
¢rtem, nem ¢rtem. °s ¢nszerintem egyÀltalÀn nem meglepû, hogy ezek a nyelvet ke-
r¢kbe t´rû, jÂ Ázl¢st megcsÃfolÂ, erk´lcs´t lÀbbal tiprÂ elmesz¡lem¢nyek v¢g¡l a szer-
vezetet is t´nkreteszik. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy Bovaryn¢ asszony
eset¢ben is ez a helyzet, dehogy, tÀvol Àll tûlem az ilyesmi, ût ¢n tisztelem ¢s becs¡l´m,
mind´ssze arrÂl van szÂ ä hacsak nem t¢vedek ä, hogy egy kicsit izgÀga, egy kicsit
egzaltÀlt.

ä Ne szabadkozz¢k, Homais Ãr ä kiÀltott fel Charles anyja ä, ́ nnek t´k¢letesen igaza
van; azok a k´nyvek, amelyekrûl besz¢l, csak a szebbik oldalÀt mutatjÀk az ¢letnek,
Ágy azutÀn az embernek, amikor szembeker¡l a valÂsÀggal, annÀl nagyobbat kell csa-
lÂdnia. Errûl van szÂ, a fejemet teszem rÀ, jÂl ismerem a menyemet, az az û nagy baja,
hogy az ¢let nem olyan, mint amilyennek elk¢pzelte. Bizony, az ¢let nem leÀnyÀlom.
Az ¢let szenved¢s is. Egy feles¢gnek helyt kell Àllnia. Egy feles¢gnek rendben kell tar-
tania a hÀzÀt. Rettenetes. Rettenetes... Nem Àrtana, fiam, ha n¢ha a k´rm¢re n¢zn¢l.
Ugye, Homais Ãr, magÀnak is ez a v¢lem¢nye?

VII. Emma, a vÀmpÁr*

Egyik nap, ahogy L¢on magÀhoz ́ lelte EmmÀt, ujjÀt fels¢rtette a füzû f¢mkapcsa. Em-
ma sikoltva rÀvetette magÀt a v¢rzû ujjra, szÀjÀba vette, ¢s mohÂn szÁvni kezdte. °s
ahogyan ott ¡lt L¢on remegû t¢rd¢n, k¢nyelmetlen¡l, sÀpadtan, reszketû pillÀkkal,
olyan volt, mintha inna, hosszan, k¢jesen, fej¢t kecsesen hÀtravetve, ¢s ide-oda him-
bÀlÂzva, mint egy cs´ndben lakmÀrozÂ kÁgyÂ.

N¢meth G. B¢la

àPROBL°MAVERSEKÊ
SzabÂ Lûrinc emberszeml¢let¢nek ´sszefoglalÀsa

A HUSZONHATODIK °V UTñHANG-jÀban

1. A lÁrai versciklus, kivÀlt a reneszÀnsz Âta, kedvelt alkotÀsformÀja az eurÂpai iroda-
lomnak, mindenekelûtt a petrarkista hagyomÀny jegy¢ben sz¡letett szerelmi k´lt¢-
szetnek, de szÀmtalan mÀs tÀrgyÃ fajtÀjÀt is meg lehet talÀlni ennek a f¡z¢rbe fogott
lÁrai sorozatnak. A petrarkista hagyomÀnyhoz ragaszkodÂk rendszerint szonettkoszo-
rÃt alkotnak, de mÀs, t´bbnyire ugyancsak zenei s versbravÃrt k´vetelû vers- ¢s sza-
kaszformÀkat is teremtenek. Nem minden ciklus sz¡letik szakadatlan folytonossÀg-
ban, mÀs-mÀs idûben keletkezett tagjait gyakran k¢sûbb füzi egybe szerzûj¡k. S az is
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elûfordul, kivÀlt a szerelmi ciklusoknÀl ä bÀr ritkÀn ä, hogy csak maga a tÀrgy, a sze-
relem a k´z´s, az, akihez k´tûdik az ¢rzelem, nem.

A magyar irodalomban Balassi Âta (JÃlia-versek) szokÀs n¢melyekn¢l utÂlag Ágy te-
kintett szerelmi ciklusokrÂl besz¢lni. Legismertebb alighanem Csokonai Lilla-versei-
nek s a m¢ltÀnytalanul mellûz´tt Kisfaludy SÀndor Kesergû ¢s Boldog szerelmeinek
sora, de Petûfi ¢s Ady ily tÀrgyÃ, egybetartozÂ verseit is emlÁthetn¢nk, a JÃlia- s a L¢-
da-versek csoportjÀt, bÀr azok csak kev¢ss¢ vagy egyÀltalÀn nincsenek f¡z¢rr¢ egybe-
fonva.

