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Jegyzetlapok
Elolvastam egy 642 oldalas verskötetet. A nemrég elhunyt magyar
költő összegyűjtöttverseit. Egy futtában, de három napon át. Köz
ben el-elmentem egy órányit sétálni, ledőltem kicsit pihenni, zenét
hallgattam. Schubert C-dúr vonósötösét háromszor is. Nem lehet
betelni ezzel a művel. A kötet verseihez illő emelkedés, zuhanás,
édesség és nyomorúság lép benne egymás nyomába. Sírás és tragi
kus szertelenség. Esti lefekvés után még meghallgattam - fülhall
gatóval - az andante sostenutót. Ezt írja magáról a költő: ne iz
guljatok, ne vegyetek túl komolyan, én csak egy bohóc voltam.
Pechje van. Szeretem a bohócokat, tehát nagyon komolyan veszem
őket. Bohóc volt Szent Ferenc is. Minden igazi valamelyest bohóc.
Valaminek a bolondja. S mikor ez a költő élete harmadik harmadá
ban, az utolsó éveiben a bizonyos s közeli halálát fölséges ínyenc
falatokkal is táplálta magában, hadd ágazzon szét benne, hadd
rágja ízről ízre, hogy már tengernyi sörrel, töménnyel sem tudta
szétmosni, akkor volt a legbohócabb. A legkeserűbb. A legmagá
nyosabb. A leghitelesebb. Költészetében a legnagyobb. A legesen
dóbb, mert végül tehetetlen is. Ahogy mértéktartóan eseng még
egy kis időért. De félelem nélkül látva előre, mi következik vissza
tarthatatlan. Kezdetben verseinek már-már shakespeare-i szö
veg-Ieheletük van (azt hiszem, erre most egy nagyon csúnyát
mond; bánom is én). Majd jön a mind keményebb, mind szelleme
sebb, mind pontosabb szókimondó ellenállás. Provokál mindent
és mindenkit. Magát is. Finoman a barátait is. Ahogy megveti a
hazugságot, a csalást, az álságot, a butaságot, a megtévesztést , az
újretorikát, az a gyűlölettel határos. De nem beolvas, hanem ráol
vas, kiszámol. Nem csapkod mindenfelé, hanem szellemének filo
zofikus alapmozgásával végigmondja, s hirtelen elvágja a magáét,
sosem feledkezve meg arról, haragjának csúcspontján sem, hogy
mintegy korszerűenklasszikus verset ír. Micsoda bohóc ez. S mek
kora verbális leleménnyel.

Volt kommunista is. Aztán kiábrándult a "szerbzsidómagyar".
Lekaresizza Marxot. Egy nem akármilyen értelem fölgyülemlő,

átkozódó, kétségbeesett leleplező ereje élteti ezt a költészetet.
Költője nem ismer, s nem is kér irgalmat. Nincs mit szembeszö
gezni vele. Igazai vannak, viszont mása sincs. Ezt a mást keres
hette élete (kondori) mélységeiben, éjszakai kalandozásaiban
(olykor az eszméletlenségig részegen), "kiterjedt" műveltségé

ben, a szenvedélyes olvasásban, számolhatatlan szerelmeiben,
sistergő (ellítéleteiben, hisztérikus érzékenységében. Fizikuma
törékeny volt, de (pilinszky-i) "vadállati erőt" (Nemes Nagy Ág
nes) sejtetett, mely sok mindent kibírt, elviselt; közben elkopott.

440



Megtaposott magában minden reményt. Megsemmisítette
"mennyországát". Elszántsága mögött azonban - egy filozófus
hoz illő - lényegi bizonytalanság lappangott, végletessége mö
gött megingató kétely. Valami mély, egyetemes félelem szűkölt

benne. "Szelíden, de szívósan" szégyelljük Ifa bennünk lapuló jó
ságot", írja Utóhang című versében.

