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Oszi kék
Nyárutó? Őszelő? Kurt Tucholsky szerint egyik sem (épp ez benne
az igéző, a varázslatos); ő erről szóló szép írásában ezt a kalendári
umhoz általa nem kötött, többnyire nagyjából egyhetes időszakot

"az ötödik évszak"-nak nevezi. Az erről a szívének oly kedves
"évszak"-ról nyújtott leírása állóképszerű és rendkívül plasztí
kus-szenzuális. Hiszen szerinte - szerintem is - éppen ez ennek a
"zamata", hangulata alapján mindkét szomszédos évszaktól elkü
löníthető év-szakasznak a lényege: a már-már a mozdulatlanságig
menő nyugalom, a pihenés, a béke, az, hogy bár maga az átmene
tiség, még sincs önmagán kívül eső telosa: nagyon diszkréten, sem
mire sem kötelezően sejteti önnön előzményét,és jól tudjuk, mi az,
ami rá következik, s mégis, ez az ötödik évszak nem vezet sehon
nan sehová, az akarattalanság és a vágytalanság békéje uralja 
idön-kívüli "idő".

Hasonlónak vélem hozzá a napon belüli senkiföldjét, azt a bi
zonyos "kék órá" -t, amelyben minden lelassul, mert a nyüzsgés,
a törtetés nem is annyira értelmetlennek tűnik (hiszen ez tudatos
meggondolást feltételezne), mint inkább lehetetlennek bizonyul.
Valamiféle megnövekedett nehézkedés, tömegvonzás lassítja le a
járást, a mozdulatokat. A körvonalak élesek, a színek mélyek, a
célok "mégis" bizonytalanok (ha ugyan nem enyésztek el). Az
az óra ez - emlékszünk Kertész Imre Sorstalanságára -, amely
még a koncentrációs tábort is a béke (amennyiben az időtlenség,

a halállal nyilvánvaló módon össze nem férő - persze, csalóka
- időtlenség) helyévé volt képes varázsolni, amely "idilli" KZ
ilyeténképpen korántsem annyira megmagyarázhatatlan módon
kelthetett honvágyat a regény Köves Gyurijában. Ez a nappalhoz
már nem tartozó, de a közelgő éjbe forduló szürkületnek sem
alávetett óra lehet a meditáció, sőt egyenesen a nirvána ideje, de
- miért ne? - akár élénk, felszabadult tevékenység is folyhat e
röpke (bár érzékelhetetlenül múlól) óra tartama alatt. A lényeg
itt is az időszak önmagában-állása, a kauzalitás és finalitás rács
szerkezetén való (látszólagos) kívül-állása, röviden: a szabadság.
A - mondani sem kell - illuzórikus szabadság. (Más kérdés,
hogy halandónak a földi életében lehet-e része "igazibb" szabad
ságban... )

Tucholsky lelkesen méltatott békéje a hiánytalanság, a teljes
ség szinonimája. Mintha a tekintet megtapadna Kosztolányi
gyümölcsöstálján, amely bár "őszi", mégis, tudható: örök. E gyü
mölcsöstál, ha akarom, azt üzeni, hogy az év (az élet) mily gaz
dagon vendégeli meg az embert, aki kivárta, amíg (megérte,
hogy) mindezen gyümölcsök beérjenek, ha akarom, az áldozat
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sen - bár érthetően és

Kant óta filozófiailag is
bizonyított szükségszerű

séggel -- az időhöz, az
időben-létezéshez "kötött)

2Természetes, hogy min
den költőnek vannak

jobb és rosszabb percei,
és hogy bárki önkényes
nek nevezheti az itt föl
hozható példákat, mégis

föltünhet, milyen ím-
mel-ámmal olvassuk s

mennyire nem emleget
jük Babits "tavaszi ver
seinek" zömét (még az
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valót is, mint a Dal, pró
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vei együtt is, a .nagy
standardversek' közt

tartjuk számon. S milyen
pontosan tudta/érezte

Arany János vagy épp
Krúdy (akiknek az ősz,

az őszi hangulat, kolorit
tudvalévőleg erősségük

volt), hogya tavasz, de
ehhez fogható mérték

ben a nyár és a tél sem
igazán az ő tollukra

való. Eszembe nem jut
tagadni természetesen,
hogya tavaszról voltak
szép, sőt nagyon szép
sorai-versei jó néhány
költőnknek, mondjuk

