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hanghordozás jellegzetességeit megeSrzó,a nyílt és a ún e hangok közti különbséget
érzékelteteS - kántáló, ünnepélyes, a beszédet a köznapi intonáció fölé emeleS megsz6la-
lás. Az Inkarnáció ezüstbent is így mondja, így adja eleS.Ahol három mássalhangz6 ke-
rül egymás mellé, nem a betl'i szerinti, fontoskod6, hanem a köznyelvi ejtéshez ragasz-
kodik: jelentkezzenek helyett jelenkc:zzenek - mondja. Hanghordozása nem rossz
értelemben vett szavalás, de nem is s;~ürkíti prózává a szöveget. Az eloadás tagolása
pontosan követi a vers szerkezeti egységeit, szakaszait. Ahogy a tipográfia a szemnek
jelzi az elténS tartalmú részeket, az eMadás, a megszólalás is más a monológszen1 és
a figyelemfölhivó részekben. A monológokat mindig alacsonyabb, mélyebb hangszínnel
kezdi, majd egyre följebb emelkedik a versdallam íve. A figyelmeztetések viszont oly
idegenül hangzanak, mintha hangsz6róból hallható, háborús fölhivások, katonai utasí-
tások, vészhelyzetben elhangzó parancsok lennének. Itt a költo hangja elidegenhó, való-
sággal eltorzul, taszító, ellenségeslesz. A harmadik felhivás utolsó, fenyegeteSparancsát,
a vers utolsó sorát - "FEGYVERJSHASZNÁLHATÓ"- a költo szótagolva mondja, olyan
töredezett nyomatékkal, ahogy az íráskép azt nem is jelzi. A költo versmondása abból
a szempontból a legtanulságosabb, ahogy a sorokat tagolja, illetve, ahogy az össze-
tartozó részek egybekapcsolását, az enjambement-okat megoldja. Nagy László ugyanis
a versben írásjeleket igen takarékosan használ: pontot, pontosvesszót sehol, kettos-
pontot egyszer, vesszot ritkán, és mondatkezdo nagybetut csupán a három monológ-
szeru megszólalás (a vers 1., 3. és 5. részének) elején. A gondolathatárokat, illetve az
azonos mondatrészek összetartozását, a különféle írásjeleket szünettel vagy annak hiá-
nyával, a dallam megemeléséveI,megkul1korltásávalvagy leejtésével érzékelteti. Jellem-
zo, hogy a tiltó- és tagadószók (ne, nem, nincs) zeneileg mindig nagyobb nyomatékot
kapnak, mint nyelvi környezetük. Ugyancsak nyomatékkal hangsúlyozza az alliterá-
ciók jelenlétét. Nagy László versmondása annyira szövegszen1,a vershez tapadó, értel.
mezo, hogy csaknem fölér a hiteles mudemzéssel: szerényebb en fogalmazva: ez a vers-
mondás sok tekintetben megkönnyíti a vers értelmezését, ez a szövegmondás a vers
megközelítésének egyik eszköze, lehetosége.

KovÁcs SÁNDOR IVÁN

Balassi maszkjában
Ilia Mihálynak

Harminc évvel ezelott kis jegyzetet írtam a sz.egedi Tiszatájba Ágh Istvánról, aki
akkor még nem volt kötetes }tö!teS-de költeSvolt. Éppen ezt akartam tudatosítani én
is. Amikor 1969 nyarán az Uj Irásban kÖzölt Ba/assijaelém került, a versreSlmár sze-
mélyesen cserélhettünk eszmét, mert aU~11Sztus30-án egy lillafüredi irótanácskozáson
találkoztunk.

Ott hangzott el Utassy József hires axiómája az irodaJompolitikáról: olyan szó-
összetétel az, mint -a hattyúgörény.

Megkértem Agh Istvánt, írja le nek(~ma Ba/assit:kedvelem ezt a szép verset, sze-
retném megorizni kéziratát. A költó félretolt egy üveg bort a fehér asztalon, kihajtotta
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kockás spirálos füzetét, és egyetlen lendülettel, fejb61leírta a verset (s akkor még a
2. szakasz "mint" -je e16tti vesszcSreis gondot viselt). Szépen jobbra dcSIt,karakteres,
energikus betdi: mint a hattyÚk a Szinva-vízeséstóvá szélesült.üvegtükrén.

