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Györe Balázs örvén

"Szent fogadalmat" tettem, vagyis eljött ennek evidenciája: ma élő

magyar író szépirodalmi művéről kritikát többé nem! Lehet, hogy
elhamarkodtam a dolgot, mert amikor ezt kimondtam - s bár las
sú, de annál hitelesebb "igen" és "helyes!" válaszokat kaptam, épp
munkaadóimtól is például -, még erősen izgatott a magam "he
lye", a velem kapcsolatos "igen" (va6Y "hm, hm"), ez elmúlt, an
gyalok nyugalma bennem ilyképp. Ertsd: kisebb gondom is na
gyobb annál, mint hogy én "némethoni" magyar író vagyok-e,
prosperálok-e így ... hová hívnak meg, hová nem, milyen díj állhat
ki (ám ne álljon ki, ha nem áll kil), és abbamaradt a személyes sze
replés, egészen a magántalálkozásokig, sőt, munkaszerű ügyeket
is inkább levélben, még telefonon se. Rangos lemondásaim voltak,
Hollandia (tárlatmegnyitó; ugyan, szépen összerakják a kiállításo
mat itt és ott, nem kellek, ha nekem az ilyen élmény már... mond
juk ki... nem kell... ha máshol járok), ugyanígy Bécs, Iandl
emlékhónap (legyenek ott rajzverseim, ha kellenek), és tavaszi
fesztivál itt, őszi amott ... nem. Dedikálás, nem. Kivont telefon. Is
tenem, ha valamiről ezért maradok le, ám maradjak. Azt se mond
tam ki, hogy eddigi (nekem túl eseménydús?!?) életem sorát így
tudom jóra hozni. Azt se, hogy ennyit azért megengedhetek ma
gamnak. Nem ilyen kérdés volt (s van) ez.

Nem bújok az evidencia anyámszoknyája mögé. Nem. Egy
a./ és egy b./ pont álljon itt azért logikailag. Ha elfogadom,
hogy panaszaimra (nem ismernek, holott írásaimból kéne, hogy
ismerjenek, jó, általánosan figyelmetlen e kor... elfásulnak a
szakma gyakorlása során az egyetemi emberek, a kritikusok...
tisztelet akivételeknek. .. meg a személyes szereplés kéne... ezt
nem írom alá, kilenc évig belobogtam fél Európát így és sok ma
gyar színteret, és egyre kevésbé akartam, és nekem ebből, má
sokkal ellentétben, nem pottyant semmi igazi manna), ha tehát
elfogadom, hogy panaszaimra túl kerek is a válasz, a panasszal,
puszta tényével lehet a baj. De b./ mégse járja, nincs értelme,
hogy olyan emberrel érintkezzenek, akinek történetesen így áll a
füle, ekkora az orra, ennyi és ennyi éves, verebei vannak (ha ezt
véletlenül tudja az illető, akkor is, mi az, hogy "verebei van
nak"), hogy mindig ugyanazt írja (nahát, kikérem magamnak...
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másrészt azért írok meg valamit sokszor sokféleképpen, mert 1./
itt más a funkciója, mint ott, 2./ a legváltozékonyabb ma élő

írók egyike vagyok, tehát tessék figyelni, másképp írom én ezt
ma, mint fél éve tettem, 3./ nagyon kevés a válasz, a reagálás,
tehát némi kétségbeesett igyekezet is van az önismétlésekben.

Látszik - és eléggé is! -, hogy ez nem túl jó viszony köztem
és a (nevezzük bármilyennek) "közeg" kőzt, és senki se veheti a
szememre, ha magamat fölös bánatoknak kitenni nem akarom
(ha igazam van, ha nem, "úgy" érzem, ez és ez az érzetem, s ott
nincs apelláta, pláne ha ezzel senkinek se ártok, hogy vulgárisan
fogalmazzak), s főleg csak arra törekszem, hogy írói jelenlétem
meglegyen. Itt nem érdemes belemenni az írói produkció rettene
tesen rossz honoráltsága és magas megadóztatásának kérdéseibe.

