, és ekképpen a monito-
ron is megjeleníthető, visszalátható), vagy 
inkább utal azokra a külső körülmé-
nyekre, amelyek le-nem-írhatóvá tesznek 
dolgokat? Ez utóbbi már a múlté, nincs 
ilyen, édes-bús közép-európai nyögése az 
írónak, amikor csomagolja, burkolja, szö-
vegben megjelenhetővé teszi gondolatait. 
Nosztalgikus visszaemlékezés erre a bú-
jócskára. A Tréfa fricskája már nem csat-

tintja az orrot, de facsarhatja. Attól, ami  
a tréfát követte. Van ilyen, lehet. A vitrin-
ben őrizgetett – „S most kiderül, hogy rejté-
lyes módon a városi kapufaromboló is M. K. 
Mester titkos hódolója vagy rokona, s tán 
dedikált példányt is őrizget a vitrinében.” –, 
fricskát osztó könyveknek ugyan mi a 
sorsa? Átkerülnek, bekerülnek a vissza-
emlékezés körébe, erőgyűjtés céljából. De 
mihez? Hiszen a le-nem-írhatóság már a 
múlté. Marad a belső kontroll? Ahhoz 
nem kevés erő kell. Nagy Gáspár szövegei 
mintha erre törekednének. Visszafogott-
ságuk, egyszerűségükben is megakasztott 
mondatainak lekerekítése – lehet ezt bi-
zonyítani? a hangulatot, a benyomást? – 
azt sugallja, hogy  

az irodalmi szöveget belülrõl építve  
kívülrõl szemléli  

(radírgerinc), megadva önmagának a jogot 
és csorbítva is egyben, hogy hős legyen: 
„engem nyugodtan elfelejthet, hiszen csak 
epizodistaként bukkantam fel föl M. K. Mes-
ter regényében egy forró augusztusi délutá-
non.” 

A könyv hangulatára gondolok, arra 
az élményre, amit írók szövegeinek talál-
kozása eredményez. Ez igazán lényeges.  
A kapcsolódási pontok megkeresése. Tör-
ténelem adta és elvette élményekben. 
Kunderához való kötődései nélkül más-
ként kellene olvasni ezt a könyvet. Dob-
banások nélkül? Akkor talán a radírgerinc 

 

Magvetõ Kiadó 
Budapest, 1995 
141 oldal, 380 Ft 
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se lenne jelen. A dobbanások helyett szí-
vet is írhatnánk, dehogy nagy és súlyos ez 
a szó, csak megpróbál a körben maradni, 
Kunderánál, aki azt írja A regény művé-
szete című könyvében: „1969–1969-ben  
a Tréfá-t valamennyi nyugati nyelvre le-
fordították. (...) Egy másik ország: találko-
zom fordítómmal. Egy árva szót sem ért 
csehül. „Hát akkor hogy fordított?” A szí-
vemmel, feleli, és előveszi tárcájából fény-
képemet.” Ilyen mélységeket sejtet Nagy 
Gáspár is, amit csak megerősít kötetének 
hátoldala, ahol részlet olvasható Milan 
Kundera Nagy Gáspárhoz írott leveléből. 

A hátoldalnál, az ott felvett kérdésnél 
maradva: mi történt 1968-cal, ami köny-
vének témája. Mi történt a Jan Palach-mé-
retű egyéniségekkel és mi a náluk hideg-
fejűbbekkel? És mérhető-e egyáltalán a fej 
hidegsége? A szövegek azt sugallják, hogy 
nem. A szavak láthatatlan keserűsége, ami 
mondatokba hömpölyítve úgy képes szo-
morúvá lenni, hogy közben azért vágyat 
is ébreszt az akkori (ma már nincsenek is 
talán?) presszók hangulata iránt, azt su-
gallja, hogy vannak törések, amelyeket 
nem lehet elkerülni, mégha észre sem 
vesszük, hogy megtörténtek. „Most olyan 
ez a busz, ez a tok, mint egy – Isten tudja, ki 
által, finanszírozott – Balsorskereskedés; az 
ember csak betér, és rögtön megkapja a maga 
sorsát.” A könyv témájául kijelölt időről 
presszók, autóbuszok mikrovilágába le-
merülve képes beszélni Nagy Gáspár, 
szék- és asztallábak, véletlenszerűen össze-
jött utasok körére szűkítve le a töréseket. 
És ugyan nem jól van-e így? Jelentéktelen 
részletek – „sűrűn voltak széklábak, ven-
déglábak, és a kissé öregecske pincérnő-
lábak” – nagyítják fel a lényeget, amelyek 
eltűnnek az emlékezet süllyesztőjében, 
mintha soha nem is látták volna őket, 
hogy aztán csak a hangulatot megidézve 
jöjjenek, surranjanak vissza szövegekben, 
mindenre emlékezve. Részletek. Szépek és 
furcsák is – nem csak széklábak voltak 
akkor –, amelyek kibillentik egyensúlyá-

ból a realitást, hangszertokban növények: 
„Semmit se láttam, de mindenre emlékezni 
fogok – hadartam. – Álmomban is ezek a ki-
mondhatatlanul furcsa...” 

Arról írni, ami „nem látva él az emlé-
kezetben” történetekbe ágyazva sem köny- 
nyű, megragadni a hangulatát egy idő-
szaknak, lecsupaszítani, hogy kilátszódjék 
a gerinc, csak sokat radírozva lehet (ebben 
az esetben legyen így), addig gyúrni a mon-
datokat, amíg föltűnés nélkül bújhat meg 
köztük olyan is, mint: „mert az írók min-
dig szabadok, hiszik, akik hiszik. A többség 
nem hiszi, csak azt tudja, hogy szabadság 
nélkül is van irodalom, sőt: igazán anélkül 
van” Ez a tétje: lehet-e így? Ezen a tájon így 
lehet.” Elgondolkodhatunk ennek igazsá-
gán, figyelembe vehetjük leírásának idő-
pontját (1981–1988), de inkább fogadjuk 
el, hiszen ebbe (is) ágyazódik bele az a 
hangulat, ami a szövegeket jellemzi. Vita 
helyett gondoljunk a borítóra. 

Kesernyés mosolyra húzza a száját  
az a korszak,  

az emberi természetben vájkálnak az azt 
megidéző sorok, visszafogottan, lekere-
kítve, a lényeget meghagyva, a radír belső 
munkája. A kesernyés mosoly pedig nem 
csak annak szól, hogy mit tehetnek embe-
rekkel, hanem annak is, hogy azok mit 
képesek eltűrni, befogadni: „A vonat döcö-
gött a város felé, egyszercsak hirtelen féke-
zett, majd megállt. (...) Hallom, hogy valaki 
mérgelődve mondja: 'ha ez így megy, akkor 
még a tűzijátékot se látjuk a TV-ben!'(...) 
Egy nő le akart szállni (...) fehér arccal jött 
vissza. 'Ezek nem hadgyakorlatra mennek, 
alighanem tényleg háború lesz; – suttogta, 
amint elhaladt mellettünk. (...) Sofőrünk be-
kapcsolta a rádiót: a tízes hírek következtek, 
de semmit nem mondtak a csehekről. 'A Gel-
lért-hegyen soha nem látott gazdag tűzijáték 
volt' (...) A szomszédom erre fölsóhajtott; ki-
csit szendergett a sötét buszon, még horkan-
tott is néha: 'és pont erről maradtunk le, 
ezek miatt a kurva ruszkik miatt, ezeknek is 
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pont most kell gyakorlatozniuk'.” És ismét 
csak a kötet borítójára kell gondolni, mert 
ugyan ki tudná megmagyarázni, hogy 
miért könnyebb elfogadni a hazugságot, 
beleszenderegni a valóságba, nem látni; és 
persze mégis mindenre emlékezni. Meny- 
nyit kell dolgoznia a radírnak ahhoz, hogy 
az ilyen szendergések kitörlése után fel-
tűnjön a gerinc? Lehetséges egyáltalán? 
Nagy Gáspár szövegeiben megtette, és mi 
más dolga lenne? De ez már persze, hogy 
nem tréfa és nem fricska. Visszatérhetünk 
a könyv hátoldalához, Kunderához, aki 

azt is írta, hogy: „De ha egyszerre csak 
önnön kicsiségünket leplezzük le, vajon 
hová menekülhetünk előle? A lealacsonyí-
tás elől csakis felfelé vezethet a menekülés 
útja!” (Az élet máshol van) Mert az való-
ban úgy van, hogy Nagy Gáspár a tréfa 
felől indul el, de a szövegeknek mégiscsak 
az (is) a dolguk, hogy mást is eszünkbe 
juttassanak: más szövegeket, amelyek tük-
rében kicsit megvizsgálhatjuk arcunkat. 
  

Lovas Ildikó 
 
 



 
Hatvan évvel ezelőtt, 1937. december 3-án halt meg József Attila. 

Tverdota György és Lengyel András tanulmányával, valamint N. Hor-
váth Béla verselemzésével emlékezünk egyik legnagyobb költőnkre. 

* 
1997. november 4-én a Magyarok Házában adták át az idei Bethlen 

Gábor-díjakat. Az alapítvány díjazottjai: Fülöp G. Dénes és Fülöpné 
Suba Ilona református lelkészházaspár (Marosvásárhely). Vojtech 
Kondrót szlovák költő, műfordító (Pozsony), Szervátiusz Tibor szob-
rászművész. Tamási Áron-díjat kapott Görömbei András irodalomtör-
ténész. Szeretettel gratulálunk! 

* 
Néhány szerzőnkről. BERTÓK LÁSZLÓ József-Attila díjas költő Pé-

csett él. BÁLINT PÉTER Debrecenben él, Noteszlapok c. legutóbbi esz-
székötetében világirodalmi tanulmányai és Széljegyzetek a regényírás-
ról c. ciklusa olvashatók. TVERDOTA GYÖRGY irodalomtörténész  
a Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatója. LOVAS ILDIKÓ vajda-
sági prózaíró, eddigi kötetei: Kalamáris, A másik történet. CS. GYÍMESI 
ÉVA a kolozsvári egyetem tanszékvezető professzora. 

 
 

  
Januári számunk tartalmából: 

JUHÁSZ FERENC, MARSALL LÁSZLÓ, GERGELY ÁGNES,  
DOBAI PÉTER versei 

KÁLNAY ADÉL, PODMANICZKY SZILÁRD prózája 
Beszélgetés Csiki Lászlóval 

Új regénykorszak?  
(KIBÉDI VARGA ÁRON, KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN hozzászólása) 

FRIED ISTVÁN, KABDEBÓ LÓRÁNT tanulmánya  

Diákmelléklet:  
Vörösmarty Zalán futása c. művéről  
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N. HORVÁTH  BÉLA 

A költõ hasztalan vonít 
JÓZSEF ATTILA: (ÕS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...) 