A Balassit eltettem titkos dossziémba, Rónay György verse, a még 1965 cSszénel-
kért Citerák kézirata mellé. Ez a kis Balassi-gydjtemény kés6bb Nagy László-doku-
mentumokkal, A város idézésekorrektúrájával és a BalassiBálint lázbeszédegépiratával
gyarapodott.

A Balassi-utóélet ereklyéit nem a gydjt6 szenvedélyével, sokkal inkább kutatói
érdeklcSdésbcSltartam becsben.

Nekem csak olyan írókézirataim vannak, amelyekhez valamiképpen volt s van
némi személyes közöm. Ami igazán érdekel, az a költ6utódok megidézésének kérdése
és aktualitása.

Balassi alakja a legjobb modell ehhez. Már halálának pillanatában ott álltak mel-
lette az ds6 értelmez6k: Dobokay gyóntató, Gabelmann krónikás és a költ6tanítvány
Rimay, akinek epicédiuma az elscSnagyszabású magyar siratóvers-kompozíció.

JI-

Rimay János elogiumnak nevezi mesterérol írott versét, slefordítja Tolnai Balog
János Balassi-elogiumát is. A görög-római elagium a dicsér6 vers egyik cSsmdfaja.Ere-
detileg sírfelirat volt, miként epitáfium-epigrammák azok a Zrínyi-versek is, amelyeket
a Szigeti veszedelemkölt6je a magyar királyokról éppen csak elkezdett és eposza hosei-
rcS!meg is írt. S ahogyan hóskölteménye hatalmas sziklatömbjérol Zrínyi lepattintotta
a tömör sírfeliratok kis kcSlapjait,akképpen állítható párhuzamba Rimay eposzi mére-
tezésd Balassi-epicédiuma és Bálint nevezetben ki voltát Balassa...kezdetd elogiuma is.
Az epicédium a szobrászatilag gazdagon megmunkált szarkofág részletezésévei mondja
el a Balassi-fivérek tetteit s halálát; az elagium úgy ábrázol, mint a kámea. a dombor-
m1Íszerd technikával vésett, kicsiny gydrdbe foglalható drágakcS,és csak Balassi költé-
szetét karakterizálja.

Rimay és Zrínyi korában tehát már jól elkülönült a kétféle dicsoítés: az epiku-
sabb epicédium és a tömörebb elogium: "a szarkofág" és "a kámea". Rimay s Zrínyi
magyar nyelven egyszersmind mdfajteremtcSkezdeményemk és követett példaképek
voltak. Rimay az epikus terjeng6sségében eUankadó majdani romantikus portréverset,
Zrínyi a funkciócserével szonetté fejlodo epigramma XVII-XIX. századi alakulását be-
folyásolta.

Szarkofág és kámea poétikai jelentését Babits fejtegeti A férfi Vörösmarty címd esz-
széjében, közvetlenül azután, 1911-ben, hogy megírta költcSel6deircSlmesteri "magyar
szonettjeit" (Régi magyar költok, 1908; Zrínyi Velencében, 1909). Kosztolányi már
elcSbb,Juhász Gyula késobb követte a "magyar szonettek" divatját. De Babits festette
a mdfaj mögé a franciás hátteret s Vörösmarty költészetéb61 merített hozzá magyar ta-
nulságot: "A Vörösmarty-féle epigramma eleinte kép: Vörösmarty most is a képek
költcSje.De a régi zavaró bcSséghelyett most egyetlen, nyugodt mdvészettel drágakcSbe
metszett kis kép van e16ttünk. A szarkofág dombormdve helyett gydrdbe való kámea.
S e történelmi és szerelmi medaillonképecskék, melyek a parnasszista szonettÍrók mo-
dacára emlékeztetcSlegnyugodtak és mdvésziek, mégis mélységesen Iíraiak."

Amit Babits Vörösmarty zavaró bcSségdszarkofág-verseire és gydrdbe való
medaillonképecskéire ért - mutat is mutandis -, azt alkalmaztam Rimayra és Zrínyire.
És Babits különbségtételét terjesztem ki azoknak a kéScSbbiBalassi-megidéroknek
a verseire is, akik a hibbei sírboltot és lakóját a terjengcSsszavalmányok hamar fonnya-
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dó koszorúiva! aggatták tele. A magr.U' költészet pantheonjából ezeknek a szarkofág-
verseknek fullasztó kriptadohát és unalmas verbalizmusát szelloztették ki Babitsék
a "franciás magyar szonettek" friss légáramával.

