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amíg elnyomták. ” Viszont joggal bántotta, hogy a Sorbonne-on vendégprofesszorként 
olyanok oktattak, akik a franciában nem voltak otthonosak. Egyszer megkérdeztem 
tőle, akkor épp ki a magyar vendégprofesszor Párizsban. „Most fogja elfoglalni a posz
tot Y.” -  felelte. Mire én: „De hiszen Y. nem tud franciául!” Gyergyai észrevétele: „Mit 
akar? Már két hónapja tanul!”

„ Gyönge vagyok, együgyű, hiszékeny és tehetetlen” -  vallotta önmagáról önkínzóan túl
hajtott alázattal egy interjúban. Aggkorára gyöngeségét csakugyan érezhettük egyik
másik túl engedékeny kritikájában, de életrajzában a környező világra és emberi tu
lajdonságokra változatlanul fogékony elméje nyilatkozott meg. Proust-fordításán úgy
szólván utolsó percéig dolgozott, bár akik gondozták kéziratát, úgy vélekednek, ezek 
a kötetek nem érik el az előzmény színvonalát. O maga kritikusként sosem azonosí
totta az írót és az embert, a klasszikusok megértésének módszerét mégis a személyi
séghez és az alkotói szándékhoz szabta. Amikor Babits-monográfiámon dolgoztam, 
megkérdezte, milyen módszert alkalmazok, s amikor azt feleltem, Babitsot saját költői 
törekvéseiből próbálom megérteni és megértetni, elégedetté tettem. A könyv alakban 
megjelent monográfia még eljutott hozzá a kórházban, s engem megnyugtat, hogy 
hozzá közel álló látogatóitól tudom, egyik utolsó örömét szerezte, hogy a szívének leg
kedvesebb kortársáról, Babitsról szóló könyvemet tarthatta kezében. Ez a mondat szép 
kicsengése lehetne egy Gyergyairól írott megemlékezésnek, de van ennél lényegesebb 
is. Személyétől, életművétől napokra, órákra sem búcsúzhatunk másképp, mint ha 
kijelentjük, hogy a francia irodalom és szellem magyarországi hatásáért senki sem tett 
többet, ezt a hatást senki nem terjesztette tanítványokban, követőkben, olvasókban 
nála gyökeresebben és szélesebb körben, márpedig a színes, fantáziában gazdag hazai 
literatúrának ha van egyáltalán valamire szüksége, az a kartéziánus gondolkodásnak 
az ojtása.
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SZÁLFA

De aztán mint a szálfa!

A nád maradhat állva, 
de csakis imbolyogva.
Te dőlj, ha dőlni kell 
és tő íj, ha törni kell 
-  kettőbe vagy szilánkra.

De addig mint a szálfa!
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BORRAVALÓ

Élni? Igen! -  Csak épp nem minden áron. 
Nagy áron? Talán. De nem bármi áron! 
Meghalni? Igen. -  Illő pillanatban.
S fizetni? Igen. -  Gavallérosan. 
Borravalóként: tisztes életet 
dobni a Bandának 
a végső tányérozáson...

ANYÁM

N° 1

Az agyvérzés ezerkilencszázhatvannyolc 
karácsony első napján érte.
Meghalt születése hetvenharmadik évfordulóján.

Úgy tűnik, az Úr is képtelen meglenni 
idétlen és útszéli tréfák nélkül.

N°2

Ha egy antik tragédiába írják, 
az biztos, hogy ő szúrta volna le 
a kényurat -  ahogy én ismerem: 
paraszti heroina volt.

Ám sorsa hitványabb szereppel verte: 
magyar költő anyjának rendelé.

Meg is ütötte a guta 
hatvannyolcnak karácsonyán.