A huszadik szÀzad magyar k´lt¢szet¢nek legismertebb valÂdi szerelmi ciklusalko-
tÂja minden bizonnyal SzabÂ Lûrinc A HUSZONHATODIK °V cÁmü k´tet¢nek sorozatÀ-
val. Ezt voltak¢pp megelûzte a TºCS¹KZENE cÁmü lÁrai, verses-novellisztikus ́ n¢letrajz
(vagy mint û mondja: à¢letrajzi, visszaeml¢kezû versÊ) t´bbs¢ge, amelynek àbefejezû r¢sz¢tÊ
viszont, mint jelzi, jÂval A HUSZONHATODIK °V utÀn Árta. (VERS °S VALñSçG, II. k. 69.)
így ker¡lt elûbbre a k¢sûbbi, amelynek keletkez¢si ¢vk´re à1950ä56Ê, mÁg a TºCS¹K-
ZEN°-¢ à1945ä1957Ê. Mindkettûben vannak azonban olyan versek, n¢melyek ÀtÁrtan,
n¢melyek vÀltozatlanul vagy csak alig vÀltoztatva, amelyek jÂval a jelzett ¢vk´r´k elûtt
sz¡lettek, s csak utÂlag illesztûdtek bele a v¢gsû rendbe.

2. SzabÂ Lûrinc, irodalmunkban alighanem egyed¡lÀllÂ mÂdon, utolsÂ esztendei-
ben nagyszÀmÃ verse szinte mindenik¢hez, pontosabban azokhoz, amelyek mÀr ¢le-
t¢ben egybe voltak gyüjtve, keletkez¢st s gyakran ¢rtelmez¢st, sût eszt¢tikai ¢s rokon-
szenv- meg alkotÀsmÂdi kommentÀrt füz´tt. S az egyes k´tetek el¢ (s n¢ha utÀn is)
hasonlÂ jellegü bevezet¢seket (illetûleg zÀrÂ ÁrÀst) illesztett, amelyekben t´bbsz´r a fo-
gadtatÀsrÂl is beszÀmolt.

Mindez a pozitivista filolÂgusnak, irodalomt´rt¢n¢sznek kitünû adattÀr. Az alko-
tÀsl¢lektan kutatÂjÀnak is ajÀnd¢k, s a teoretizÀlÂ nyelvfilozÂfusnak is magÀt kÁnÀlÂ
alkalom. S ne tagadjuk, a passzionÀtus versolvasÂnak is segÁt olykor. (çm aki a maga
lelkis¢ge megfogalmazÀsÀt, ¢let¢rz¢s¢nek elm¢lyÁt¢s¢t ¢s tisztÀzÀsÀt, vilÀgszeml¢let¢-
nek ¢s l¢t¢rz¢kel¢s¢nek ¢rtû segÁts¢g¢t vÀrja, annak ä Ãgy lehet ä t´bbnyire f´l´s-
legesek s tÀn kedvetlenÁtûk is, mert gyakran kibesz¢lûen k´zl¢kenyek, tÀrsasÀgian àin-
timekÊ, nemegyszer tapintat n¢lk¡liek, szÂbesz¢d szintj¢t k´zelÁtûk. S nyelvi tekintet-
ben is n¢ha csiszolatlanok. Mindezt azonban mellesleg mondottuk. A versek ¢rt¢k¢-
hez, kivÀlt eszt¢tikai ¢rt¢k¢hez vajmi keveset adnak, s el sem vesznek valami sokat.)