***
A trágárság oly természetesen csorog belőle, mint csapból a víz.
így ír, s alighanem így is beszéllt). Engem megnevettet, mert ezek
a meg-megrezzentő, fülsértő kiszólásai valahogyan a helyükön
vannak. Nem kezdik (kezdhetik) ki nyelvének jó értelemben vett
gazdagságát, a spektrumát, a hétköznapi dolgok háttér-jelentéses,
jellemző rajzát, a sorokon, versszakokon átömlő gondolati erőt, az
ábrázolást, mely mindenütt érzékletes, kitapintható fölületeket ad,
a kifejezés egyszerűségét, és főként gondolkodásának, gondolatfű
zésének valami nyers, rövid, gunyoros, modern evidenciáját. Igen,
gyalázta istent. Ugy írt róla, mint egy koszos rongycsomóról (Is
tent nem lehet gyalázni; ha nincs, minek? Ha van, értelmetlen). Az
istengyalázó magát mutatja meg. Gyalázta a szent családot, az
egyházat, a pápát, "dögletes"-nek mondta a szeretetet. Ezek a sza
vai földühítettek (én is mondtam a költőre, s a szavaira egy cifrát),
de nem botránkoztattak meg. Elgondolkodtattak. Nem vagyok
hajlandó botránkozni. Vagy gondolkodom, vagy imádkozom.
Köztes helyzet nincs. Ha imádságban nem, gondolkodásban, meg
értésben még találkozhatunk? "Istenné lenni", írja másutt (Balla
da). Hogyan?, kérdem... Hiába irtja magában és maga körül látvá
nyosan és eltitkolva is a reményt, ami éltet mindnyájunkat (hátha
mégsem így van, hanem amúgy, tovább és másként), ott bukdos
verseinek raszterében. Mintha azért beszélne útszélien, hogy föl
ne törjön benne a kényszeresen elutasított, a meghitt, a szabad, a
békességes, a hihetetlen, az igazi lét üzenete. Igenis, mea-cuipázik
ez a hideglelősen őszinte s jelentős költészet. Magával ragad szar
kasztikus mizantrópiája. Valóban élhetetlen életet találtak ki ne
künk, találtunk ki magunknak. De ennek nem Isten az oka, hanem
az a "barom" ember, aki csökönyösen megmarad övalattinak.
Kedveli a vegetatív, való világot.

Hogy mit szól a költő közeledtemre? Harap, rúg, visít, égi (vagy
csak odaáti) rendészért kiált? Nem foglalkoztat. Hogy ki, miért s
miként vonz engem, azt én döntöm el. Nem egy mesterséges 
akár szellemi - fal kényszerít választásra, nem valamiféle többség
vagy kisebbség, nem is az illem. Aki, ami kell nekem, megszerzem
magamnak. Nagyon kevés dologra van szükségem. De amire van,
az kell is. Ez a verskötet kellett. Költője nem rimánkodott senki-
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hez, ám sokkal bölcsebb volt, mint amilyen "romlott"; hagyott ma
gának rideg rettegésében Istenhez egérutat. Hosszas haldoklása
nagy, konok, s megrendítően emberi volt. "Az életből lassan tű

nődve távozik, / nem érti, hogy mit is keresett itt" (Búcsú D. Pél
dásan nézett a szeme közé annak a nagyúrnak, kinek közönsége
sen halál a neve. Őelőtte nem virgonckodunk. Mi, egyelőre itt
maradottak örülnénk, ha költő testvérünket vad szabadságszerete
te egy még nagyobb Úr elé sodorná, s ő magához vonná, ahogy re
mélték a magyar költészetben az elődök. Isten ne tudná, hogy
(alighanem) csak tékozló fiai vannak? Kik meghemperegnek min
denféle mocsokban, bajban, sárban, tagadásban? S ha akarták, ha
nem, beleszoktak a lassú elhallgatásba.

Petri Györgyről beszéltem.

Macbeth búcsúja
Elkövettem, amit talán más is...

Szemhéjam ködhártyái mögött
Halódó gyertyafény, északi eső.

Fejszék esti csattogása
Hallik minden udvarból.

Utólag beismerhetem:
A nyirkos függönyök mögül

Ki sose láttam. Mire jó
Hát ez az egész?

Ez a mérhetetlen
Kínokban mért hétvége?

Nézd, ahogy a vasárnapi
Mise után ballagnak

Haza a birnhami erdőn!

Bambák és vadak,

Vétkeikró1 mit sem sejtenek,
Mindenik elhantolt már
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