Tehát túl az evidencián, azon, hogy "ilyesmi logikus... ilyes
mi már volt, amióta a világ", nem, magam egyszerüen elemi
mód érzetként vettem tudomásul, hogy nem bírok érintkezni
(mert feleslegesen és pontatlanul beszélgetni) csekélyke levelezé
seken (vagy nagyon is jó félszakmai, teljesen baráti levélváltáso
kon) túl senkivel, s ezt Györe Balázsnak is megmondtam, elda
dogtam. Ahogy még többeknek, ez nem névsorolvasás, nem
pletyka- és fájdalomrovat. .. de szívesen írnék valakinek pl.,
hogy élek, oké, csak ahogy az alkoholt elhagyva nem lehet csak
egy kupicával, .. úgy nem tudok én neki írni, isten ments, hogy
telefonálni ... én, aki az utcán sem szívesen találkozom, véletle
nül se, s csak az a dilemmám, hogy egy kéregetőnek miként
mondhatnám, "asszonyom, én nem érintkezem, van még 2 mil
lió más budapesti ember", amikor arra is válaszolnom kell, hogy
ha az utca felől kérdeznek, merre van ez vagy az a hely ... Nem
lehet élni, és ezen túl van még a fogfájás, a rák, a bélcsavarodás,
a közúti baleset, a gázrobbanás, a gyilkosság. De e rémségek
mellett, ezeket elfeledve, úgy sem lehet élni maximális igénnyel.

Ezt hajtogatni: közhelyes ostobaság. Magam pár dolgozatba
most beleírtam: "Hölgyeim és uraim, hogy ne az legyen, hogy a
TO mindig ugyanazt beszéli túl, közlöm, mint igazi érdekességet, a
magánemberi érintkezést élőszóban és telefonon beszüntettem, és
ennek útján szép lépéseket is tettem, eredményeim vannak, bár
lesz ez még jobb is. Elsősorban foghidamra vigyázok, mely ha letö
rik, nem lesz többé mechanikusan visszaragasztható, tehát hossza
dalmas fogorvosi magánérintkezést involvál..." És a többi.

Amikor 2003 ősz-elején Györe Balázsnak erről az állapotomról be
számoltam, ő saját magán egy bizonyos "betegség" (kór? csapás?)
tüneteit épp csak' észlelte, így is vetült rám parányi árny, hogy
jóbarátomat cserbenhagytam. Holott Gy. B. jól tudja - tudja, hála
az égnek! -, hogy ugyanúgy jóbarátja vagyok, csak másképp,
nem beszédes (vagy épp leveles, nem "nagyon" levelezünk, se)
módon. Engem mégis bántott a dolog. Olyan tiszta volt az alap-
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helyzetem. Hittem én, hogy az volt. Holott. .. Nézzük távlatosab
ban, hátráljunk kicsit.

Ha valaminkben nem partner a világ, hamar jön az "agyoncsa
pom!" inger. Bizony, életemnél drágább madárkámmal is érzek így,
ha "ez a hülye már megint mit mászkál a hasamon, bele akar zu
hanni az írógépbe, hogy a billentyűk péppé zúzzák? inkább agyon
csaplak, te!" Van ez. Aztán esete szinte sírva-siváran búcsúzunk a
naptól. .. várhatjuk a hajnalt, hogy madárkánk ébredjen, együtt le
gyünk megint. S újra az ő kis szamár agya és reflexei szerint.

Az emberi érintkezés más.
Itt minimum egyenértékek találkoznak, és soha az életben

nem volt számomra senki olyan fontos, hogy azt mondjam: "Te,
agyoncsaplak. .." Madárkám bezzeg volt. Főleg megbántani nem
akarnék senkit. (Bánom, hogy nagyon is bántottam meg... )

Tehát akkor volt még az, hogy Györe Balázs parányit elindult
(s remélem tovább halad) a külföldi sikerek pályáján, s nem vi
tás, mondtam olyat, hogy ha ezt a kérdést én a magam részéről

magamban lezártam, nem akarom a témát még jóbarátom révén
sem újra-hallani. .. azt meg, hogy "direktben" hallgassunk erről,

végképp nem szeretném. Mára, mondtam az imént, végképp le
zárult bennem a külföldi "sikerek", a külföld méltányossága
iránti érdeklődés. 66 éves vagyok, s azt is mondtam Balázsnak: a
ti kérdéseitek (50 évesekéi stb.) mások! Nem is annyira a húsz
és harmincévesek társaságaira gondoltam, ott az jön, hogy "min
denre végképp nem gondolhatok" . De ha visszaérzek a magam
50-55-58 éves korára, azt kell mondanom: de más az, ami ma
engem érint! mást élek! mindenemmel, még az aludhatné
kommal is. És egyáltalán. Ám ez csak részletkérdése a fInem hi
szek a jó élőszavas érintkezésben"-nek (ügyesen fogalmazva).