3. Nem is a k´tet eg¢sz¢rûl, verset vers utÀn v¢ve, kÁvÀnunk ezÃttal szÂlni, hanem
a HARMADIK R°SZ-rûl, az UTñHANG-rÂl. S ott sem a versek eszt¢tikai k¢rd¢seirûl, ha-
nem a szerzû szeml¢let¢rûl, szerelem- s f¢rfi-nû-kapcsolatÀnak f´lfogÀsÀrÂl, az ¢let-
alakÁtÀst illetû v¢leked¢s¢rûl s az ́ nmegnyugtatÀs kÁs¢rlet¢rûl. A ciklus elsû ¢s mÀsodik
r¢sz¢rûl (AMIT M°G LçTOTT, A HALçLA UTçN) maga mondja: àTulajdonk¢ppen egy lÁrai
naplÂ lehetne ez a k´nyv Erzsike l¢gk´r¢ben.Ê Ez a visszaid¢zû szerelmi naplÂ ä mint elûsza-
vÀban ezt is mondja ä a folyÂiratk´zl¢sek nyomÀn oly ¢rdeklûd¢st vÀltott ki, amely àf´l-
t¢tlen¡l hozzÀjÀrult ahhoz, hogy ilyen tartÂssÀgÀban megûrizte a heveny lelkiÀllapototÊ. (II. 71.)

A gyÀsz¢v letelt¢vel azonban nem az eml¢kkel, hanem annak folyamatos, t´rt¢n¢s-
szerü, mozzanatok k´r¢ ¢pÁtett f´lid¢z¢s¢vel Âhajt szakÁtani. àNem akartam ugyanis olyan
teljess¢ggel hozzÀk´tni minden ¢rz¢semet ¢s cselekedetemet, ahogyan addig tettemÊ (uo.). Amikor
àkiszokottÊ àennek a centrÀlis ¢lm¢nynek a versbeli emleget¢s¢bûlÊ, az akkor keletkezett UTñ-
HANG verseinek jelentûs r¢sze csakugyan szakÁt a naplÂszerü, esem¢nyid¢zû ¢rzelem-
reprodukciÂval. A szorosabban vett ¢rzelmis¢g elsûdlegess¢g¢t a gondolati, az eszm¢l-
kedû elem vÀltja f´l. HozzÀjÀrult ehhez, mint maga mondja, az, hogy a Ferenczy B¢ni
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Àltal k¢szÁtett àErzsike-plakettÊ nyomÀn a hozzÀ k´zelÀllÂkkal àmegtÀrgyaltuk Erzsik¢t, a
nûi term¢szetet, az emberit, az egymÀs¢t, a k´lcs´n´s jÂkat ¢s a szokÀsos tÀrsasÀgi hazugsÀgokat,
amelyekkel elviselhetûv¢ tessz¡k embertÀrsainkkal az ¢letetÊ. (II. 162.)

Ennek jegy¢ben l¢tszeml¢leti k¢rd¢sek ker¡lnek elût¢rbe az ûket ´vezû, a belûl¡k
fakadÂ ¢let¢rz¢si tÀmasszal. Maga àprobl¢maversÊ-rûl szÂl, tudÂsÁtÀsÀnak zÀrÂmondata
pedig ez: àErzsike itt mintegy csak apropÂ.Ê (II. 163.) S az elsû (A BAJ cÁmü) vers ezzel a
rendkÁv¡l nagy sÃlyÃ filozofikus mondattal Ágy indÁt:

àHogy nincs Isten, veled is az a baj;
mint mindennel! Ha volna, egy kicsit
tÀn csak hasznÀlna az ¢sz vagy a szÁv,
a becs¡let, a munka vagy a jaj;Ê

S Ágy zÀrul:
às nincs mÀs, kihez fordÃlni; ujra s ujra
k¢ts¢gbeejt minden c¢l ´r´k Ãtja.
Mint ver¢b csûre a r¢mült magot,
forgatnak szÀjukban a gyors napok...
Csoda, ha mÀr tûled is borzadok?Ê

Nos, utolsÂ mondata a d´ntû, hiszen itt az Àltala a legszorosabbnak tartott l¢tkap-
csolatrÂl s ¢lete legbensûbb tÀrsÀrÂl van szÂ. Hogy ateista, azt jÂ n¢hÀny vers¢ben s
tÀn m¢g t´bb kommentÀrjÀban is elmondta, hol kihÁvÂan, hol tÀrgyiasan, hol sajnÀl-
kozva. Mily vÀlfajÃ, mily indÁt¢kÃ, mily eszmei-erk´lcsi telÁtetts¢gü volt e k¢sei szem-
ben¢zû s ´sszegzû versei szerint ateizmusa?