 
I.  

 
Közhely: egy műnek sokféle olvasata lehet. 

Különösen a jó műnek, a megszerkesztett rendjé-
vel, artisztikus nyelvi logikájával az olvasó fi-
gyelmét megragadó alkotásnak. Ilyennek tekin-
tem József Attila Ős patkány terjeszt kórt... kez-
detű versét, amelyet a kortársak ezen a címen 
ismertek és idéztek: „A költő hasztalan vonít.” 
Az első kiadásban a szerkesztő önkénye emelte ki 
ezt a sort, aligha függetlenül József Attila pár 
hónappal korábbi halálától. Létösszegzésként 
olvasták a kortársak ezt a mondatot, s világ-
nézettől függően értelmezték, volt-e oka vonítani 
a költőnek vagy énekelnie kellett volna. A versről 
alig ejtettek szót. 

Az Ős patkány... nem foglalható be abba  
a képzeletbeli memoriter-gyűjteménybe, amelyet 
az olvasói tudat őriz a József Attila-versekből. 
(Persze, ha egyáltalán még van ilyen gyűjtemény.) 
Nem szívesen elemzett vers volt a közeli múlt-
ban, nyilvánvalóan a verszárlatban megfogalma-
zódó jövőkép okán. A népét tanító költő képéhez 
nem illett a halálban és az elfeledésben „bízó” 
alakmás. A kisszámú értelmezés hitet tesz a vers 
optimisztikus jövőképe mellett. A vers egészének 
valóságszemléletével és a lírai én helyzetértékelé-
sével alig törődve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JÓZSEF ATTILA 

(1905–1937) 
Egyszerre adja ez a vers  

az emberiség létének 
korképét és a saját élet,  
a személyiség kórképét. 
Mert valóban vissza-

utalnak az egyes képek, 
fogalmak a költő 

betegségére, de az ezekből 
elvonatkoztató, létösszegző 
sorok a letisztult sorsértéke-

lést fogalmazzák meg. 
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Különös ez a József Attila-vers. Felszínes általánosítással úgy tűnik, 
mintha a gondolatok rendje küzdene a versolvasót szinte provokáló, az ösztön-
életből eredő képekkel, érzelmekkel. Úgy tűnik, befejezetlen. A második vers-
szak első sorában megbomlik a rímek rendje. A „szellem” nem találkozik  
a rímmel, pedig az ott van a felelő harmadik sorban. Nagy László – mint írta – 
a nyakát tette rá, hogy József Attila ezt a sort úgy gondolta: „hát új gyalázat 
egymás ellen...” S valóban, a kritikai kiadás filológiai adattal bizonyítja a költő-
társ gyanúját. József Attila ugyanis kétszer leírta ezt a szószerkezetet, de a kéz-
irat végleges változatában is benne hagyta, mintegy az utókor olvasatára bízta. 
 Vitathatatlanul gondolati vers, ahogy e pontatlan fogalommal szoktuk ér-
telmezni az ilyen műveket. Nyilvánvalóak a motivikus összefüggések is más 
versekkel. Ugyanazt a versformát, a stanzát követi mint az Eszmélet, s az 
utolsó időszak verseiben különösen kedvelt 8–9 szótagszámú sorokat rendezi 
keresztrímes szerkezetbe. Az Eszméletben a 8-as kezdi a sorokat, az Ős pat-
kányban a 9-es. 

Megragadóan szomorú vers. József Attila más gondolati költeményeitől 
eltérően a lírai én a verszárlatban nem szerepben, a népének emberi jobb jövőt, 
a közép-európai népek összebékülését kívánó patetikus alakban jelenik meg, 
hanem személyes sorsával szembesülve. Egyszerre adja ez a vers az emberiség 
létének korképét és a saját élet, a személyiség kórképét. Mert valóban vissza-
utalnak az egyes képek, fogalmak a költő betegségére, de az ezekből elvonat-
koztató, létösszegző sorok a letisztult sorsértékelést fogalmazzák meg. Költő 
ennél szomorúbbat nem írhat: „S minket is elfelednek végre / lugasok csendes 
árnyain.” Nem feledtük, bár időnként verseinek egy-másik csoportja – előbb  
a késeiek, mostanában a munkásversek – homályban maradt. Már halálának 
másnapján nagy költő lett, s ha nem is úgy, de beteljesedett szava: „itt csak 
meghalni sikerül”. 

 

II. 
 
1938 májusában 570 oldalon jelent meg József Attila verseinek gyűjtemé-

nye. A költő barátja, verseinek értő kritikusa, Németh Andor rendezte kötetté 
az alapvetően a Medvetáncra (1934) és a Nagyon fájra (1936) épülő válogatást. 
Felvette továbbá az 1937-ben írott műveket is, amelyek egy része itt jelent meg 
először, s közreadta a hagyatékból a „forgácsokat”, azokat a verstöredékeket, 
amelyek megőrizték az utókor számára a József Attila-i alkotásmódot. A ki-
adó, Cserépfalvi Imre, aki nemcsak a népi íróknak biztosított megjelenést, ha-
nem József Attilának is barátja volt, így emlékezik: „A szerződésben abban is 
megállapodtunk, hogy kétezer példányban jelentetjük meg a verseket. Sok 
szakembernek, könyvkereskedőnek túlzottnak tűnt ez a szám azok után, hogy 
a Nagyon fáj alig fogyott. S ha tárgyilagosan néztük a dolgot, így festett a kép: 
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570 oldalas kötetet jelentettünk meg egy olyan költőtől, akinek életében a ver-
sei jórészt magánkiadásban, kis példányszámban jelentek meg, tehát nem volt 
alaptalan a kétkedés... Talán nem túlzás azt mondanom, hogy fennállása óta ez 
volt a Cserépfalvi Kiadó legnagyobb könyvsikere. Egyáltalán, a magyar költé-
szet egésze sem dicsekedhet sok olyan művel, amely ilyen rövid idő alatt telje-
sen elfogyott volna. A harmadik napon már nem volt belőle, azonnal utána 
kellett nyomni ezer vagy kétezer példányt, mert az érdeklődés folyamatos 
volt.” Az utolsó kötet, amely a költő életében megjelent, a Nagyon fáj, alig 60 
példányban kelt el. A visszaemlékezésekből kitűnik, milyen csalódást okozott 
ez az érdektelenség József Attilának, aki a kiadónál várta a vásárlókat, hogy 
dedikálhassa megrendítően szép verseit. S ezen az a baráti turpisság sem segí-
tett, hogy felvásároltak valamennyit a kötetből. Sorsának groteszk fintora, 
hogy szörnyű halála hozta meg a sikert. 

1937. december 4-én 12 óra 45 perckor jelentette az MTI: „József Attila 32 
éves író és esztétikus, a Szép Szó szerkesztője, ma délelőtt Balatonszárszó állo-
máson öngyilkossági szándékból egy tehervonat elé vetette magát. A mozdony 
kerekei darabokra tépték.” 93 nekrológ, visszaemlékezés született a szörnyű 
hír nyomán, s immár a háború utáni költészet egyik legjelentősebb lírikusáról 
szóltak. Természetesen a nekrológ műfaja, s a jellegzetes beszédmód nem al-
kalmas az árnyalt ítéletekre, s belső logikája mind az életpálya eseményeit, 
mind pedig az életmű értékeit úgy szervezi, hogy az elhunyt személyének, tet-
teinek kiválósága domborodik ki összegzésképp. Ám láthatóan a József Attila 
halálát követő egy-két évben született megemlékezések, tanulmányok már tar-
tózkodnak azoktól a fanyalgó kritikai kliséktől és éles bírálatoktól, amelyek 
viszont alapvetően meghatározták a költő fogadtatását 1937 decembere előtt. 
Ha tovább él is az „őrült zseni” képe, ehhez úgyszólván konszenzussal társul  
a nagy költő elismerése. Mintha a tragikus sors, a József Attiláról szóló korábbi 
írásokban is sztereotípiaként visszaköszönő szerencsétlen gyermekkor, korai 
árvaság, gyakori éhezés, magányosság, az utolsó évek betegsége, majd a bor-
zalmas halál hitelesítené a művet. A József Attila-kultusz és a kortársi bűn-
tudat összefüggéseit elemző Tverdota György írja: „A költő életéről és életmű-
véről való meditációkat a halál miatti veszteségtudat és a tragédia bekövetke-
zése nyomán feltörő kollektív felelősségérzet hatotta át. Gyászoltak a pályaraj-
zok és gyászoltak a műértelmezések.” Ez a tragikus kultuszképződés adott táp-
talajt a szinte napjainkig felvetődő kérdéseknek; kik a felelősek a költő szeren-
csétlen sorsáért, s haláláért. A bűnbakkeresők persze ritkábban okolják ön-
magukat oly módon, mint Arthur Koestler, a hajdani barát: „Banális volna, ha 
emberünk félreismert zseni lenne, akit a halála után fedeztek föl – ez mond-
hatni, klasszikus téma volna, és úgyszólván rendben lenne. A dolog azonban 
úgy áll, hogy József Attilát már 17 éves korában nagy költőként tartották 
számon és mi mind tudtuk, hogy zseni, mégis engedtük szemünk láttára szép 
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lassan tönkremenni. Mielőtt ugyanis szentté avatták volna, azaz amíg élt, ve-
szekedős, önfejű és nehezen elviselhető volt.” A költő nyomorát, a havi két-
száz állandó hiányát persze a politikailag különböző álláspontot képviselő 
szerzők az ellentábor hibájának, vétkes mulasztásának tudják. Sajátos módon, 
ahogy az ország sodródik a háborúba, egyre élesebbek ezek a felelősségre vonó 
vádak, olykor már-már följelentések. Babits Mihály bűnössége máig élő ha-
gyomány az irodalmi köztudatban. Már a költő életében számon kérték  
a nagyhatalmú kurátoron a mellőztetést, alkalmat találva Babits konzervativiz-
musának kárhoztatására. Hogy négy nappal József Attila halála után Zsolt Béla 
Babitsnak támad, az a köztük évek óta zajló csatának egyik epizódja. Illyés pe-
dig maga „jelenti föl” magát a Nyugatban, a halálhír első döbbenetében íródott 
nekrológban: „Kortársak, bajtársak, eszmetársak voltunk, s mégis, szinte ke-
gyetlen szántszándékkal mennyi kínzó ellentétet vetett közénk a sors, a leg-
szörnyűbbet, amelyről még beszélni sem tudok, épp az utolsó esztendőben.” 
Az, hogy Illyés lírájában a szerelmi téma oly háttérbe szorított, az nemcsak 
azzal magyarázható, hogy a Flóra-versekkel versenyre kelni eleve reménytelen, 
hanem azzal is – mint Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra könyvéből kitűnik – 
még a hetvenes években is kaptak gyalázkodó, Illyést József Attila gyilkosának 
nevező leveleket. József Attila barátai úgyszintén céltáblává váltak. Ignotus Pál 
viszonttámadása utal azokra a frontokra, amelyek között már egy évtizede fo-
lyik a csatározás: „A költő gyászos sorsa miatt pedig szintén ne azoktól várja-
nak lelkifurdalást, akik baráti kézzel, nyíltan vallott meggyőződéssel, olvasói 
érdeklődéssel és, ha kell, pénzzel mellette állnak – hanem inkább azoktól, akik 
életében üldözik, vagy mellőzik, agyonhallgatják, lealacsonyítják, a tehetségét 
megillető rangtól és lehetőségtől brutálisan elütik, és friss sírhantjára is mohón 
küldenek fanyalgó megjegyzéseket állítólag tökéletlen formakészségről, bevál-
tatlan ígéreteiről, megíratlan maradt remekeiről.” S ahogy az erőszak őrülete 
tobzódik, úgy válnak ezek a vádak egyre inkább telítetté irracionalizmussal, an-
tiszemitizmussal. Féja Géza vádjait – aki József Attila Előőrs-korszakában  
a legnagyobbaknak kijáró dicsérettel szólt az akkor huszonéves költőről – 
1940-ben már az elfajult úgymond népi-urbánus „vita” érdekellentétei motivál-
ják. „József Attila nevét és súlyát vették igénybe egy sajátságos fajvédő társaság, 
politikai irányzat igazolására, de máskülönben »hátul« tartották, a »cseléd-
szobában«, nyomorult magányban, akár polgári rangú sógora, midőn magához 
vette. Költészete örökké megmarad s élete szomorú példa, vádló példa. A ma-
gyar közöny, s a szellemet kihasználó társadalompolitikai üzlet malomkövei 
között őrlődött.” Természetesen a mozgalom, a párt, amelynek a költő egykor 
aktív részese volt, nemcsak az önigazolást kereste – majd három évtizedre 
diszkrét tabutémává merevítve az akkor történteket –, hanem a „társadalom” 
felelősségét is. Már röviddel a költő halála után megkezdődött a harc a kisajátí-
tásért, az „igazi József Attiláért”, önvádakat és vádaskodást, gyalázkodást ger-
jesztve. 
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Az utolsó verseskönyv, a Nagyon fáj, 34 korábban kötetben még nem kö-
zölt, 1935 második felében, 1936-ban íródott verset tartalmaz, kiegészítve A vá-
ros pereménnel, amely a Medvetáncból politikai okok miatt kimaradt. 1936-ban 
a Szép Szóban jelent meg 28 vers, ezek többsége újonnan íródott. 20 versét – 
nagyrészt régebbieket – más lapok közölték. A legtöbbet (4) a József Attilával 
korábban is rokonszenvező Brassói Lapok. A Népszava és a szocialista szel-
lemiségű lapok egyet-egyet. Az utolsó versekben megfogalmazódó ön- és sors-
értékelést, amely a magányról, a költőszerep lehetetlenségéről szól, kevésbé 
látszanak alátámasztani a fenti számok, hisz József Attilának – ha nem is bősé-
ges – megjelenési lehetőséget biztosít a Szép Szó, szemben a korábbi évekkel, 
amikor alig volt fóruma. Érdemes tehát az utolsó évek kritikai fogadtatására is 
figyelni.  