Áprily Lajosnak, a fiatal
Szabó Lőrincnek vagy a
fiatal Radnótinak, ezzel

együtt nem hinném,
hogy tévedek azt

állítván, a magyar és

gőgjét jelképezi, amely/aki minden bizonnyal mohó emberiek)
foga között fogja végezni hamarosan, de tudja, oly fokát érte el
a tökéletességnek, a teljességnek, amelyet az, aki testét fogja táp
lálni vele, sosem érhet el. Ezért "hemzsegnek" a versben a drá
gakő-nevek. De vissza a Tusholsky-leírás és a Kosztolányi-vers
asszociációs kapcsolatához. A Tucholsky-féle tekintet nem emel
kedik föl a gyümölcsöstálról a "túlnani" fákhoz: nagyon jól tud
juk, mit jelent amaz aranykezek integetése: ugyanazt, mint a
Kosztolányi által már-már bálványozott Goethe-versben a Ván
dor éji dalaDan a későest/koraéj csendje, amelyben a vándor
"nyugalma" érik-előlegeződik. Csakhogy Tucholsky éppen úgy
és kizárólag úgy gondol hívnek maradhatni ezen ötödik évszak
"szelleméhez", ha békéjét nem transzcendálja és nem értelmezi
úgy, mint Kosztolányi - még az elmúlásnak az a bizonyos
halk, diszkrét bánata vagy szomorkája is allzumenschlich,l amely
olyan finoman, a sóhajtva-felismerés és -elfogadás attitűdjével

rezdül meg Kosztolányi vagy akár Goethe versében. Minden ön
magáért van és önmagát jelenti. A kauzalitásba és a finalitásba
kapaszkodó, a világot következésképp ilyen raszterbe "rendez
ni" igyekvő emberi ész nem talál, legalábbis erőszaktevés nélkül
nem talál fogást ezen az ötödik évszakon. De nem is az emberi
értelemnek "találták ki" ezt az évszakot. Hanem a szemnek, a
fülnek, még inkább az ízlelőbimbóknak s talán leginkább a bőr

nek, a hámsejteknek, a pórusoknak.

De nem feltétlenül kell a Tucholsky-féle (ámbár plauzibilis) meg
különböztetéshez ragaszkodnunk. Az őszben magában - amely
ről a, hogy úgy mondjam, nem betegesen pesszimista vagy dep
resszív embernek, ha csak nem a szándékolt kontraszt kedvéért,
egyébként sem a metsző, a védtelen gyalogost hideg esővel verő

szél vagy a baljós novemberi hófelhők fognak eszébe jutni -, te
hát magában az őszben is kell, hogy lakozzék valami sajátos va
rázs; emlékezzünk csak, milyen borzasztóan kedvelt évszaka ez ál
talában a költőknek. s valljuk be egyszersmind azt is, hogy míg
többnyire - ha épp nincs elegünk belőlük - kedvünket leljük az
őszies elégiákban vagy elégikus őszversekben, addig a tavaszi
zsongást, kikeletet, rügyfakadást éneklő poémáknak mennyivel
kisebb hányadáért vagyunk képesek feltétel nélkül lelkesedni,
mennyivel könnyebben kapja meg tőlünkegy-egy ilyen vers (vagy
akár festmény, sőt netán fotó is) a minősítést: giccs.' Igen, csúcs
pont és kilátópont az ősz, vízválasztó, a "valami után" hátradó
lő-elheverö,sütkérezőnyugalma, s egyben haladék a halál felé ve
zető, mind meredekebb lejtőre lépés előtt, e haladéknak, vagyis az
elkerülhetetlenség tudatának minden rejtett (elfojtott?) feszültsé
gével és nyugtalanságával. Átmeneti időszak, melyben az idő 
noha a változásokat nem-észrevenni csak szántszándékkal lehet 
állni látszik, és maga a többféleképp megélhető évszak: lehet az
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a világlíra évszakhoz
kötődö vagy köthető,

igazán emlékezetes
versei között túlsúlyban

vannak az őszi

vonatkozásúak.

öncsalás, lehet az erők számbavételének büszkeségre és bizako
dásra okot adó időszaka, de lehet a józan számvetésé is. "Ki érle
led a tőkén a gerezdet, / én pártfogóm és császárom, vezess, / az
életem a sors kezébe reszket, / de lelkem és gerincem egyenes. /
Uralkodásra a karom erős még, / adj kortyaidból nékem, végtelen,
/ s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, / még most se rút, nem-őszü
lő fejem." - halljuk Kosztolányi hangját. "Kinek nincs háza, im
már nem is épít" - így Rilke a híres-nevezetes Őszi napban. Az ül
dözői elől tovább már nem menekülö, velük szembeforduló szar
vasbika tartása is benne van az őszben, vagy, az emberi magatar
tás-palettáról vett példával, a bürökpohárra ítélt, ám addig is bará
taival csevegő Szókratész büszke rendíthetetlensége is, de éppígy
benne van a kétségbeesés szűlte, s épp a kétségbeesést elfedni hi
vatott, barokk Carpe diem! is. Hogya természet éve Sinnbildje (ma
gyarul legyen az egyszerűség kedvéért: metaforája) az emberélet
nek - amaz el nem hanyagolható különbséggel, hogy e lineáris
utóbbiból fájdalmasan (?) hiányzik a ciklikusság -, azt egyetlen
más évszak esetében sem érezzük olyan erőteljesen,mondhatni to
lakodóan, mint éppen ősszel.