4. Az elsû alighanem az ¢letkultusz: a nagybetüs, az ´nmagÀ¢rt valÂ, az ´nmagÀt
teremtû ¢let kultusza, mÁtosza. IndulÀsa idej¢rûl el¢g egyik oldalon Ady àÂh °let, Âh
°letÊ kultuszÀra, mÀsikon KassÀk az ¹R¹MH¹Z-f¢le verseinek expresszionista, avant-
gÀrd himnikus ¢lethangzataira utalni. S m´g´tte persze Bergson ¢s sokkal inkÀbb
Nietzsche ¢letkultuszÀra. De ezt a nietzscheÀnus kultuszt Àthatotta a Haeckel-f¢le bi-
ologizmus, s Ágy egyfajta vitalizmussÀ vÀlt, amely a Weininger s Freud nev¢vel jel´lhetû
pszicholÂgiÀtÂl is ÀtjÀrva, erotizmusk¢nt szublimÀlÂdott mint a kultÃrÀnak s benne a k´l-
t¢szetnek is egyik fû-fû mozgatÂja. S mindezt egybefogta, annyira-amennyire, a Rus-
selläWhitehead-f¢le materialista àmatematikai logicisztikaÊ.

S eml¢keztetni kell arra is, hogy ez a sokat (bÀr n¢ha fel¡letesen sokat) olvasÂ k´ltû
k¡l´n´s ¢rdeklûd¢st ¢s rokonszenvet mutatott a kÁnai s nem kevesebbet az indiai kul-
tÃra ¢s müv¢szet irÀnt. K´vetkeztethetûen egyiknek materializmusa, mÀsiknak eroti-
kus telÁtetts¢ge jegy¢ben. Maga a TºCS¹KZENE 319. darabjÀnak kommentÀrjÀban
àmaterialista panteizmusrÂlÊ szÂl mint l¢t¢lm¢nye l¢nyeg¢rûl, ´sszefogÂjÀrÂl.

Az erotizmus szinte kezdettûl jelen volt k´lt¢szet¢ben, s k¢sûbb is hol kisebb, hol
nagyobb erûvel lett versei jellemzûje vagy ¢ppen k´zponti mozgatÂja. Maga is tudta
¢s tudatosÁtotta, hogy a k´z´ns¢g ¢rdeklûd¢s¢nek versei irÀnt nem utolsÂ ¢lesztûje s
¢bren tartÂja ez. A SEMMI°RT EG°SZEN cÁmü vers¢rûl joggal ÀllapÁtja meg, hogy ez
talÀn a legt´bbet emlegetett s mondott verse. S t´bbsz´r emlÁti azt is, hogy hÁres sz¢p
nûk (p¢ldÀul Bajor Gizi) kac¢rkodva k¢rdezt¢k tûle, Ár-e, Árt-e hozzÀjuk, rÂluk (szerel-
mes-erotikus) verset.

Most azonban, az elsiratÀs utÀn, midûn az eml¢kez¢sben ennek az ¢lett¢nyezûnek,
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az erotizmusnak szinte minden rezd¡l¢s¢t Ãjra¢lte, ennek erûs ¢rt¢kbizonyossÀga,
tiszta c¢l¢rt¢ke tekintet¢ben is meginog. S ha elûbb azt mondta az elsû, A BAJ cÁmü
vers¢ben: àk¢ts¢gbeejt minden c¢l ´r´k ÃtjaÊ, a k´vetkezûben, a SZíNHçZ cÁmüben, mely
talÀn az elûbbin¢l is nagyobb müv¢szettel van megalkotva, egy kukac ¢let¢t mentû,
menteni akarÂ rajzolÀsÀba bel¢p hÀrom mÀsik c¢l¢rt¢ket elbizonytalanÁtÂ t¢nyezû: àa
vak v¢letlenÊ, a àbüntudatÊ s fûleg a àhalÀlf¢lelemÊ.

        àÏ...¢leted ura
a vak v¢letlen!Î... sorstrag¢dia
szinhÀza lett az a k¢k szilvaszem...
S hûse? ögy fÀjt, mint benn¡nk, kedvesem,
büntudat, n¢ha, s halÀlf¢lelem!Ê