1936. évi Baumgarten-díjazottak között költőnk 1000 pengőt kapott, míg 
a 3000 pengőt jelentő évdíjat Illyés Gyula, Kárpáti Aurél, Cs. Szabó László, 
Ortutay Gyula és az a Weöres Sándor kapta, aki még csak 21 éves, és két kö-
tete van. József Attila az újonnan indult Szép Szó és a korábbi kötet, a Medve-
tánc kapcsán jelenik meg a kritikákban, recenziókban. Ignotus Pál, akivel is-
mét helyreállították a baráti kapcsolatot, az Ódát és az Eszméletet tartja nagy 
versnek, s az utóbbi elemzése kapcsán így ír: „Nem folyamatos költő, nem is 
egyenletes, mondatait mintha összecsomózná valamely kamaszos, világrejtély-
fejtegető merevgörcs. Mégis könnyedén olvasható, szavainak gravitációja 
van...” Németh Andor az új nemzedék költői törekvéseinek summájaként ér-
tékeli József Attila gyűjteményes kötetét: „Szeszélyes és kiszámíthatatlan 
költő, kinek minden verse reveláció, mindegyik új utat mutat, amelyeket 
többnyire mások járnak végig helyette.” Németh Andor a falusi hangulatokat 
is értékeli, de szembeállítja barátját a „reformnemzedék hangos népieskedésé-
vel”. A kassai Magyar Írásban jelenik még meg egy az iróniát, a humort, a ma-
gányt mérvadó vonásnak tekintő írás, és az erősen jobboldali Őserőben egy 
rövid, gúnyos glossza.  

Az 1936 decemberében megjelent Nagyon fájról Ignotus Pál ír először. 
Ignotus visszatekint korábbi kritikájára: „... utaltam arra, hogy nem tartozik  
a legegyenletesebb tehetségek közé. Jó verse aránylag kevesebb van, mint remek 
sora vagy szakasza. Bizonyos fokig talán áll ez a Nagyon fáj kötetre is.” Ignotus 
értékítéletében tartózkodóbb, mint a Szép Szó körének más képviselői, de az 
ellenvetései nem vonják kétségbe József Attila kivételes helyét az új lírában. 
Fejtő Ferenc A Népszavában a Levegőt! és A város peremén című „irányverse-
ket” emeli ki, a pszichoanalitikus költeményeket a freudi műszavak interpretá-
ciójának tartja. Cikkének záró mondatában azonban költőnket „az Ady utáni 
nemzedék legeredetibb, legősibb, egyben legértelmibb költőjének” nevezi. 
Németh Andor a „sértő szűkkeblűséget”, amellyel az irodalmi intézmények 
József Attila költészetét fogadják – utalva az 1937. évi ismételt mellőztetésre  
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a Baumgarten-díjak odaítélésekor – ellensúlyozni akarja. Számára, érthetően,  
a személyes indíttatású versek a maradandóbbak. Ignotus és Németh Andor 
még egy alkalommal ír a Szép Szóban a kötetről, tulajdonképpen megismételve 
a másutt mondottakat. A kritikai visszhangból kiemelkedik Bálint György 
reflexiója. Ő már a korábbi kötetekről is elismerően, értőn szólt, miközben 
József Attilát jobbról is, balról is támadták. Mint „napjaink egyik legjelenté-
kenyebb lírikusát” méltatja, de óvja költőnket a túlzott befelé fordulástól.  
A szocialista szellemiségű kritikus természetesen a külvilág újbóli felfedezését 
sürgeti, s megvédi József Attilát a Garai-féle gúnydallal propagált jobboldaliság 
vádjától: „Nem jobbra fordult – csak befelé.” A Nyugat, amely az utolsó öt 
évben mindössze négy József Attila-verset jelentetett meg, Szegi Pál tartóz-
kodó, a „kiegyensúlyozottságot” többször hiányoló kritikáját közli. A pálya-
kezdő költőnek egykor tág teret biztosító laptól ebben az időszakban már nem 
is várható más. Mindazonáltal az utolsó kötet idején a költő már nem „má-
solásért lohol”, bár az a kortársak által megörökített igénye, hogy mint nagy 
költőt az állam tartsa el, sohasem teljesül. A Szép Szó közli verseit, s a barátok 
többnyire elismerő méltatásokat írnak. De ekkor még csak a barátok.  

 

III. 
 
A vers a Németh Andor által összeállított kötetben látott először nap-

világot. Keletkezését a kritikai kiadás 1937 februárjára datálja, bár feltételezi  
a későbbi időpontot is. Vágó Márta, akivel ekkortájt szerelmük reneszánszát 
élték, úgy emlékezik, hogy Thomas Mann estjét követő nap már kész sorokat 
olvasott fel a költő különböző cédulákról. Felidézi beszélgetésüket: „Ide fi-
gyelj. A múltkor beszélted, hogy rosszul lettél Berlinben, amikor Alice Solo-
mon... a hülyék intézetébe küldött ki, hogy hánytál az utcán, mert... Ide 
figyelj, ezt csináltam belőle: a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján 
a nyál.” Vágó Márta interpretációja szerint a vers még nem volt kész, de kü-
lönböző motívumai, sorai már megvoltak, mégpedig sajátos módon, egy-egy 
korábbi beszélgetésük témájához kapcsolódva, azt lírai formába foglalva. Vágó 
Márta azt a részt, hogy „Miatta nem tudja a részeg, / ha kedvét pezsgőbe öli, / 
hogy iszonyodó kis szegények / üres levesét hörpöli” úgyszintén egy koráb-
ban elbeszélt élményének költői parafrázisaként mutatja be, miszerint egykori 
férje vitte el pezsgőzni mulatókba, hogy rossz kedvét elvegye. Eszerint a ver-
sen József Attila már korábban dolgozott, s bár tudunk példát rá, hogy egyet-
len éjszaka írta meg a régóta esedékes verset, valószínű, hogy ebben az esetben 
másról van szó. Annál is inkább, hisz az Ős patkány... szoros összefüggést mu-
tat a Thomas Mann-verssel. Úgy tűnik, annak előmunkálatai voltak a Vágó 
Márta említette sorok, amelyek aztán kiszorultak, lévén, hogy a vers más 
szemléletmód és más poétika szerint szerveződött. A cédulákra felírt sorok 
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egyébként pontosan idézik József Attila alkotásmódját, a kritikai kiadásban 
közölt töredékek, tollpróbák, rímvariációk ennek ékes tárházát adják.  

A címben jelzett metaforikus állat, az ős patkány Vágó Márta emlékezete 
alapján szintén egy konkrét történetre vezethető vissza. A Hazám keletkezése 
kapcsán említi nagyapjának a történetét, amelyet még Ürömön (szerelmük 
első időszaka ez, tehát még 1928–29-ről van szó) hallhatott a költő. Az „ezer-
nyi fajta népbetegség” sor kapcsán a tisztiorvos nagyapa tette idéződik fel, aki 
bátran cselekedett a kolerajárvány idején 1918-ban. A napló egy korábbi he-
lyén, a vers születését taglaló részben pedig, mintegy előrevetítve adja meg an-
nak magyarázatát, hogyan lett a kolerából pestis, illetve az azt terjesztő pat-
kány-kép: „Aztán a múltkor mondtad a nagyapádat – folytatta – a kolerajár-
vánnyal. Azt gondoltam az »őskór«, mint pestis, a már leküzdött betegségek, 
ez is a fejlődéshez tartozik, de néha újra visszatérnek, tudod, egy lépést előre, 
kettőt hátra.” Persze egy memoár, különösen, ha sok év távlatából íródik, 
számos pontatlanságot és ellentmondást tartalmazhat, Vágó Márta emlékei 
azonban segíthetnek e különös vers értelmezésében. 