Holott, mondom...
Sújtani kezdte Balázst ez a rettenetes, eléggé szörnyű kór,

vagy micsoda, ő maga megírja, közli saját fényképét - bátor
dolog! nem önmutogatás, nem önkínzás, igazi írói tett! eviden
cia! jaj - ebben az állapotában, s egy tüneményes, egy gáncsta
lan, egy nagyszerű verskötetet tett az asztalra, melyről nem írha
tok, mert... ugye... S amelyről mégis írnom kell.

Ennek szerencsétlen-szerencsés foglalata ez az írás, és egy
ilyesmikre (Pilinszky jegyében is) nekem-hiteles fórum a lap,
ahol ez megjelenik, íme.

Györétől, fájó, hogy én így kaptam meg az esszenciák esszenci
áját. Jó, tudtuk, költő ő. Prózájába bele is piszkáltunk páran: még
több öntragikumot kértünk etc., bíztattuk, ne féljen, hagyja a ven
dégszövegeket másra, ő fitzgeraldi (nem filozofikus) alkat, rajta.

Most itt van. Megkaptuk, megkaptam. Ezt a verskötetet. Meg
szakítottam egy regényt. Bár a divatszóval mondom, s bár mindig
sóhajtozni kezdtem, ha velem és költészettel kapcsolatban Györe
Balázs a nagy szót mondta, "angyal-ember, na", így feleltem én,
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"Alan Kaprow megmondta, ma nem mondja már azt egy ifjú
művész, hogy szobrász vagyok, festő vagyok, grafikus ... " 
másrészt Joseph Kosuth is leszögezte: "minden művészet kon
ceptuális" -, hanem hogy "művész vagyok". Ergo, érveltem,
vagy inkább ettem a mérgem, én, TO nevű se vagyok "költő",

ilyen-olyan érdemekkel, hogyne, prózám hol marad? Arról nem
praktikus beszélni, azt hasznosabb hátrább tolni? (Nem Györe tol
ta hátrább, a jó egek szerelmére, nem, csak ... ) Hát Györe most
megrendítően drámai, jó, legjobb rangú író lett verseskötetével.

Mondhatnám: innen tovább.
Ez a kötet egy abszolút, vagyis nem arányítandóan nagy

könyv -: létezik. Elemien. Részleteiben hitelesen. (Ezt szúrom be
ide, utólag.)

Balázs itt Pilinszky kései lírájának méltó folytatója (a korai lírá
tól mind arrább járunk, persze), és feltár olyan bugyrokat, me
lyeket látni szerettem volna, emlékszik úgy, villant össze póluso
kat olyelemiséggel, hogy Ezra Pound is elismeréssel csettinthet
ne, még nagyobb hitellel van ő kinyomtatva, nevével, a verskö
tet borítóján, mint ahogy Györe Ottlikot és Fitzgeraldot oly
sokszor (jó, hát hittel, mégis ... ) hozta nekünk, vagy ahogy töb
bünket emlegetett (Mándyt. .. e sorok íróját. a sor messze végén
érzem magam, ellentmondást nem tűrően). Nemes Nagy
Ágnessal a kis találkozás (kis?'), hitellel Ottlik, nagy hitellel... és
sok-sok minden. Azt szokták mondani, ha élvezni akarod a má
gus produkcióját, ne menj a színfalak mögé.

Györe most beengedett minket. A sorscsapás hatására, meg
rendültségében. Meg talán írói útjának szuverén, szakáll-pilla
ide, haj, lábszőrzet oda, valóban alapon. Meggyőződésem!

S nem mágus ő, nem igen jó író, gáncstalan prózás, hanem
megrendítő művész. Ember. Társunk. Barátai vagyunk.