A k´vetkezû versben (ha ´nellentmondÀs nem volna, azt mondhatnÀnk: egy tragi-
kus idillben) azt besz¢li el, hogy egy Àltala is, csalÀdja Àltal is szeretett kis nyÃl hogyan
zuhant le lakÀsuk erk¢ly¢rûl, ¢s kÁnlÂdva mik¢nt pusztult el. à...nagyon szenvedtem tûleÊ,
mondja kommentÀrjÀban. S Ágy folytatja: àV¢lem¢nyem szerint v¢g¡l az emberis¢g egyetlen
k´z´s szÁn-, szag-, hÃs-, v¢r- stb. habarcs lesz sok sz¢zezer ¢v mÃlva.Ê A versben pedig mintegy
szenvtelenÁtû, semlegesÁtû, ´ncsillapÁtÂ mÂdon ezt mondja:

àDe kÀr siratni bÀrmit:
hagyom is abba; magÀval csatÀzik
a vergûdû agy s kÁnja orgiÀit
¡nnepli csak... A port s a hÃst sirattam
s sz¢gyellem, hogy, gyermekmÂd, ujra szidtam
azt, amiben r¢gesr¢g megnyugodtam!Ê

(¹NGYILKOSOK)

Ez az û materialista, ez az û biopozitivista bizonyossÀga csillagm¢rf´ldnyi tÀvolsÀg-
ban Àll mondjuk a dogmatikus marxistÀk, p¢ldÀul LukÀcs Gy´rgy, vagy a pozitivistÀk,
teszem Spencer roppantul f´l¢nyes, mindenre feleletet tudÂ àdialektikus materializ-
musÀÊ-tÂl, illetve tudomÀnyhit¢tûl, de igazÀban a Russell ¢s tÀrsai pszichomatematikai
materializmusÀtÂl is. S nem Àll messze (annak hatalmas dikciÂjÀt ¢s pÀtoszÀt leszÀmÁt-
va) Nietzsche materiÀlis vitalizmusÀtÂl (àDie Welt ein Tor, zu tausend W¡sten stumm und
kaltÊ), s nem Gottfried Benn (ennek meg anatÂmiai pontossÀgÀtÂl eltekintve) medico-
vagy ¢ppen bonctani antropolÂgiÀjÀtÂl sem.

5. çmde nem az az embertÁpus volt ä mondhatnÀnk: nem az a vitalista ä, aki bÃs-
komorsÀgÀban s l¢tmegvet¢s¢ben vegetatÁv mÂdon tudott volna ¢lni. Keresi a megol-
dÀst, a kivezetû utat. Jellemzû a M°RLEGEN cÁmü vers¢hez Árt kommentÀrja, amelybûl
egy r¢szt mÀr id¢zt¡nk: àAz UTñHANG verseinek [...] figyelmeztetû, tanÁtÂ, ÂvÂ jelleg¡k is
van. [...] Bizonyos elk¢pzelt f¢lelmes esetben szint¢n kÁvÀnta, hogy ez a probl¢ma ilyen ûszint¢n
[...] megtÀrgyaltass¢k: rem¢lni kellett, hogy esetleg elhÀrÁt vagy enyhÁt valami tragikus fejlem¢nyt.
ý [...] nagyon hatott rÀm a maximÀlis igazsÀgkeres¢s ¢s ûszintes¢g tekintet¢ben. N¢lk¡le kev¢sb¢
volna fÀjdalmas az UTñHANG atmoszf¢rÀja, kev¢sb¢ nyÁlt az ûszintes¢ge a v¢gsû dolgokban is.Ê
(II. 167ä168.)

Mik hÀt ezek a àv¢gsû dolgokÊ az àûszintes¢gbenÊ? Elûsz´r az emberi, az Àllati, az
¢lûl¢nyi term¢szetre prÂbÀl magyarÀzatot talÀlni, s vele szemben¢zni A SZ¹RNYETEG
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cÁmü vers¢ben amaz à´rd´gi elvÊ adottsÀgÀval, amely mindnyÀjunkban Ãgy àBûg teste
ÂljÀbanÊ, mint àa sz´rnyetegÊ, s amelynek jegy¢ben àm¢g a legjobb sem el¢g, amÁg egyÊ.

TÀn ezzel kergette a maga àsemmi meg¢rt¢st nem ismerû erotizmusÀvalÊ halÀlba szerel-
m¢t, v¢li, vÀdolja magÀt. çm e vers, A SZ¹RNYETEG utolsÂ sorÀban (zÀrÂjelben bÀr)
megpendÁti a k¢rd¢st, van-e egyÀltalÀn kiv¢tel, s fûleg kiv¢tel volt-e Ágy, e tekintetben
szerelmes tÀrsa: à(De hÀtha te is Ágy voltÀl velem?!)Ê S igen sokatmondÂan a k´vetkezû
versnek mÀr ez a cÁme s ez az elsû sora. De immÀr nyÁltan, zÀrÂjel n¢lk¡l teszi f´l a
k¢rd¢st. S fokozza is tovÀbb: àHÀtha te is Ágy, Ágy, emberien.Ê Azaz: mindnyÀjan Ágy va-
gyunk ezzel, egyetemlegesen.