A versben meglepően sok a nem emberi létező: patkány, sakál, varjú (ke-
selyű), bogarak. A mitikus őspatkány képét egy kór, a pestis idézi fel, amely-
nek fogalmi azonosságát a költő maga adja meg: „a meg nem gondolt gondo-
lat”. Mint Erős Ferenc utal rá, a freudomarxista Wilhelm Reich használja az 
„emocionális pestis” fogalmát annak a kórnak a leírásában, amely az emberi 
természet elfajulásáért felelős. Gyömrői Edit, a költő későbbi (1936) analiti-
kusa korábban Berlinben praktizált, ismerte Reichot is, kapcsolatban álltak.  
A kép tehát ebből a körből is származhat, ismerve József Attila freudomarxista 
törekvéseit. Ám maga a gondolat, az értelem kudarca, a szellem kapitulációja 
és a társadalmi bajok összefüggése már a korábbi művekben is megfigyelhető. 
A költő kommunista korszakában az emberi öntudat hiánya még csak a mun-
kásosztály történeti szerepét veszélyezteti: „poloskát űzünk lámpával s a kéjjel 
/ s két deci fröccsel becsüljük magunk.” (Munkások) A Külvárosi éjben a kocs-
mában virrasztó napszámos részegségében élteti a forradalmat. Ám a párttól el-
távolodó, s most már nemzetben és egyetemes emberiségben gondolkodó 
költő ugyanígy láttatja a szellem hiányát. Az Eszmélet autonóm és szellemileg 
kiteljesedett emberképét (X. szakasz) mint ideát ellenpontozza a tapasztalat,  
a vegetatív gyönyöröket mint lételemet megtestesítő disznó képe (XI. szakasz). 
A Levegőt! emberfogalmát úgyszintén ez az oppozíció határozza meg: „Embe-
rek, nem vadak – elmék vagyunk!” S a Thomas Mann-vers „európaisága” is  
a kultúra, a szellem metaforája. A város peremén jövőképét is az értelem rendje 
határozza meg, mint majd 1937-ben a magyarság-vers, a Hazám vágyott fel-
szabadulását is: „S a hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezetében / hányni-
vetni meg száz bajunk.” Láthatóan, az Ős patkány... egy a József Attila-i világ-
kép meghatározó motívumát, a szellem hiányát azonosítja a modern kórral. Ez 
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a betegség az első szakaszban még csak az emberek sokaságának kórságát jelzi, 
amit egy tipikus emberi magatartásmód, az értelem elvesztése, a lerészegedés 
megerősít. A második szakasz viszont már általánosít és kiszélesít: „S mert  
a nemzetekből a szellem /nem facsar nedves jogokat, / hát egymás ellen új gya-
lázat / serkenti föl a fajokat.” A többes szám kitágítja ugyanis a jelenséget,  
a nemzetek passzivitása a fajok gyűlölködése a világméretű bajt írja le. Ebben  
a képszerűvé lírizált szövegben annak a változatát olvashatjuk, amit a nevezetes 
Hegel, Marx, Freud tanulmány kérdései felvetnek: „Marx és Engels elsősorban 
Európára gondoltak. Európát el is öntötte a haladásba vetett hit árja... az ipar 
és a technika olyan fejlettségre tett szert, amilyenre a termelési eszközök filo-
zófusai nem is gondolhattak. // Csak azt kérdem hol csúszott a hiba a számí-
tásba, hogy lehet, hogy az ún. »tárgyi előfeltételek« megvannak s az alanyiak 
hiányoznak? ... hogy lehet tehát, hogy egy hatvanmillió lakosú állam polgárai-
nak a fele a fajtisztaságot látja ma történelmi céljának?” Az új gyalázat, a faj-
gyűlölet, amelyet azonban a vers már nemcsak Németország számlájára ír, hisz 
a többes szám, a nemzetek passzivitása ugyanúgy az egyetemes emberiség baját 
általánosítja, mint ahogyan a Thomas Mann üdvözlése híres képében is: 

Most temettük el szegény Kosztolányit 
s az emberségen, mint rajta a rák, 
nem egy szörny állam iszonyata rág 
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, 
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék 
fő-e új méreg, mely közénk hatol – 

Az Ős patkány … kórképben feltűnő, hogy az evéssel, táplálkozással kap-
csolatos fogalmak érzékeltetik az elembertelenedést. Igaz, a Thomas Mann-
versben is az iszonyat „rág”, amit tekinthetünk rímkényszernek, bár mind  
a töredékek, mind a Szabad ötletek arról tanúskodnak, rendkívül szorosan kap-
csolódó szavakról van szó. A némiképp bizarr képek, az eszmékbe, amit „ki-
főztünk”, belezabáló és így a fertőzést emberből emberbe juttató állat képzete, 
a táplálkozás szinte kényszeres asszociációja nemcsak itt fordul elő, s magyará-
zatul József Attila betegségét véljük. Szőke György tanulmányában részletes 
példatárral igazolja, hogy a József Attila-versekben az evés motívuma meg-
lepően gyakori, mondhatnák túlhangsúlyozott. Szőke ezt a kisgyermekkori 
traumákkal, az anyától való elszakítással magyarázza, s valóban, a mama-ver-
sekben mindig ott az evés. A motívum sajátos belső fejlődésére talán a Kései si-
rató a legnyilvánvalóbb példa, ahol is a gyermek gondoskodását („neked én ko-
nok, csirkét is szereztem”) a mamát felfaló kukacok szörnyűsége ellentétezi. 
Majd a mama gondoskodását („Levesem hűtötted...”) a fiú bekebelező agresszi-
vitása oszlatja el: „Ettelek volna meg!.. Te vacsorádat / hoztad el – kértem én?” 
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Az, hogy a költő az evéssel és az anyagcsere-folyamattal szemléltette a lelki és 
társadalmi történéseket persze összefügg azzal is, hogy analitikusának Rapa-
port Samunak ilyen tárgyú könyveit stilizálta, így az 1936-ban megjelent 
Alvás, aluszékonyság, álmatlanság címűt is. Számos példával bizonyítható, hogy 
sajátos módon a költőnek az evés az emberi státust jelentette ( a Tiszta szívvel 
és az Eszmélet ennek leghíresebb példái), és az önértékelő utolsó verseknek is 
meghatározó motívuma ez, mint a Könnyű fehér ruhában ilyen motívumából  
is látható: „Mindent, mi nem ennivaló / megrágtam és kiköptem. Magamtól 
tudom, mi a jó...” 

Az egyetemes emberi lét válságát, bajait jeleníti meg az első két szakasz, 
az értelem, a szellem hiányának szimptomatikus leírásával. Feltűnő a hasonló-
ság a Thomas Mann-vers idézett részében és az itt megjelenített világállapot 
között. A „szörnyállamok” mitikus fogalmát az ős patkány nem kevésbé miti-
kus, de ugyanakkor valósabb képe váltja fel a későbbi versben. Itt is megfigyel-
hető az evés frazeológiájának metaforizációja, hisz a „szörnyállam” az emberi-
ségen „rág” , az új méreg pedig „fő”. Az „új gyalázat” a Thomas Mannhoz írott 
műben képszerűbben láttatja az eszme torzulását. Az egyéni szóalkotással 
(uszul) jelzett alantas, és az emberre veszélyes támadást a farkas jelzője (ordas) 
és a sajátos fogalomképzés érzékelteti. Az elvont és csak az emberi létet minő-
sítő „eszme” az állati tulajdonságkategóriával kapcsolódik össze. Ugyanez  
a metaforizáció megfigyelhető az Ős patkány...-ban is. Az elnyomás fogalmát  
a károgó, dögevő madarak képében konkretizálja, amely a metonimikusan 
(szív) jelzett emberi lét pusztulását sugallja. Ezt, a létezés kétféle (állati-emberi) 
szintje közötti groteszk áttűnést hordozó, az olvasót megdöbbentő és olykor 
elborzasztó képalkotást egy összefoglaló és ugyanolyan megdöbbentő hasonlat 
zárja. A földgolyón szivárgó nyomor általánosító, fogalmilag leíró képét 
ugyanis egy szintén általánosító, de mégis konkrét emberi státuskép magya-
rázza: a „hülyék”, az őrültek orcáján – eredeti fogalmazásban: „szájából” – szi-
várgó nyál visszataszító látványa. A kéziratos változat pontosabban adja vissza 
az elmeállapotot, a végső forma viszont épp az emelkedett stílusú „orca” és  
a közönséges „hülyék” összekapcsolásával érzékelteti az emberi lét fogyatkozá-
sának szánandóságát. Aligha tévedünk, ha e sajátos kép mögött a József Attila-i 
félelmet látjuk. Annál is inkább, mert e korszak verseiben viszonylag gyakori 
az őrület képe, a bolond önminősítés. Csak a Kiáltozás megrázó ön-képeire 
emlékeztetünk: „Eszméim közt, mint a majom / a rácsok közt le és föl, / vi-
csorgok és ugrándozom.” 

Az emberi lét általánosító értelmezése és a kiemelt, legfontosabb jellemző, 
az értelem eltorzulása, hiánya után a vers logikája a lélek elemzése felé fordul. 
Persze a kései, a freudista József Attila világképe szerint ez szinte törvény-
szerű. Mint ahogyan az is jellemzően sajátos, ahogyan a szakasz bevezető kép-
sorai épülnek. A kihagyásos, asszociációs szerkesztés az ínséges nyarakat egy 
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meglepő, az ínségtől szenvedő lény fájdalmát felnagyító képpel hozza kapcso-
latba: a gombostűre szúrt bogarakkal. Maga a bogár csak a következő sorok-
ban tűnik fel, az előbbi igazán asszociatív leírásban képszerűségével van jelen. 
A bogár mint az apró élőlény a József Attila-verseknek ugyancsak gyakori mo-
tívuma, mint ezt a motívumelemzők részletesen kimutatják. Nyilvánvalóan az 
egyes művekben, korszakokban eltérő poétikai, szemantikai környezetben tű-
nik fel. Csak egyetlen, de jellemző példával érzékeltetve, a „Hanyatt esett bo-
gár búja ráz” sorban, a kicsi élőlény tehetetlenségének képe metaforizálja a lírai 
én fájdalmát. A jelen vers bogár-képe azonban más összefüggést mutat. Rapa-
port Samu idézett könyvében szerepel egy álomleírás, ahol a páciens vissza-
emlékezik gyermekkorára, és elfogott bogarak megölésére. Mivel a József 
Attila-versben is a bogár az alvót mássza be a kapcsolat valószínűnek látszik. 
Annál is inkább, hisz a verskörnyezet is több példával szolgál e feltételezés 
megerősítésére. Az analitikusát, Gyömrői Editet így átkozza: „Bogár lépjen 
nyitott szemedre...” A Szabad ötletekben is feltűnik egy hasonló kép: „a boga-
rakat nem lehet mindet kipusztítani / én bogaras vagyok / szerettem volna egy 
szarvasbogarat, hogy a gyufa – / skatulya elé fogjam”. A bogár analitikus szí-
nezetű álomképe az Ős patkány...-ban az elidegenedés kórrajzát írja le: a lélek 
elgépiesedését. E szakasz az emberiség állapotrajzához, a létezés elemzéséhez a 
lélek aktuális értelmezését adja. Az elemzésmód ugyanis nyilvánvalóan a freudi 
szemléletre és szimbolikára épül. Ez a különös, meglepő asszociációs kapcsola-
tokban bővelkedő vers ezzel a képpel érzékelteti a lélek mélyét: „belsőnk 
odva”. Az elzártságot, a rejtekhelyet is jelképező oduhoz sajátos jelentésbővü-
lést ad az a hangzásvilág, amit az archaikus „bútt” és az alliteráló „hálás hűség” 
felidéz. Az emberi lélek, az érzelmek ilyen megoszlása, lánggá változása 
előlegzi az összegző célzatú két sort: „űzi egymást a bosszúállás vágya és a lel-
kiismeret”. 