Mit tehetünk. De itt van a "holott".
Na, szóval csináltam egy rettenetes évet, másfelet. Két (tényleg

gáncstalanul) lefordított Virginia Woolf-regénnyel, a Parzivallal
(nem mentegetőzöm, mert továbbra sem akarok élőszóban érint
kezni senkivel: "megnyomott ez ... átéltem Parzival útját ... " - ol
csó beszéd lenne, nem), kis Poe, Wilde (Oscar), Benczúr Gyula (0,
és fedél alá hoztam három regény-kisregény adósságomat, írtam
esszéimet, az É5-be a Galambocskámat, könyvismertetéseimet. ..
terveztem a reménytelenül keszekusza irodalmi munkavilágban
az elképzelhető következő évet. .. ez volt. De nemcsak ez.

Szerkesztőim, kiadóim a megmondhatói, A hullámok vagy A
világítótorony milyenre sikeredett. Nagy magányban, iszonyú fe
gyelmezetten éltem, főleg madárkámmal, de - erősen ittam.
Bort. Rossz bort. Semmi rossz hatással nem volt lelkemre, szelle
mi képességeimre. Én az istenség vadbarma vagyok ily szem
pontból. (Mégis finomkodással vádolhatnak.) Hanem a kevés
mozgás... az, hogy ültem csaknem egész nap ... madárkámat se
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hagyogattam el... az utazások s izgalmaik végleg véget értek ...
elkezdtek rám lerakódni a kilók. Már előtte is, alattomosan, az
én hibámból (mit hittem? hogy ez csak úgy leáll?), nadrágjaimat
rendre kihíztam... és a bor aljas mellék-szerei miatt a tiszta sört
választván, viszonylag sok-sok dobozig naponta felmenvén ... a
hízás katasztrofális méretet öltött. Magam előtt toltam a hasam,
nyakamban volt a fejem ... szűk lett a szemem...

Persze, és ez egy másik írás tárgya lenne, lázongtam, s ma is
teszem egyre az epés megjegyzéseket: "Hát nekem semmit se
szabad?" Sör, életbeosztás... sok ülés, na és, statikus életmód .
engem ez 90 kilóig visz. Hogy hasam a combomra türemlett .
ah, szörnyeteg irodalom, fordítás, szellemi munka! (Is.)

De nem ezért nem akartam érintkezni, ne ezért nem ültem
modellt a rólam készítendő festményhez (s nem néztem meg a
végeredményt egyelőre, annyira magamba zárultarn), igen, míg
Balázs haj-bajsza-pillája-szemöldöke hullt, rám botrányos kiló
mennyiségek rakódtak. Túl kevés ott, túl sok emitt.

Egy nap következett a fordulat. Nem az életrajz a lényeg. Mi
féle sördobozos sétáimat hagytam el, hogyan volt egy hétig
(nem is olyan nagyon) idegen(ebb) a világ ... a várost kicsit úgy
is unom (vagy sem), a sör is elment. A koszt ridegült. (Felesé
gem nem főz zsírosan, csak "más" az, ha valaki fogyni akar, mint
ha normális súlyt tartani.) Tehát lelki bajokkal foglalkoztam 2003
nyárvégén, holott ... testien egzisztenciális nagy bajom is volt!

Most, mikor ezt írom, kilencvenedik napja nincs ital (s nem is
számolom ezt, mert sosem lesz, Budapesten nem... s mikor me
gyek én akár csak egy napra is külhonba ... Bécsbe ... évek múl
va?), a ridegnél is ridegebb a koszt, és - mert ez a dolgozat
vallomásos - reménytelen lenne megbeszélni másokkal a dol
got, mindenkinek Ifa maga véleménye" lenne meg (mi más), és
én, ha magamról akár panaszokat is mondok, nem azért teszem,
mintha ötleteket várnék, mi legyen (eszem nekem is van), ha
nem ki akarom fejezni magam, bízom a másikban, példámat
szeretném felmutatni, ember, vigyázz ...

Csak ez nem a társalgásos érintkezés tárgya. Kezd derengeni
már, ugye? Az egzisztencialista, aki-ami én lettem, nem érvekre,
tippekre éhes. Semmire se éhes (ld. Kafka éhezőművésze, ami
lett belőlem, s még gondok is adódhatnak a családi étkezések
kel, hagyom ezt). Egyensúlyt akar. A dolgok rendjére vágyik ...