A vers kommentÀrjÀban pedig arrÂl szÂl: àSzÂvÀ kellett tennem becs¡letesen a szabad-
szerelem k¢rd¢s¢t, s vele a nû jogait is.Ê S Ágy fejezi be: àA zÀrÂk¢p Erzsik¢re vonatkozik, hogy
talÀn m¢gis az ´nvÀd vitte a sÁrba.Ê A vers zÀrÂk¢pe meg Ágy:

àñh, v¢gzet roml¢kony kalandja!... Tetszik,
nem tetszik, sajÀt f¢rgei kikezdik
az ¢lût, m¢g mielûtt sÁrba fekszik!Ê

S hogy mennyire valamilyen àmegnyugtatÂÊ megoldÀs, àf´loldÂÊ t¢zis fel¢ kÁs¢rel
eljutni, mutatja a k´vetkezû vers, a K¹D¹K, amelyrûl ezt mondja, m¢ghozzÀ felkiÀl-
tÂjellel: àNagy versnek tartom! L¢nyege az a mondat, hogy a bünt is valamilyen jog teremti.Ê
Majd meg ezt: àMindenk¢ppen ¢letben kell maradni! VilÀgosan kitetszik a nagy hatÀs, melyet
gondolkodÀsomra az asszonyok tettek.Ê (Csak zÀrÂjelben utalunk arra ä mert semmi filo-
lÂgiaian is hiteles bizonyÁt¢kot nem talÀltunk rÀ ä, hogy a Weininger-f¢le, a k´ltû if-
jÃsÀga idej¢n k´zkedvelt f¢rfi-nû k¡l´nb´ztet¢s lÀtszik itt f´lvillanni: a nû szellemi te-
kintetben alatta, vitÀlis, a term¢szeti, ¢letviteli, animÀlis vagy materiÀlis alkata tekin-
tet¢ben viszont f´l´tte Àll a f¢rfinak.) A vers pedig, amely az àûsÊ emberi tulajdonsÀgot
a àmodern gyenges¢ggelÊ k´ti ´ssze, Ágy hangzik:

àK´d fed: nem lÀtok... TÀn ¢n ´ltelek meg?...
L¢gy, mondtam (majd: Ne l¢gy!) az, aki vagy!
Lett volna erûm türni jogodat,
hogy t´rv¢nyeid te magad teremtsd meg?
Ilyen jog nincs k¢szen. Te megszerezted?
S tÃlneh¢z volt? S a tiltÂ ÏNe!Î miatt?
RÀm-rÀmn¢z a Nem-Lett-Volna-Szabad
s ´reg lelkemben megborzong a gyermek:
´nz¢se nem bÁrta a mÀsik¢t.
Bünt is jog teremt! VÀd s ´nvÀd el¢g
volt itt, ûs pokol s modern gyenges¢g.
Bün volt t´bbet k¢rnem, mint amit adtÀl.
Bün, ha olyat tett¢l, mit nem akartÀl.
Legnagyobb, hogy ä akÀrmit! ä belehaltÀl.Ê

S a k´vetkezû n¢gy, a n¢gy utolsÂ vers mÀr-mÀr makulÀtlan gy´ny´rüs¢gg¢ tisztult
s eml¢kk¢ nemes¡lt kapcsolatrÂl szÂl, melyben a szenved¢s is boldogsÀg lett, s melynek
asszonyhûs¢t immÀr àK¢tezer ¢vigÊ àf¢rfi sÂvÀran, asszony irigyenÊ figyeli, az û, a k´ltû
szava nyomÀn...: àaere perenniusÊ.
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6. A TºCS¹KZEN°-t idûrendben m´g¢je helyezte A HUSZONHATODIK °V-nek. Jog-
gal: noha maga mondja, hogy annak jelentûs, jelentûsebb r¢sze ez elûtt keletkezett,
de jÂ n¢hÀny tiszta harmÂniÀjÃ, mÃltid¢zû, eml¢kben gy´ny´rk´dû darabja sz¡letett
A HUSZONHATODIK °V utÀn. A àvitalista materializmusÊ bizonyos bensûs¢ges, sztoikus
szeml¢lûd¢s jegy¢ben lÀttatta s id¢ztette mÃltjÀt, v¢tette jelen¢t s fogadtatta el a bek´-
vetkezû v¢gess¢g tudatÀt. Csak n¢ha pend¡l meg benn¡k az UTñHANG keserü, lÀza-
dozÂ vagy rezignÀlt, a l¢tet szatirizÀlÂ hangneme.

