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Határ Gyôzô

DM

mondta is hogy nem akarja:
– ne! ne még! – hogy még nem

s rászakadt a MINDEN-MINDEGY

égboltszélességben

elvágódott fürdôajtó
rezes küszöbén át

szíve bénult s többé annál
nem lehetett bénább

nem ébredt se csengetésre
sem a harangszóra

neki nem volt mi megálljon:
megszûnt minden óra

Gróh Gáspár

„DOMOKOS MATYI – HAT” 
VAGY „HÉT”

Domokos Mátyással négyéves koromban kerültem közeli kapcsolatba, Vackor, a piszén
pisze kölyökmackó közremûködésével Kormos István mutatta be nekem (ahogyan a
verekedôs Eörsi Pistit is). Ô volt az, aki Vackort, „Mert nem tudott jól játszani, / Szólt neki
Domokos Matyi, / Szólván szólt a jó Domokos: / – Édes kis Vackor, gyere! / Megtanítlak játsza-
ni én, / mert nagyon játékos vagyok én, fô-fô játékos vagyok én, / de amire megtanítlak, / nem
amolyan durrbele!” És Vackor az elsô bében aztán Domokos Matyi mellé ül. Tán nem
kell mondanom, az ember gyereke a mesében, így a Kormos-kiseposzban is, termé-
szetszerûleg a fôhôssel, azaz a piszén pisze medveboccsal azonosul. Így lettem már
zsenge ifjúságomban Domokos Mátyás virtuális padtársa.

Ez az ismeretség aztán négy évtizedig egyoldalú maradt, mint a csendôrpertu. Egy
könyvérôl szóló írásom megjelenése után aztán csengett a telefon, és maga a számom-
ra legendás „jó Domokos Matyi” üdvözölt, azzal a közvetlenséggel, amelyet négy év-
tizedes bensôséges kapcsolatunk kellôképpen indokolhatott – volna, ám arról, fölöt-
tébb sajnálatos módon, ô nem értesülhetett. De erre nem volt szükség: viszonyunk egyet-
len pillanat alatt szimmetrikussá vált, így annak számára ismeretlen, hosszúra nyúlt, ko-
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rai szakaszáról sohasem tájékoztattam. Viszont a továbbiakban bátran építhettem rá.
Merthogy Domokos Mátyás valóban „a jó Domokos Matyi” volt.

Olyan ember, akivel hátsó gondolatok és udvariaskodás vagy diplomatizálás nélkül bármi-
lyen kérdésrôl bármikor úgy lehetett beszélni, hogy eltûnt a kettônk közötti társadalmi, szellemi,
mûvészi rangkülönbség; mintha mind a ketten egy eszményi önképzôkör tagjai lettünk volna.
A dôlt betûs szöveg idézet: az Illyés Gyulára emlékezô Domokos Mátyástól. Ennél pon-
tosabban és méltóbban nem tudom jellemezni azt a már valóságos kapcsolatot, amely
hozzá fûzött. Ez tehát rajta múlt, s nem gondolom, hogy elsôdlegesen a személyem-
nek szólt, hiszen az általa csakis a kölcsönösségen alapulónak tekintett viszonyban ôt
magamnál hasonlíthatatlanul magasabban állónak tartottam és tartom, noha ô köz-
vetlenségével, nyíltságával, szeretetével egyszerûen lehetetlenné tette, hogy ezt a sze-
mélyes érintkezésben érezhessem.

A vele töltött idô során személyes varázsa elfedte azt, ami életmûvét maradandóvá
teszi: rendkívüli tudását, ismereteit, képességeit. De nem pusztán a maga alanyi joga
által nôtt ebben a nem rászabott világban naggyá (bár, mint az erre született emberek,
vitathatatlan eleganciával viselte). Domokos Mátyás nemcsak önmaga volt, hanem a
XX. századi magyar irodalom és szellemi élet klasszikusainak titkos ügynöke is: vele
üzent Sárközi Márta, Bibó István, Szabó Lôrinc, Németh László, Illyés Gyula, Vas István,
Weöres Sándor, Pilinszky, távolabbról a Nagy Nyugatosok, Babits, Kosztolányi, Ter-
sánszky. Ezért azonnal bizalmat adó és keltô, természetes közvetlensége ellenére, ami
a vele való találkozásokat úgyszólván beragyogta, és a Kormos István epitheton ornan-
sában megjelenített „jó”-ság érzékelésétôl függetlenül, mindig éreztem, hogy ez a va-
lóságos ôszinteség egyúttal egy ideális (mert test és lélek szerint szabott) álruha is. Je-
lenlétében, társaságában erre nem gondoltam soha. De távollétében, a vele való talál-
kozásokat felidézve, mint egy utána jövô nemzedék tagjának mást is látnom kellett. Ez
a generáció az ôáltala bensôségesen ismert nagyságok többségét már nem hús-vér va-
lóságukban, hanem önmaguk eleven vagy már bronzba öntött szobraként ismerte meg.
Domokos Mátyás személyes varázsának fénykörébôl kilépve észre kellett vennem, hogy
ennek az ifjúi vékonyságát és mozgékonyságát utolsó napjáig megôrzô férfiúnak akko-
ra árnyéka van, mint egy igazi magashegységnek. És legalább a búcsú pillanataiban
mondjuk ki nagyon határozottan: szellemével fel is nôtt ehhez az árnyékhoz.

