
Platon még Szicíliában sem tudta megvalósítani eszményét, Bes -
senyei is tudja, hogy felhőket hajszol. Az ember magatartása a ter-
mészettel szemben mindig romboló. A világ jól van, ahogy van —
még ez a kijelentés is káros lehetőségeket hordozhat magában, Bes -
senyei „hidegedő vérrel” azt mondja, a világ úgy van, ahogy van.
A természet legyen egyetlen vezetőnk. „Egy Természet szerint igen
szép, fejér, és piros asszony eszetlen lenne, ha ortzáját festené, hogy
szép legyen; de ha nem szép s festi magát, úgy sincs esze” — véli a
Holmi-ban.

Aki szüntelen elvont eszmékkel bíbelődik, égi dolgok körében él,
az nem találja helyét a földön, minduntalan beleütközik a valóság
szegleteibe. Minden filozófus, író és művész egy-egy Don Quichote,
fenséges és nevetséges egyszerre. Válaszút van itt: vagy az ég vagy
a föld felé. Amint Bessenyei mindinkább az ég felé fordul, cserben
hagyja a valóság. Amikor visszatér az égből, amely nem tárta fel neki
titkait, idegen már, a való nem ismeri meg többé. Két korszakát Ta -
rimenes és Kantakuci jellemzik. Bécsben műveltsége még erősen hiá-
nyos, de barátság és szerelem verőfényében éli napjait; Biharban már
egyedül intellektuális problémák érdeklik, de gyötrő kérdéseire nem
tud választ kapni. A Tarimenes utazása-beli Kantakuci, a tanyasi filo-
zófus leírása tükrözi alkonyuló életét: „Sem kötelezni, sem kötelez-
tetni nem akart; hidegvérrel nézte az emberi dolgokat, kit-kit meg-
hagyván értelmében, mivel látta, hogy ez mindegy. Egyátaljában való
igazságot az embernek állapotára nézve nem látott sehol gyakorlás-
ban lenni, hanem csak szerzett törvényeket, szokásokat. A csupa ter-
mészetben pedig tapasztalta, hogy minden igazság csak erőben ha-
tároztatott meg. Így végre ezeken fennhagyván, csak ült, szédelgett
e világban, mivel utolsó órája előtt meg nem halhatott.”4

Egyetlen arc
Fernando Pessoának

Éjnek évadján vagy fények mögé rejtőzve,
járkálhat egyik életből a másikba,
engedelmeskedve a félelemnek, követheti
a költészet játékos parancsát, de reggelente
csak saját haját moshatja meg, egyetlen
arcot borotválhat, végtelen ideig 
csak ő várakozik a kórház folyosóján,
míg szerelme szívébe fölvezetik a katétert. 

4Tanulmányomhoz a kö-
vetkező munkákat vettem

figyelembe: Pintér Jenő:
A magyar irodalom törté-

nete. — Beöthy Zsolt:
A magyar széppróza tör-

ténete, 1887. — Eckhardt
Sándor: Bessenyei és a
francia gondolat. E. Ph.

K. 1919–22. — Eckhardt
Sándor: A francia

forradalom eszméi
Magyarországon, 1922.

— Halász Gábor: A bihari
remete. Nyugat, 1936.

VILLÁNYI LÁSZLÓ
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Közvetítők
Sulyok Elemérnek

Nem készült a rossz eljövetelére, nem volt hajlandó
gyötrődni, mi lesz, ha nem csak ujjaiba költözik
a fájdalom, nem túlozta el az átvirrasztott éjszakai
órák, a reggeli és esti gyógyszerek jelentőségét.
Ugyanakkor nem volt kétsége afelől, hogy nap mint 
nap kaphat üzenetet, attól is, aki erről mit se tud,
folyton várakozott, ne érje váratlanul a találkozás,
ha megérkezik, időben ismerje fel az angyal tekintetét.

A hegyi füzetből
2011. június 6.

Megkezdem ezt a füzetet. Borult az ég, a Csömöle-völgyben őzek
ugatnak. Itt, az elhagyott házban mindig csak a reggelek. Reggel hét
és kilenc között mindig. Az enyhe feszültség bennem amiatt, hogy
nem lehetnék itt, hogy nem szabadna itt lennem, mert nem az enyém
a ház. Nem tudom, kié, üresen állt, feltörték, megtaláltam, kitakarí-
tottam, és olykor feljárok ide valamiért. Miért. Azért kezdek írni
ebbe az ismeretlen tulajdonos által itt hagyott, világoskék fedelű fü-
zetbe, hogy megpróbáljak rájönni arra, mit keresek itt. És ezzel
együtt persze arra is, miért kerestem egész életemben az ehhez ha-
sonló helyeket. Egy asztal, két szék, vaskályha, egy földre terített
matrac. Gyertyák, petróleumlámpa. Az eresz alá kiraktam egy hor-
dót, hogy legyen vizem, ha itt vagyok. De csak keveset vagyok itt.
Illetve nagyon is sokat. Van egy életem, amit itt élek. Ez a ház az el-
képzelt életem egyik helyszíne. A ház nem felel meg mindazon szi-
gorú feltételeknek, amelyeket a képzeletem évek alatt, már-már
kényszeresen dolgozott ki. Inkább völgyben kellene lennie, bükkök
alatt, nem pedig dombtetőn. Inkább rönkháznak kellene lennie, nem
pedig ilyen lábakon álló típusfaháznak. Egyszóval nem tökéletes,
de amikor felfedeztem, mégis tudtam, hogy ez lehet az. Egy medi-
tációs objektum, amihez majd mindig visszatér a képzeletem.

GYŐRFFY ÁKOS

1976-ban született. Költő.
Legutóbbi írását 2011. 6.
számunkban közöltük.
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