Ha Györe Balázsnál vágytam ilyenre, íme, kiteljesítette írói mű
vét ezekkel a nagyon-nagyon jó, drámai versekkel. Nem idézhe
tem ... fantasztikus a hátsó borítőszöveg-vers... legyen ennyi elég.
Nekem be szoktak jönni az ilyen tippjeim (Deák Lászlónak tippel
tem az Év Verskötete díjat tavaly, meglett, most Györe Balázsnak
tippelem a versdíjat ... egy József Attila-díjat... miért ne tehetném?)
- hát álljon itt ez is. S látod, Balázs? Így tetszesz nekem, e versek
kel, igazán. És így borzaszt el ez a nyomorult létezés, mely miénk.
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Egészen hihetetlen megnyilatkozás a Kalligram-kiadvány, e
verskötet. Nem így akartuk, Balázs. Kapcsolatunk egzisztencia
lista, örök-emberi. Minden marad, ahogy van, csak ezt is el kell
mondani hozzá: nagyon igaz írónak, művésznek tartalak, úton
lehetsz a - hiába húzta át a szót Weöres, használjuk - nagyság
felé. (Hogy franciás stílusban legyek itt, kicsit fellengzősen, eg
zisztencialista. Igen, de hát talán Camus-ék se mondták volna
ezt, egy ilyen kötet láttán, másképp.)

Ja, és a vallomás. Már-már betegesnek látszó módon Nyista
Kila, Króm-Gramm-Fitty és egyéb szerek bűvöletében élek, nem
eszem, inkább sokat korpázom, ilyenekbe keveredem. Mint egy
öregember (mondtam én: a 66. év, ha már tüzet és tűzoltóautót
megúsztam, íme, a pasztillaszedés nevetségessége... beosztom
néma napjaimat nyáron, kora-ősszel a cseppek révén, vadászom
a városban, eredménnyel, a Nyista-Kila folyadékot, adagolom,
eltúlzom... ügyelek, ne háromszoros krómadagot vegyek be ...
remélem, töpörtős pogácsához se nyúlok, még úgy se, ha 3/4-ét
verebeknek szórom),

S még valamit. Ahol nincs apelláta, ahol tehát magam mon
dom meg: akarok-e élőszóban érintkezni vagy sem. (Csak ezt
pofába mondani csupán a legbensőbb barátokkallehet, ilyen ne
kem Györe Balázs, bárhogy korholtam szegényt néha, ilyen ne
kem ez a nagyszerű, megrendítő, profiköltő-író.) Amikor egy
tűzesetnél, a házban volt, nagy dörömbölésre sem nyitottam aj
tót, szerenesém volt, nem is kellett (a tűzoltók ott voltak, tettek
volna róla, hogy nyissak'), elbíráltam, nekem és az adott helyzetben
mi a felesleges, mi az, ami kell - figyelem, ez nagyon alá van húz
va! -, én ... ezt ... elbíráltam... legbensöbb... érzetem... folytán!
-, ezzel két életet mentettem meg, a füsttől, a mérgezéstől: ku
tyánkét, aki még két évet élt, és madárkám életét... és ő még él
het további 4-et, ő-öt. .. a hülye drága, itt ül a vállamon. Ne ha
ragudj, ha korhollak, Totyi. Gyarló ember vagyok.

Erősködöm, erőszakoskodom én is (te ne tudnád, veréb? nem
kell tudnod, Balázs? nem kell tudnotok, barátaim, ismerőseim?)

a saját egzisztencializmusom alapján. Nem tudok másképp élni.
Amíg egy nap... például a lélegzetem elakad... például úgy

kezdek fogyni, hogya csontvázságnál végzem... vagy már elemi
erejű dolog nem történik velem. Nem nyitok, uram... ez nagy
lázadás. De addig is...

Addig hihetem, kell is hinnem, hogy elemiség vagyok. "Jó,
rossz". Ez így a jó, így szakszerű, így van létjogom. Holott. ..

Hogyan is idéztem William Carlos Williamst, a verebek költő

jét, a kicsit lenézett, nem nagyon közismert, mellőzött "Nat
Roid"-jaim egyikében: "Élj, de maradj halott; / ebből ne engedj.
/ És tégy, ahogy tetszik, / és minden jó lesz." Lesz-e?

2004. szept. 17.
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