Nem volt harcias ateista. Idûnk¢nt szinte vÀgyakozva tekintett azokra, akik a vallÀ-
sok megvÀltÀsÁg¢ret¢ben vagy a tÀrsadalmi tanok t´k¢letes vilÀgot Ág¢rû teleolÂgiÀjÀ-
ban megnyugvÀst nyertek. A tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgokra, kivÀlt fiatalabb eszten-
deiben, f´lhÀborodÀssal tekintett, bÀr akkor sem hitt a hibÀtlan szociÀlis rend fantaz-
magÂriÀjÀban. Mint egykor mestere, Babits, az egy¢ni kapcsolatok etikus, szociÀlis,
kulturÀlis, pszichikus fajtÀiban v¢lte annyira-amennyire az emberi egy¡tt¢l¢s ellent-
mondÀsainak olyan-amilyen feloldÀsÀt, illetûleg a minden ¢lût vÀgya, akarata ellen¢re
el¢rû, kiszÀmÁthatatlanul el¢rû v¢g tudatÀnak elvisel¢s¢t.

Neh¢z volna azt ÀllÁtani, hogy valamely t¢teles felfogÀshoz vagy felfogÀsokhoz ha-
tÀrozottan k´tûd´tt volna, bÀr egyesekhez k¢ts¢gtelen¡l k´zelebb Àllt, mint mÀsokhoz.
A szÀzad ember¢nek, müvelt polgÀrÀnak tÀn legjellegzetesebb magatartÀsfajtÀja az
´v¢, az agnoszticizmus. Ezen bel¡l az emberi kapcsolatok, sût minden l¢tezûk kapcso-
latÀnak legintenzÁvebb fajtÀjak¢nt a szerelem teljess¢g¢t tekintette. MagÀrÂl az orgaz-
musrÂl hol nyÁltan, hol burkoltan mint a l¢t eksztatikus f´loldÂ pillanatÀrÂl szÂl. A
314-es t¡cs´kversben ezt mondja:

                 àaz
¢n gy´ny´r´m is mint teljes burok
borulhat a ti¢dre: Itt meg Ott
nincs t´bb¢, s mint a vilÀgegyetem
csap sz¢t benn¡nk valami v¢gtelen.Ê

çm hogy az agnosztikus ¢rz¡let milyen erûs, arra jellemzû, amit a 315-´s t¡cs´kvers
kommentÀrjÀban panaszol: àM¢g mindig nem tudom, mit ¢reznek ilyenkor a nûk.Ê Mik´zben
a maga ilyenkori l¢lekÀllapotÀt egyenesen a àbibliai, p¡nk´sdiÊ àlÀngnyelvekÊ eksztatikus
´nkÁv¡let¢vel, metafizikai megvilÀgosodÀsÀval, beteljes¡l¢s¢rzet¢vel jellemzi.

R´viden: szeml¢let¢t, kijelentett, vÀllalt ateizmusÀt, materializmusÀt t´bbf¢le meg-
k¡l´nb´ztetû fogalom-, irÀnyzat-, felfogÀstÀrsÁtÀssal jellemezhetj¡k. Mondhatjuk vi-
talista materializmusnak, mondhatjuk (mint û maga is mondta) panteista materializ-
musnak. De szükebben biologikus materializmusnak vagy ¢ppen materialista erotiz-
musnak is. V¢gsû feleletet mindenesetre sem egyik, sem mÀsik vÀltozat nem adott ne-
ki. S alapjÀban nem is hitt ilyen felelet lehetûs¢g¢ben Ãgy, mint hisznek a vallÀsok vagy
egyes (alapjÀban vallÀsi bizalommal telt ¢s vÀllalt àtudomÀnyosÊ) materializmusok.
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