Az első három szakasz leíró, illetve összegző, a létezést, a testet és a lelket 
számbavevő megállapításai után a versben feltűnik a költő alakja: helyzetének 
meghatározása. Most már logikusan, ezt is egy az állatvilágból származó, a csil-
lagos égre üvöltő sakál hasonlata vezeti be. S itt is meglelhetjük az anyagcseré-
vel kapcsolatos kifejezést („kihányni hangjait”). A hasonlat másik oldalán  
a költő helyezkedik el, akinek valósághoz való viszonyát a szomorúan öniro-
nikus és groteszk „hasztalan vonít” fejezi ki. A kép kezdetén feltűnő csillagok 
helyét a költő vonatkozásában a kínok foglalják el, ebben az oxymoronban: 
„kínok ragyognak”. A csillagok, a József Attila-versek talán leggyakoribb mo-
tívumai, az életmű különböző részén más és más kontextusban tűnnek fel. Az 
Ős patkány... kegyetlen csillagképzete a magányos, az elembertelenedett világ-
ban szenvedő én világképét tükrözi. Az univerzumot kirajzoló csillagok, mint 
a bezártság, a börtönlét szimbólumai talán az Eszmélet soraiban tűnnek fel  
a legemlékezetesebben, de ehhez hasonló a versünkhöz időben közeli Jaj majd-
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nem létértelmezése: „Csillagok rácsa csillog az egen: /ilyen pincében tart az ér-
telem!” Az Ős patkány... csillagképe nem elvontan, fogalmilag, hanem az 
anyagi valósággal fejezi ki a lírai én szenvedését. A vastörők rozsdásak és dur-
vák, amelyek a nagyobb, a lélek szenvedését okozzák. A kemény mássalhang-
zók, a magánhangzók monotonitásának diszharmóniája fokozza az egyébként 
is túlzással érzékeltetett fájdalmat. A gondolatjel után következő vallomás, 
mintegy a tanulság végkövetkeztetéseként abszolút logikus, még ha zárójelbe  
is van téve. Az írásjel indoka talán ugyanaz, mint a Thomas Mann-versben,  
a magyarázat, az összegzés: »„Ne menj el, mesélj” – (így nem szökik rá hirtelen 
az éj)«.  

Az utolsó szakasz a lírai személyesség hangján szólal meg. A vers beszéd-
módja persze logikusan helyezi a zárlatba ezt a vallomást. Az általánosító le-
írást ugyanis az első három versszakban az is érzékelteti, hogy a többes szám 
első személyű beszédmód uralkodik. Az egyén a közös sorsot, történéseket éli 
át, integrálódva a közösségbe, így a beszélő még nem válik ki, szerepét, lét-
értelmezését nem emeli ki. Az is látható, hogy ez a beszédmód az 1. és a 3. 
versszakot rokonítja, tehát az eredeti kézirat sorrendje volt „logikus”. A máso-
dik versszak a következtető, összegző célzatú kötőszóval bevezetve valóban 
összefoglal, amint azt a fogalmi nyelvezet és a személyesség eltűnése pontosan 
érzékelteti. Az általános emberi lét leírása, elemzése után tűnik fel „a költő”, 
mint a közösség egy meghatározott tagja, akinek szerepe a lét közvetítése, 
„megéneklése”. Az a szerep, amely itt a sakál-hasonlatban már elveszti minden 
emberi humanizációs jellegét, és a vonításra, erre az állati „énekre” reduká-
lódik. A versszakot megfelező három pont után ugyancsak logikus a magya-
rázat, a hasonlatot feloldó lírai én személyisége, a vereség beismerése, a halál el-
fogadása. 

A verszáró szakaszban már ez a személyesség és ez a világszemlélet ural-
kodik. Az első sor visszautal a korábbiakra és az előző szakasz zárlatára, mint-
egy ellentétet képezve, a lírai én felülemelkedő hitét megfogalmazva. A biza-
lom záloga persze nem a „szép jövő” lehetne, hisz a lírai én könnyezve inti,  
s a jövő tartalmát eleve megadja az intés értelme: „ne légy ily sivár!...” A ki-
hagyást, a továbbgondolást jelző három pont után ismétlődik a „bízom”, de  
a beszélő jövőképének indítékát megintcsak egy fura magyarázat érzékelteti.  
A vers nyers valóságszemléletéhez illeszkedő hasonlat, a karóbahúzás elmaradása 
adja meg a bizalom forrását. S ugyanilyen ellentmondásos a szabadság jövőbeli 
kiteljesedése is. A „szabadság békessége” olyan értékrendet jelöl, amelyet talán 
egy töredék ad vissza a legtökéletesebben: „Ahol a szabadság rend / mindig ér-
zem a végtelent.” A szabadság az ember nembeli kiteljesedését biztosítja,  
a béke a létezés harmóniáját, így ez a jövőbe helyezett („majd... eljön”) opti-
mális valóságkép tükrözhetné a lírai én hitét, optimizmusát. A vers teljes világ-
szemléletéhez azonban az a költői létértelmezés tartozik szervesen, amely egy 
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groteszk pontosító, értelmező kiegészítéssel szétoszlatja ezt a látszatharmóniát. 
A negyedik versszak képe, a „ragyogó kín” tér vissza, s a jelenből a lét ábrázolt 
szörnyűségeiből nem is következtethető más: „finomul a kín”. Ez az értel-
mező, a kijelentés tartalmát visszavevő beszédmód a gondolatjel utáni összeg-
zésben már nincs jelen, a lírai én szomorú sorsértelmezése konzekvens zárását 
adja a versbéli gondolatsornak. Az egyén jövőképe kitágul, visszatér a közös-
ségbe, ahogy a vers kezdetén is a jelen közös sorsának értelmezését adta.  
A „minket”, a jelenben létezőket a jövő nemzedékei azonban nem őriznek 
meg jó emlékezetükben, még csak nem is tartanak számon, hanem „elfeled-
nek”. A „lugasok csendes árnyán”, ez a szinte bukolikus kép, tökéletes ellen-
téte a versbeli válóságnak. 

Az Ős patkány terjeszt kórt... különös vers. Valóságszemléletében, struktú-
rájában kétségkívül József Attila gondolati lírájához tartozik. Meghökkentő, 
olykor bizarr képeivel azonban kirí az utolsó időszak letisztult, szinte klasszi-
cizáló szemléletű művei közül. A Thomas Mann üdvözlése rövid foglalatát adja 
csak annak a valóságelemzésnek, amely itt az egész vers tárgya. Az Ős pat-
kány... gondolati magva, az elembertelenedés, a fajgyűlölet, az elnyomás persze 
pontosan visszaadja az aktuális helyzetet, a nagy német írót menekülésre kény-
szerítő okokat, ily módon tehát lehetne ez is üdvözlő vers. Mégis, két, művé-
sziségében teljesen más alkotásról van szó. A Thomas Mann-vers a gyermek és 
a felnőtt szellemi, érzelmi kapcsolatának lélektanilag hiteles és nyilvánvalóan 
freudi ihletettségű szituációjába építi a kor valóságának rövid és fogalmi elem-
zését. Az Ős patkány egy gondolatfolyamot vezet végig, hasonlatosan az ilyen 
jellegű műveihez. Amíg azonban A Dunánál, a Hazám – hogy csak a kései ver-
sek közül említsünk példát – az egyén önmeghatározásából jut el a nemzet,  
a magyarság sorsának értelmezéséig, az Ős patkányban ez a folyamat fordított. 
A nemzeteknek, az egyetemes emberiségnek a kórképéből vonatkoztat az egyén 
saját sorsára, saját tragédiájára. Ez a strukturális különbség is magyarázhatja az 
előbbi versek valóban optimisztikus, hittel teli jövőképét. Az Ős patkány vers-
zárlata azonban azokkal a versekkel rokon, amelyek a lírai én sorsát reményte-
lennek láttatják. A Szép Szó 1936. decemberi számában jelent meg a Kész a lel-
tár, amely visszavonja a szerepet, a petőfis hitvallást, s múlt időbe helyezi a je-
lenvalót: 

Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, 
de ágyban végzem, néha ezt remélem. 
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. 
Éltem – és ebbe más is belehalt már. 

 

 



88  tiszatáj  

Egy virtuális monográfia 
LÁNG GUSZTÁV DSIDA-ÉRTELMEZÉSEI 

 
A romániai magyar líra két világhá-

ború közötti képviselőinek többségét az 
irodalmi közvélemény többé-kevésbé ma-
gabiztosan helyezte el az őket megillető 
avagy annak vélt helyre, rangsorba. A he-
likoni triászról már a maguk korában ki-
alakult értékítélet máig úgyszólván sem-
mit nem változott: Reményik, Áprily, 
Tompa életműve korán egyfajta transzil-
vanista-kánon részévé vált, s legalábbis 
látszólag, azóta sem inog a szellemi pie-
desztál, melyet az összmagyar irodalmi 
hagyományban elfoglaltak. Életművűk 
már-már szakrális tiszteletét nemigen le-
het a hagyományőrzők felhördülése nél-
kül kikezdeni, holott – főként a Remé-
nyikre vonatkozó vélekedés esetében – az 
értékítéletekbe jócskán keveredett iroda-
lom és esztétikumon kívüli (erkölcsi, poli-
tikai) előfeltevés. 

Mindmáig talány, hogy az esztétikai 
szempontból leginkább kifogástalan, egyen-
letes színvonalú költői életmű, a Dsida 
Jenőé, miért nem nyerte el még mindig az 
őt megillető megbecsülést? A hatvan éve 

lezárt életmű értelmezéseiben és újraérté-
keléseiben az irodalomtörténész még ma 
is arra kényszerül, hogy régi vagy újabb 
előítéletekkel és tévhitekkel küzdjön, már-
már polemizáljon. 