Nyilván kiderült a fentiekből, hogy nekem is kedves az ősz,

de vajon ki tudok-e emelni valamit belőlük, netán hozzá tudok-e
tenni bármit az eddigiekhez arra nézvést: nekem elsősorban mi
ért is kedves? Valamit, talán. - Nem tudom, megfigyelték-e ille
tőleg volt-e olyan érzésük, hogya tavasz és az ősz némely nap
jainak hangulata, fényei, levegőt átjáró zamata között meglepő
hasonlóság mutatkozik. Ha a díszletek nyilvánvaló kűlőnbözősé

gétől (kipattanni készülő vagy épp frissen kipattant rügyek
versus rozsdásodó lombok, még rövid, de harsogó-zöld fű versus
hosszú, száraz, szalmafakó szárak stb.) eltekintünk, akár felcse
rélhetőnek is mondhatnánk a kettőt. Mégis, habozás nélkül az
őszt állítom a szívemhez közelebbinek. Miért? Mert a tavasszal
ellentétben az ősz nem hiteget. A felületesen gondolkodó az el
lenkezőjét vélhetné: éppen a szép, enyhe-aranyló őszi napok
azok, amelyek hitegetnek: azzal, hogya nyár el sem múlt iga
zán, hogy oly sok mindenre lesz még mód, van még idő. De hát
ezt az ősznek úgysem hisszük el! Elfogadjuk, sőt lehetőleg önfe
ledten fogadjuk el a langy napsugarak cirógatását, de nagyon is
jól tudjuk, hogy napról-napra közelebb jár hozzánk a "ködgu
bás", orrpirosító szeleket fúvó, fagyot vicsorító november. Gen
Abend gehts! (estébe hajlik [feltartóztathatatlanul közeledik az
este felél a nap) - olvassuk Nietzsche szép ditirambusában, a
Nyugszik a nap címűben. Az ősz legföljebb szeretne - ha ugyan
szeretne - fiatalra vakolt-festett, csábító dizőz lenni, mi tudjuk,
hogy ennek a nagyon is érett, a fonnyadásnak minimum a kü
szöbén álló asszonynak a cirógatása nem egy hosszú, forró és
szenvedélyes szerelmi történet nyitánya. Amit az élettől még
akarunk, azért most kell kinyújtani a kezünket, ahová útban va-
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GEORG TRAKL

A költő hagyatékából
közölt német eredeti

csekély (két szóra,
valamint a közpon

tozásra kite~edő)

eltéréssel Verfall címen
jelent meg a Gedichte

(Költemények) címü
kötetben 1913-ban.

gyunk, oda most kell megszaporáznunk a lépteinket, ám távolab
bi célok felé útnak eredni most már nem tanácsos. Mi tudjuk: a
tavasz az, amelyik (valójában) fedezet nélkül kecsegtet. Éppen az
zal, hogy előtte állunk vagy az elején állunk valaminek. Hogy mi
minden vár még ránk: hogy van holnap és holnapután: hogy
amit ma elmulasztunk, holnap is megtehető. Hogy nincsen
lehetetlen. A tavasz, ha lépre megyünk neki, tunyává tesz. Az ősz

- ha megőrizzük méltóságunkat, és az ilyenkor még nagyon is
kiélvezhetö örömöket nem rontjuk el ostoba kapkodással 
bölccsé. Jut só a vén (korosodó) kecskének; sajnálni csak akkor
kell, ha korát feledve vagy letagadva ifjú bak módjára szökdel, s
ha netán nem ficamítja is ki a lábát, nevetségesnek mindenképp
nevetséges. Apropó kecske... Az őszhöz való vonzódásom kecske
rímes foglalatja: Va/ahányszor az ősz inte, az, tudom, mindig őszinte.

Ősz van a naptár szerint. Még nagyon finomak a jelek, de ha
marosan kiütközik a természeten is. Lassan pörkösödnek a leve
lek, egy-egy le is pereg. Alkonyatkor útra készülő fecskék kar
colgatják az eget. A piacon még árulnak dinnyét, de már
bizalmatlanul méregetjük a nagy golyóbisokat, lassan vásárlásra
csábít viszont a körte, a szőlő. Nemsokára barna (talán fájdal
mas? meglehet, hogy cinkos? ki tudja) vigyorra húzódik a tüs
kés, zöld vadgesztenyegömbök szája. Itt van újra az ősz. Tudja
isten, hogy mi okból, de...

//

OSZ

Ha estharangszó zeng, s be/ó1e béke,
Nézem a vándormadarakat hosszan;
Zarándokok vonulnak így, sorokban 
Úgy tűnnek el a tágas őszi égben.

Míg az éji kert útját rója lábam,
Az ő fénybe-szőtt sorsukon merengek 
És nem jár óra, megállnak a percek;
Így kémlem útjuk felhók magasában.

Ekkor az elmúlás fuvalma szívemig hat.
Madár-panasz sír át a sok tar ágon,
Rácson a szó1ő rőt levelet ingat,

S mint holt gyermekek táncát festő álom,
Ódon kútkávák körül fonnyadt
Őszirózsák bó/ongnak, szélbe', fázón.
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