Alig néhány hete megjelent utolsó kötetében olvasható: „Életem során volt szerencsém
találkozni néhány zsenivel, de a legnagyobb, máig sugárzóan eleven emberi élményem: Sárközi
Márta és Ferenczy Béni volt.” Emlékezéseibôl kiderül, hogy akkor került velük közeli kap-
csolatba, amikor azok a diktatúra tobzódásának idején a hivatalosságtól félrehajítva,
szellemi méltóságukat ôrizve, a rájuk bízott talentumot a tehetség árfolyamvesztésé-
nek mélypontján is kamatoztatva éltek. Az ô emberi tartásuk nemcsak erôt adott ne-
ki, hanem életvezetési például is szolgált arra, hogy miként lehet egy szabadsághiá-
nyos világban szabadnak maradni. Ez a tanítás jelent meg abban is, ahogyan annak
indoklására, hogy miért csak majd’ ötvenévesen adta közre elsô kötetét, saját aforiz-
májával válaszolt: „nem olyan fontos dolog az irodalom, hogy érdemes legyen hazudni érte”.
Ez az oly jellemzô legyintéssel fogalmazott tézis az erkölcs mélyszerkezetében nagyon
kemény parancsként jelent meg: „az irodalom olyan fontos dolog, hogy nem szabad hazud-
ni érte”.

Ezért, megmaradva igazmondónak, csak akkor kezdett hozzá életmûvének megírá-
sához, amikor hazugság nélkül írhatott. Élete utolsó másfél évtizede rendkívül termé-
keny volt, megkerülhetetlen kötetek sorát hagyta maga után. De, bármily fájdalmas,
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mégiscsak le kell írni: mindez (bár a halál minden életmûvet kerekké tesz) töredékes.
Felmérhetetlen, hogy mit vitt magával, hiszen az általa megélt idôk szellemi életének
titkairól kevesen tudtak nála többet. Azért olyan fájdalmas ez, mert e korszak mûkö-
désében a jelentéktelen dolgokat túldokumentálták, miközben emberek és mûvek sor-
sáról titokban döntöttek, s a lényeget elkonspirálták. Így az egykori szóbeli informá-
ciók (ha úgy tetszik: értelmiségi pletykák) ismerete nélkül, pusztán az írásos források-
ra hagyatkozva e kor története nem rekonstruálható. Domokos Mátyás egyike volt
azoknak, akiknek mindezt nem is kellett rekonstruálniuk, mert bennük elevenen élt e
dolgok ismerete. E tudásának rögzítésére, áthagyományozására már nem jutott ideje.
Többször próbáltam meggyôzni arról, hogy ne csak az értékre figyelve írja meg em-
lékeit, hanem örökítse meg azt a sötétséget, amelyik – egyebek közt – még az ô tehet-
ségének kibontakoztatását is oly sikeresen akadályozta. Ezt, bár jó néhány írásában
adott némi betekintést ebbe a szomorú világba, végül nem tette meg, bizonyító értékû
dokumentumok hiányára hivatkozott, jogi érveket sorolt. Így utólag azt hiszem, hogy
nem aggodalmai, hanem undora akadályozta meg azt, hogy ilyen irányú tudását is to-
vábbadja. Meglehet, igaza volt, és jobb az utókornak nem ismerni azt a szutyokten-
gert, amin nemzedékének navigálnia kellett.

Meg kell szokni, hogy mostantól már nem neki, hanem az emlékének írunk. 

Sárközi Mátyás

KOSZORÚ HELYETT

Tizenhét nap Budapesten. Szerda délután Réz fôszerkesztô úrnál holmi Holmi-ügyek-
ben. Csörög a mobil.

– A druszád van itt, beszélgetünk – szól a telefonba a házigazda, majd hozzám for-
dul: – Átjön!

Tíz perc sem telik belé, s betoppan Domokos Matyi.
Csak néhány köbcenti whiskyt nyalogatunk, de stimulálás nélkül is békebeli nagy

purparlé veszi kezdetét: irodalomtörténeti adalék-anekdota a fôszerkesztô kalandjáról
mecénásával, Ligeti György gyászolása, mi újság Angliában, miért becsülendôk egyes
kortársaink, és miért hitvány alakok mások, készülô tévéfilm Sárközi Mártáról, majd
– minden pletyka kimerülvén – magasröptû eszmecsere az emberi beszéd kezdeteirôl
s arról, hogy vajh’ miért nem hasonló legalább az alapfogalmak elnevezése a különbö-
zô nyelvekben. Szinte semmi politika. Domokos Matyi energikusan érvel, gesztikulál is
hozzá, mondatai nyomdakészek, olykor megenged magának egy kis fanyar ferde mo-
solyt. Nem öreg. Lehetne akár ötvennyolc s nem hetvennyolc.

Szép itt. Fentrôl a Margit híd pesti hídfôjének sürgését látni, a hömpölygô folyót, a
dús lombú szigetet, a budai hegyek házakkal pettyegetett, szelíd vonulatát. Az ég kék.

Domokos Matyi kérdi Réz Pált, mikor jelenik meg írása a lapban Csernus Tibor HÁ-
ROM LEKTOR címû korszakos festményérôl. A Hungária (korábban és késôbben New York)
kávéház asztalánál három ifjút ábrázol ez a kép: balról a könyöklô Vajda Miklóst, közé-