Láng Gusztáv immár negyven éve fog-
lalkozik Dsida költészetével. A hatvan-
évnyi utókor összes kanonizációs dilem-
mái mellett, melyeket tömören összegez, 
a negyven év alatt saját tapasztalatai során 
felmerült személyes értelmezésbeli gon-
dokról is vall, hiszen saját legelső Dsida-
megközelítését is kénytelen egy ember-
öltő távlatában szemlélni, áttekinteni: az 
1955-ös államvizsgai szakdolgozattól a nem-
régiben megjelent tanulmányokig. (Láng 
Gusztáv: A lázadás közjátéka. Dsida-tanul-
mányok) 

Mi lehet az indoka annak,  

hogy a közben doktori disszertációvá is 
érlelt munka fejezetei nem csiszolódtak 
össze egységes monográfiává? Talán az 
életmű mozgalmas, sőt viszontagságosnak 
nevezhető utókora az egyik ok, melyben 
a főszereplő a baloldali sematizmus mint 
az értékzűrzavar legfőbb létrehozója,  
a másik az az elmozdulás, ami, úgy tűnik, 
Láng Gusztáv Dsida-képében következett 
be, s melyre a szerző maga is utal. Ezzel 
magyarázható, hogy Dsida-monográfia he-
lyett a szerző a tanulmány-füzért válasz-
totta. 

Pedig ha van igazán szakavatott, s a köl-
tő életművének minőségéhez, változatossá-
gához leginkább illő esztétikai és irodalom-
történeti megközelítés, akkor az a Láng 
Gusztávé. Minden eddigi értelmezője kö-

Savaria University Press.  
Szombathely, 1996. 
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zül ő az, aki Dsida életét és munkásságát 
legalaposabban ismeri, a művek kelet-
kezési körülményeire, a kéziratok sorsára 
vonatkozó adatokat – egyszóval a filoló-
giai apparátust – a legteljesebben birto-
kolja. Dsida költészetének legkülönbö-
zőbb regisztereihez hajlékonyan simuló 
nyelvezetében a beleélő képesség és a ra-
cionalizáló tudományos stílus pompásan 
fonódik össze, elemzéseiben megvalósul 
a tárgyszerűség és élményszerűség harmó-
niája. 

A Dsida-életmű megítélésének köz-
ponti dilemmája lényegében azonos azzal, 
ami az egész erdélyi magyar irodalom meg-
ítélését mindmáig problematikussá, vita-
tottá teszi, és ez nem más mint az iroda-
lom és a politikum viszonya. Dsidát jobb- 
és baloldalról egyaránt az elkötelezettség 
hiánya miatt marasztalják el, ám ami a 
legbonyolultabbnak látszik, az a transzil-
vanizmushoz való viszonya. 

Láng Gusztáv számára minden irány-
ból kihívást jelenthetett Dsida újraértel-
mezése, és ez megmutatkozik a tanul-
mánykötet egészében. A különböző elő-
jelű, de egyaránt szemellenzős, leszűkített 
Dsida-képekkel szemben a szerző eseten-
ként már-már apológiába hajló vitákra 
kényszerül, ahogyan utószavában maga is 
állítja: „E vitázó 'védőügyvéd-hangnem' 
jelen kötet egyik-másik tanulmányából is 
kihallható” (147.). A politikumtól – leg-
alábbis költészetében – tartózkodónak 
mutatkozó Dsida mellett ebben a kötet-
ben, véleményem szerint, aránytalanul 
nagyra nő a képviseleti szerepben láza-
dóan gesztikuláló költő alakja. A Bútorok 
– egyébként nagyon sok intertextuális ér-
vet felsorakoztató – elemzése, mellyel 
Láng azt kívánja igazolni, hogy a lázadás 
gesztusa Dsidától korántsem idegen, vala-
mint a nemzeti-prófétikus költőszerepet 
megvalósító Psalmus Hungaricus jelentő-
sége, úgy érzem, nem indokolja eléggé  
a kötetcímet, annál kevésbé, mivel – jólle-
het a szerző árnyaltan elemzi és méltó he-

lyükre állítja őket – ezek a versek a teljes 
életműben valóban csak közjátékoknak 
minősíthetőek. A Bútorokat kivéve ugyan-
is, a szegényekkel szolidarizáló többi Dsida-
vers egyike sem üt meg agresszív-lázadó 
hangnemet, s a Psalmus is – minden érté-
kével együtt – éppen emiatt rí ki az általá-
ban szelíd hangnemű, a szenvedést keresz-
tényi méltósággal elfogadó versek közül. 
 Dsida egész munkásságában – és ez a 
kötet többi tanulmányaival is igazolható – 
mégiscsak az a  

szépségközpontú  
értékrend és harmóniakeresés  

látszik dominánsnak, ami egyes kritiku-
sainak megítélésében a „tiszta művészet” 
sterilitásaként bélyegeztetett meg. Láng 
Gusztáv is behatóan elemzi a formamű-
vész Dsida költészetének legszebb darab-
jait az expresszionista szabadversektől 
(Túl a formán) az újklasszicizmusba sorol-
ható nagy költeményekig (Miért borultak 
le az angyalok Viola előtt). A kötetben  
a szintetizáló igényű tanulmányok – mint 
a monográfia lehetséges fejezetei – az egész 
életmű perspektívájában kísérik végig egy-
egy motívum variánsait, vagy olyan stílus-
jegyeket mutatnak ki, melyek Dsida köl-
tészetének egészében jelentős szerepet ját-
szanak. Külön tanulmányokat szentel a 
bukolikus motívumoknak (Bukolika pász-
tori tájakon), a színszimbolikának (Arany 
és kék szavakkal), a Babits által megalapo-
zott újklasszikus költői irány sajátosságai-
nak (Kettétört óda a szerelemhez). A Dsida-
verset ihlető források közül nem csupán  
a nyugatosok, főként Babits és Ady szere-
pét mutatja ki (az utóbbit revelációszámba 
menő felfedezésekkel a Psalmusban), ha-
nem részletesen, bő filológiai forrásanya-
got felhasználva követi nyomon Georg 
Trakl költőnkre tett hatását is. 

Ami Dsida transzilvanizmusát illeti, 
Láng Gusztáv meggyőzően fejti ki azt  
a feltételezését, hogy költőnk Makkai Sán-
dor szemléletéhez, ezen belül a Magunk re-
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víziója tételeihez áll a legközelebb, s költe-
ményeiben, főként a Tükör előttben meg-
jelenített éthoszba ennek megfelelően építi 
be a kritikus önreflexióit is, amiben eltér 
idősebb költő-kortársai transzilvanizmusá-
tól. Dsida transzilvanizmusa ugyanakkor 
motívumanyagában is különbözik a többi 
lírikusétól, amennyiben az önként vállalt 
áldozatot mindenekelőtt az evangéliumi 
szenvedéstörténet jelképeivel fejezi ki. 

És legelőször itt, ezen a ponton érzem 
vitathatónak Láng Gusztáv álláspontját, 
aki a Nagycsütörtök és általában a Krisztus-
motívum értelmezését Dsida expresszio-
nista, „lázongó korszaka” keretében he-
lyezi el: „A költői messianizmus, a világot 
és az emberiséget megváltani vágyó önfel-
áldozás, a lírai expresszionizmus e jel-
lemző értelmi témája az egyik vezérmotí-
vum Dsida Jenő (körülbelül 1933–34-ig 
tartó) »lázongó korszakának« költészeté-
ben.) E messianisztikus tartalmú versek 
közös vonása, hogy rendszerint valami-
lyen mítosz, legenda parafrázisai” – írja 
Láng Gusztáv A legenda ember-arca című 
tanulmány bevezetőjében. A továbbiak-
ban a motívumot hordozó verseket ebben 
a fogalmi keretben mozogva tárgyalja:  
a messianizmust mint az expresszionista 
irányzat egyik elemét, a költő  

evangéliumi utalásait  
mint „egy legenda parafrázisait” értelmezi.  

Elismerem e vonatkozási rendszerek – 
mint értelmezési szempontok – létjogo-
sultságát, azonban ismerve Dsidát, úgy vé-
lem, hogy a Bibliával és Krisztussal való 
kapcsolata sokkal mélyebb annál, hogy 
mindezt pusztán az „expresszionista mes-
sianizmus” irányzati sajátosságából vezes-
sük le, illetőleg, hogy „legendának, mí-
tosznak” nevezzük azt, ami Dsida számára 
nem pusztán egyfajta vallási kultúra része, 
hanem élő valóság. Ugyancsak a bibliai 
motívumkörbe tartozó versek kapcsán 
megkockáztatnám azt az ellenvetést is, 
hogy a költő Istenhez és általában a szent-

séghez fűződő kapcsolatát nem tradicioná-
lis avagy „új katolicizmusából”, nem az 
egyházhoz mint intézményhez való vi-
szonyából lehet legadekvátabban leve-
zetni, hanem abból a hitelesen megélt Is-
ten-élményből, mely összes idevágó verse-
inek alapvető inspirációs forrásaként fog-
ható fel. Láng Gusztáv azonban követke-
zetesen csak „katolicizmusnak” nevezi 
mindazt, amit Dsida költeményeiben in-
kább a szent és a profán csodaszámba 
menő találkozásainak lehetne minősíteni, 
és aminek nem sok köze van a hivatalos 
egyház által elvárt katolikus magatartás 
követelményeihez. 

A szóbanforgó versek (és ezek közül 
főként a Krisztus és Az utcaseprő a tipikus) 
alapján kiviláglik, hogy Dsidához – a meg-
váltóval kialakult bensőséges viszonyában 
– Krisztus-ember-arca, a meggyötört, a fé-
lelmében vért verítékező arc áll legköze-
lebb, ennek megfelelően ezek a versek 
nem csupán a keresztényi humánum – 
Isten és a felebarát szeretetét összekötő, 
metaforikus – dokumentumai, hanem a 
szent és a profán találkozásának jelképes 
határhelyzetei. Ezek a találkozások az esz-
tétikumnak olyan dimenzióját valósítják 
meg, melyben a transzcendencia-élmény 
és a szépségélmény összefonódásából ered 
a különös hatás. Feltételezem, hogy Dsida 
idevágó verseinek értelmezése új perspek-
tívával gazdagodnék, ha ezeket a hatáso-
kat, melyek még szerelmes verseinek leg-
erotikusabb részleteiben is tetten érhe-
tőek, ilyen – a szent és a profán eliadéi 
értelemben vett – viszonyából eredeztet-
nénk. Úgy gondolom, a Dsida és a hozzá 
hasonló, mélyen vallásos költők esetében 
egyszerűen kiaknázható lenne Sík Sándor 
esztétikai felfogása, akit érdemeihez mél-
tatlanul mindmáig elhanyagol a kritika és 
az irodalomtörténet. (Kivétel ez alól Szi-
geti Lajos Sándor, aki Evangélium és eszté-
tikum című, nemrégiben megjelent tanul-
mánykötetében gyakran hivatkozik rá.) 
Ugyancsak Sík Sándor írásainak tanulságai 
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alapján állítom, hogy a katolikus avagy 
keresztény irodalom és a tragikum nem 
összeegyeztethetetlen (lásd a Keresztény 
tragikum című írást Sík Sándor Keresztény-
ség és irodalom című kötetében. Vigilia, 
Budapest, 1989. 21–49.) E megjegyzésem  
a Merre száll? című vers – egyébként ra-
gyogó – elemzésének olyan passzusaira 
vonatkozik, mint például a következő 
sorokhoz fűzött kommentár: „Ó merre 
száll az a langy dal / az a fényes mennyei 
angyal / kinek lila szárnya ragyog / kinek 
én csak az árnya vagyok.” „Vallási hit?” – 
teszi fel a kérdést Láng, majd így folytatja: 
„Jelenléte Dsida verseiben tagadhatatlan. 
A zárójelkép azonban a mítoszban nem 
megnyugvást talál, hanem az előző három 
szakaszban felvillantott  

tragikus lét újrafogalmazásának lehetõségét.  

Nem a túlvilági cél boldogító ígérete 
csendül ki ebből az angyal-látomásból, 
hanem a transzcendens célért, az ideális lé-
tért vívott evilági küzdelem önsebző fáj-
dalma és igazolása.” (119.) A tökéletesség 
evangéliumi imperatívusza és az emberi 
tökéletlenség közötti diszharmónia, igen-
is, a keresztényi lét tragikumának egyik 
forrása, s egy bizonyos teológiai felfogás 
szerint kereszténynek lenni nem más, 
mint az agónia sajátos változata. Nos, 
Dsida költészetében a keresztény élet-
öröm és harmónia mellett természetsze-
rűen megjelenik e tragikum is, melynek 
feloldása nem valamely mítoszban való 
kapaszkodás, hanem csupán a nagyon 
mély istenhit által lehetséges. 

Roppant kockázatos egy költő meg-
közelítésében ilyen intimitásokig elha-
tolni, és erre építeni egy egész életmű java-

részének értelmezését. De ott, ahol leg-
alábbis szövegszerű bizonyítéka van a köl-
tői személyiség Istenhez fűződő viszonyá-
nak, nem indokolja semmi, hogy megke-
rüljük a kérdést. Mert például a Nagycsü-
törtök című vers értelmezését is – ismerve 
Dsidát – már a szenvedéstörténet jeles 
napjára utaló címmel kellett volna elkez-
deni, hiszen ennek asszociációs holdud-
vara sem a költő, sem az olvasó szempont-
jából nem hanyagolható el. Ahogy a her-
meneuták mondanák, mi, keresztények, 
„benne állunk” abban a hagyományban, 
mely – ha nem hagyjuk figyelmen kívül – 
a Nagycsütörtökhöz fűződő események 
alapos ismeretével gazdagít, s ezen belül is 
méltán juttathatja eszünkbe – ha az utolsó 
sort is figyelembe vesszük – a Lukács 
evangéliumát, aki egyedül említi meg az 
evangélisták közül, hogy Krisztus a Gecse-
máné kertben a reá váró szenvedéstől 
félvén vért verítékezett. E hagyomány is-
meretében a Dsida-vers következő sora: 
„sors elől szökve, mégis szembe sorssal”, 
elkerülhetetlenül arra a bibliai passzusra 
emlékeztet, mely így szól: „Atyám, ha 
akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mind-
azonáltal ne az én akaratom legyen meg, 
hanem a tied.” (Ökumenikus fordítás, 
Budapest, 1979. Lukács 22: 42.) Hogy ezek 
a finom utalások Láng értelmezéséből ki-
maradtak, az talán a hetvenes évek mos-
toha politikai körülményeivel magyaráz-
ható, amikor nemigen lehetett vallásos 
hitről, bibliai utalásokról beszélni. Hogy  
e kiegészítések ma lehetségesek, az a re-
cenzens helyzeti előnyéből adódik. 

 

 Cs. Gyímesi Éva  
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Evangélium és esztétikum 
SZIGETI LAJOS SÁNDOR KÖTETÉRÕL 

 
Az Evangélium az irodalmárok több-

sége számára nem más, mint ősi szöveg-
korpusz, az Újszövetség, amely már közel 
két évezred óta a művelt írásbeliség vissza-
visszatérő szimbólumainak: toposzainak, 
motívumainak és műfajainak: aforizmák-
nak, példázatoknak a forrása. A modern 
archetipológia teoretikusai, például North-
rop Frye és Gilbert Durand is ebben az 
értelemben keresnek és állítanak fel össze-
függést  

a szentírási helyek és a világirodalomban 
meghonosodott számtalan jelkép között.  

Frye egyenesen azt vallja, hogy az iro-
dalmi művek virtuális összefüggésrend-
szere, képzeletbeli osztályozási rendje 
archetipológiai alapokra épül. Tagadhatat-
lan, hogy a bibliai forrásokból a metamor-
fózisok végtelen során át, gyakran búvó-
patakként, élnek tovább e motívumok 
még a modern kor leginkább istentelen-
nek tűnő műalkotásaiban is. Szigeti Lajos 
Sándor legújabb könyvének címe is erre 

utal: Evangélium és esztétikum. Bibliai mo-
tívumok a modern költészetben. 

De aki e kötet címét és alcímét csupán 
a fent említett előfeltevések alapján, a ki-
alakult szakmai konvenciók jegyében 
fogja fel, és ennek megfelelő várakozással 
közeledik a benne foglalt tanulmányok-
hoz, minden bizonnyal csalódni fog. Ez  
a könyv ugyanis a bejáratott előfeltevések-
hez mérten kevesebbet és egyszersmind 
többet is nyújt. Kevesebbet, mert – egye-
lőre – nem fejti ki szigorú rendszeresség-
gel ama szoros kapcsolat természetét, me-
lyet az evangélium és az esztétikum kö-
zött a címben és helyenként magukban  
a tanulmányokban – például a Dsidának 
szentelt esszében – sejteni enged. Nem ke-
reshetjük e könyv lapjain „az evangéliumi 
szeretet alapú esztétika” teóriáját, amire 
így, ebben az ígéretes formában a szerző 
utal ugyan, de inkább nyitva hagyva, mint 
kielégítve az olvasói várakozást. Továbbá, 
kevesebbet kínál az alcímbe foglaltaknál 
azért is, mert – ha van is rá példa – a vizs-
gált költői szövegekre  

nem elsõsorban mint bibliai motívumok 
hordozóira koncentrál,  

nem azokat bányássza ki és leltározza, 
mintegy tényszerűen is igazolva a tétele-
zést, miszerint a modern költészet, így  
a magyar is, valóban igen gyakran folya-
modik többé-kevésbé rejtett bibliai uta-
lásokhoz, emblémákhoz. Talán egyedül  
a Babits Jónásáról szóló tanulmány felelne 
meg ennek az elvárásnak. 

 

Széphalom Könyvmûhely, 
Budapest, 1996. 
240 oldal, 480 Ft 
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Szigeti Lajos nem így, nem a szöveg-
elemek, a költői forma felől közelíti a 
vizsgált témát, hanem ama bensőséges vi-
szonyból kiindulva, mely az Evangélium 
vagy általában a Biblia mint puszta szö-
veg, a bibliai forrású költői utalás mint 
egyszerű embléma mögött a mélyben, 
többé-kevésbé rejtetten munkál. És ez a vi-
szony nem más, mint az ember kapcsolata 
az Istennel, még tágabban szólva, a leg-
főbb értékkel, ami/aki a Jó, a Szép és az 
Igaz jelöltje, s az erkölcsiség, esztétikum 
és ismeret(érték) végső gyökere. Ezt vizs-
gálva a szerző többet nyújt annál, mint 
amit könyvének címe ígér. 

Ez nem azt jelenti, hogy Szigeti Lajos 
a költészet értelmezésében valamely hatá-
rozottan megragadható (katolikus, protes-
táns vagy zsidó) teológiai szempontot kö-
vet. Hiszen az egzisztenciális horderejű 
létbölcseleti problémát, melyet az ember 
és transzcendencia vagy a szent és a pro-
fán bensővé tett, tudatos értékviszonya je-
lent, nem lehet pusztán teológiai kérdé-
sekké redukálni. Ráutaltságunk egy ön-
magunknál magasabb rendű, abszolútum-
ként elgondolható értékre, a rádöbbenés 
az emberi ráció korlátaira, valamint a lét-
biztonságot szavatoló hit fogvacogtató 
szükséglete sokrétű és sokoldalúan interp-
retálható egyetemes emberi léthelyzet, 
melyről a költők esetében sem pusztán a 
mitológiai vagy bibliai motívumok soka-
sága árulkodik. 

Az, hogy Babits, Kosztolányi, Dsida, 
József Attila, Radnóti, Pilinszky és mások 
költészetében, akik e kötet látókörébe be-
kerültek, élénken jelen van e kérdéskörök 
összetettsége a lehetséges belső ellentmon-
dásokkal együtt, s hogy  

nagyszerû versek  
fogantak az egzisztenciális kihívásra  

– Isten létének avagy hiányának gondjára – 
válaszul, azt eddig is tudtuk. Ám hogy  

e könyv egésze ennek ellenére, legalábbis 
számomra, az adott költőket újszerű meg-
világításba helyezi, az talán azokra a szer-
zői előfeltevésekre vezethető vissza, me-
lyek Szigeti Lajos egész látásmódjának és 
stílusának minőségét alapjaiban meghatá-
rozzák. (Kár, hogy a kötetbe olyan szer-
zőkről szóló írásait is beiktatta, akik  
a fent jelzett, meghatározó költői vonulat 
színvonalát nemigen érik el, kivéve talán 
Bertók Lászlót és Baka Istvánt.) 

Hogyan lehetséges, hogy ismertnek 
vélt szövegek és interpretációk e tanulmá-
nyokban külön-külön is, de főként a kö-
tet egészében merőben új megvilágítást 
nyernek azzal együtt, hogy szerzőjük 
minden értelmezésében lelkiismeretesen 
idéz lehetőleg az összes eddigi interpretá-
ciók megállapításaiból? Mi az a többlet, 
amit Szigeti személyesen ad hozzá az ed-
digi megközelítések szempontjaihoz? 

Ez a többlet nyilván az értelmező 
személyes kérdése lehet, mely – a bult-
manni értelemben – egzisztenciális érde-
keltségből fakad az iránt, aminek megérté-
sére az ember törekszik. De melyik az  
a kérdés? 

A bevezető fejezetben (Előleg és alapo-
zás) a szerző is utal azokra a hermeneu-
tákra,  

akik az önmegértés igényét  
emelik ki a megértésben,  

„megelőlegezi” tehát a saját értelmezések 
illetve újraértelmezések motivációját, pon-
tosabban: a motivációnak az önreflexiót is 
magában foglaló mivoltát, miszerint – idé-
zi Bultmannt – „csak az képes a szöveg 
kívánalmát meghallani, akit saját egzisz-
tenciájának kérdése mozgat”, és Pannen-
berget, aki így fogalmaz: „csak a kérdező 
ember számára válik a szöveg kérdéssé, 
magától nem az.” 

Nos, a fenti – nagyon is általános – 
elvi megállapításokon túl, Szigeti Lajos 
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nem nevezi nevén azt a személyes kérdést 
vagy kérdéshalmazt, ami interpretációi-
nak legsajátosabb és legértékesebb voná-
sait meghatározza, hanem általában a mo-
dern ember problémájaként vetíti ki:  
„a modernség legfontosabb ismérve Isten 
nélkül maradottságunk, Isten nélküli létre 
való ráeszmélésünk, és az is, hogy mégis 
vágyik a huszadik századi költő a találko-
zásra” – írja. Majd így folytatja: „a Bibliá-
hoz fordul, amikor tárgyatlan bűntuda-
tára keres választ, amikor kéri a méltóság-
gal viselhető halált, várja a teremtés ke-
gyelmi pillanatát, amikor apokaliptikus 
látomását, világba vetettségét formálja 
költészetté, amikor tiltakozik, pöröl, 
hogy végül mégis mindig hangsúlyozza  
a vállalható magatartásformát, az írástudó 
hitét és felelősségét. A könyvben olvas-
ható tanulmányok ennek az immanens 
költészettörténeti útnak egy-egy stációját 
kísérelik meg láttatni.”  

A szoros olvasás lehetővé teszi, hogy  
a fent idézett szövegrészlet első monda-
tában felismerjük; íme, itt érhető tetten  
a horizontok ama összeolvadása, mely  
a szerző nagyon is személyes kérdéseit  
a vizsgált modern költők szövegeinek kér-
déseivel elegyíti!  

Egyetlen mondaton belül tûnnek át egymásba 
a kritikus és a költõ(k) kérdései, 

akik e súlyos egzisztenciális gondoknak 
egyaránt hordozói. 

Szabad-e rákérdezni, hogy mekkora 
ebben a vonatkozásban a kötet szerzőjé-
nek, a kritikus-irodalomtörténész-tanár-
nak a személyes érintettsége? Talán nem is 
illik firtatni a szerző előfeltevései kapcsán, 
hogy mennyi belőlük az elidegeníthetetle-
nül és kimondhatatlanul (mert kimondat-
lanul is maradó) személyes rész. De, úgy 
vélem, ha ez a személyes elem hiányozna, 
talán nem is lenne meggyőző ama hipoté-
zis, hogy ezen az alapon, az Istenhez avagy 
a hithez való viszony alapján, igenis,  

fel lehet építeni egy ún.  
„immanens költészettörténeti  

korszak stációit”.  

Mert ehhez, hogy valóban megalapozott-
nak tűnjék, azt hiszem, nem elég pusztán 
a történészi felkészültség, mely az istenta-
gadó felvilágosodástól eredezteti a modern-
séget. Ehhez nem elég az emberiség, a vi-
lág történelméről elmélkedni. Szükséges 
hozzá annak a személyes és egyetemes él-
ménynek a megszenvedése, amit bárhol és 
bármikor, a történelem bármely téridejé-
ben, vagy itt és most átélhetünk: „Latrok-
ként (...) tér és idő keresztjére vagyunk mi 
verve, emberek” (Simone Weil/Pilinszky). 
Annak az irodalomtörténésznek a számá-
ra, aki ezt személyesen megtapasztalja, és 
csakis annak az olvasatában rajzolódhat ki 
az immanens líratörténeti vonulat, melyet 
Szigeti Lajos vázol fel Babitstól Tornai Jó-
zsefig. Szigeti ugyanis a vizsgált költők 
életművében nem valamely felekezeti ala-
pú vallásosság költői tárgyiasulásait veszi 
számba, hanem – verseik által – annak  
a metafizikai szomjúságnak a sokféle mó-
don megnyilatkozó teljességét érzékelteti, 
amely az embert, még a káromlás és taga-
dása formáiban is, Istentől függővé teszi. 
 A kötet darabjai közötti összefüggést 
elsősorban az teremti meg, hogy a kiemel-
ten elemzett költői magatartásformák  

mind az Istenhez való viszony által  
determináltak  

– a kereséstől, kételytől a halál feszült-
ségét is feloldó áhítaton át a prófétai kül-
detésvállalás költői szereptudatáig. Ebben 
a koncepcióban a költői alkotás produk-
tuma: a vers, nem más, mint evilági meg-
felelője a műalkotásként felfogott isteni 
teremtésnek, az írás, a műalkotás születése 
pedig kegyelmi pillanat. Belehelyezve eb-
be az összefüggéshálóba, számtalan ismert 
szöveg (a Jónás könyvéből Pilinszky Apok-
rifjáig) újraértelmezése válik alkalmassá 
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arra, hogy demonstrálja a modernség mint 
válságos ember-istenviszony legkülönbö-
zőbb változatait. Csak egy ilyen látásmód 
által válik lehetővé a szövegek és költők 
olyan, szükségszerűnek tűnő találkozása, 
mint Kosztolányi és Radnóti költemé-
nyeié (Halotti beszéd, Erőltetett menet). 

Babits Jónásának figurája véleményem 
szerint még meggyőzőbben példázhatná  
a modernség Szigeti által tételezett jegyeit, 
ha szerzőnk jobban számot vet azzal a 
kétértékűséggel, amely a poéma főhősét 
mindvégig jellemzi: a próféta magabiztos-
ságát, gőgjét megszégyenítő Úr fölénye 
Jónást végül is ironikus megvilágításba he-
lyezi, s ez arra vall, hogy Babits – jóllehet 
érzi a prófétai szerep kihívását, nem tudja 
rezignáció nélkül, egyértelműen elfogadni 
azt, nem képes teljességgel hinni a 20. szá-
zadi költő szavának „megváltó” hatalmá-
ban. Értelmezésem ebben tér el leginkább 
a Szigetiétől, de részletezésére most nem 
térhetek ki. 

Mint mondtam, Szigeti Lajos nem fejti 
ki a szeretet alapú esztétika elveit. De imp-
licite minden értelmezése olyan esztétikai 
magatartást sugároz, amelyben  

a szépség és a szentség  
iránti hódolat összefonódik.  

A kettő viszonya, úgy vélem, rendkívül 
bonyolult, hiszen a szentség és szépség 
összefüggése iránti érzékenység feltételezi 
a hit kegyelmét, ami viszont nem szükség-
szerű ahhoz, hogy valaki jó esztéta legyen. 
Ugyanakkor a szentség iránti áhítat nem 
jár feltétlenül együtt műélvezettel. Vala-
hogy úgy állunk ezzel is, mint az erkölcs 
és esztétikum viszonyával. Az erkölcsi jó 
nem helyettesítheti azt a minőséget, ami 
egy művet esztétikailag is értékessé avat. 
 Vajon az evangéliumi szeretet alapú 
esztétikai magatartás lényege miben ra-
gadható meg? Erre nem tudok egyértelmű 
választ adni, Szigeti Lajos könyve sem ad 

meghatározást. Az viszont tagadhatatlan, 
hogy a szeretet és a műélvezet között fel-
fedezhető a közös nevező: a szabadság. 
Hiszen sem a szeretet, sem a szépség befo-
gadása nem tűri a kényszert, mindkettő-
ben az önkéntesség a meghatározó. Hogy 
így fogjuk fel, az esztétikai magatartásban 
ugyanaz az alapérték, mint az Evangéli-
umban. Csakis ennek az értéknek mint 
képességnek a birtokában fordulhat az 
ember – szabadon és minden kirekesztő 
megfontolástól mentesen – a Másik, más-
ság felé, legyen az bárki vagy bármi, em-
ber, tárgy, műalkotás, amiben a másság 
önmagadra ébresztően és egyszersmind 
azonosulásra késztetően megnyilatkozik.  

Ez az érték pedig olyan természetû,  
mint a szeretet:  

a legteljesebb odafordulás valamely tárgy-
hoz, figyelemteli odaadás jószántamból, 
minden kényszer és a birtokbavétel kí-
sértése nélkül. 

Szigeti Lajos könyvében végigkövet-
hető egy bensővé vált imperatívusz: azo-
nosulni azzal, aki elnyerte a hit ajándékát, 
ám azzal is, aki elveti vagy eltékozolta azt. 
Erre csak az képes, aki a kommunikáció-
ban, a költészetben is át képes élni a min-
den különbözőség mögötti lehetőséget az 
azonosulásra. Az azonosulásra a másikkal 
azon a pusztaságon, ahol közösségre talá-
lunk mindenkivel, a Létben való függé-
sünk alapján. 

Szigeti Lajos Sándor irodalomfelfogása 
és esztétikai credója lényegében Sík Sán-
dor esztétikájában és a Pilinszky (ill. Si-
mone Weil) által képviselt modern miszti-
kus gondolkodásban gyökerezik. Sík Sán-
dor örökségére maga is utal egy lábjegy-
zetben: „Sík Sándor a szegedi egyetem 
Modern Magyar Irodalmi Tanszékének 
vezetője volt 1929-től 1948-ig, ugyanezt  
a munkát most e kötet szerzője végzi.” 
(147.) 
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Ezzel összefüggésben hermeneutikai 

felfogását is inkább a teológiai hermeneu-
tika (Bultmann, Pannenberg, Bonnhoefer, 
Rahner), mint a gadameri irány befolyá-
solja. A vizsgált költői művek, világok 
előfeltevésként tételezett transzcendencia-
viszonyát a kötet elemzéseiben  

az új olvasat gazdag, finoman árnyalt 
észrevételei támasztják alá.  

A szerző hermeneutikai elveken nyug-
vó műértelmezéseiben az explication de 
texte módszerét idéző, alapos analízis szol-

gálja a részek és az egész viszonyának szö-
vegközpontú feltárását. 

Úgy vélem, ezt a sajátos olvasatokat 
megalapozó elváráshorizontot mint az ér-
telmezések teóriáját kellene a szerzőnek a 
továbbiakban kifejtenie, már amennyire 
ki lehet fejteni az olyan üzeneteket, me-
lyeket odaátról, a transzcendens világból, 
Hermész, a hírhozó közvetít nekünk. 

 
 

Cs. Gyímesi Éva  
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