A költokoporsókat elborító szár-dZverskoszocúktól Babits határozottan elkülöní-
tette Rimay máig friss elogiumait és Kölcsey epigrammatikus Balassa-versét.Dézsi La-
jos Balassi-kiadásának "valami fortuna di Dante-féle" felsorolásáról írta 1924-ben: "Ba-
lassia magyar költo'k lantján: kevésbé s:~ükségesés hasznos. Rimay elogiumai fontosak,
mert a költo helyzetét mutatják korának szellemei között, s hatását reájuk, de a mo-
d ' 'k Bal

' .
(drámái" _1H:\ K

u
l dála ' , flern poeta assl-versel , noveua1,- az egy o cseycso tosan aterzett st -

imitációját kivéve - alig mutatnak egyebet sivár témahiánynál, témakeresésnél."
Nemigen lehet jobb véleményünk a Balassit megidézó versek Kölcsey utáni há-

nyadáról sem. Csak egy kirívó példát! Thaly Kálmánnak a Balassi-téma iránti merény-
lete a szarkofág-modor féktelen elfaj~;a. Ami fennmarad a rostán, abból is az a jobb,
az a maradandóbb, ami nem életrajziasan túlduzzasztott, hanem surített, kámeaszenl
jellemzés, vagy az, ami készült légyen bár apr6lékos történelmi hitellel, de nem annyi-
ra a XVI. századtól és Balassir61,hanem inkább a megidézó koráról és a megidézo köl-
torol beszél. Ahogy Rába György Babits Zrínyi"szonettjét elemzi: a Zrínyi Velencében
"álarcos, sot helyzetvers [u.] Zrinyi Babits personáinak sorát bovíti [u.] álarca mögött
a fogarasi .bús magyar«, Babits lelki tombolásárakell gondolnunk". (BabitsMihály költé-
szete, 1981.)

Rónay György tizenkét soros "kámeája", a Citerák sem mondja Balassi nevét
(rá csak a "lengyel citeráslány. utal), inkább a lengyel-magyar történelmi egymásra-
utaltságot exponálja. S érti ezt az 194().esévekre is, de érthetjük akár a vers születésé-
nek idejére, amikor tÍzéves fordulója következett a lengyel és magyar felkelésnek.

Lengyelbf.~futott a magyar,
ha mindenét elorozták,

sa lengyelnek is menedék
volt mindig Magyarország.

Emez vaLamely udvar házban
búsult hazáján,
amazt Kmkkóban vigasztalta
lengyel citeráslány.

Dancka fi,lött a szél süv{t,
havat hoz a tengeren át.
Pattognak afagyban az ágak,
mint a ci~~ák.

Sopot,1965.XI. 13.

Dienes András elbuvölo Balassi-regénye, a Bogáncs-hadnagymég egyértelmubb
példa.

Éf.pen 1944. március 19-énkerült a kiadóhoz, s akkor szó sem lehetett megjelen~
tetésérol. A Báthory IstVán és a lengyelek iránti szimpátiák aktuális németellenességé-
hez nem fért kétség. Majd csak 1962-ben látott napvilágot. A "sok haza-pufogatásos"
1994. évi Balassi-évforduló a legjobb alkalom lett volna másodszori megjelentetéséhez,
de a hivatalos kultuszápol6k elfeledkeztek r6la.
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Egy másik ,,~ea", az epitáfium-epigrammák egyes szám els6 személyd el6adás-
módját alkalmazó Agh István szonettnyi ten1 Balassi.monológja sem a verszárássá emelt
korabeli intarziával t6nik ki a sokaságból, hanem a XX. századi inspirációk okán:

Ha bölcs6 Magyarország:
koszorús ravatal: nászágy,
a szél két eml3je kibontva,

fure döntettem, pünkösd havának
gyepére ontattam, mint a vér,
itt a tavaszban most születik

szakállas fiad. isten,

végeztetek volna velem amúgy,
megszabadultam, megs74badultam,
csizmámra lentro'1fOlragyog a Duna,
megsarkallja ezüsttel, útnak indít,

most kezdtfdik a sehoTJaSeút,
túl a karokból vetett hurkon,
te katonád voltam Uram
és az te seregedben jártam.

A halál és az ölelés közötti analógia, a "bölcs6"-"ravatal"-"nászágy": Freud tételei.
Amit sz{vedbe rejteszcímmel ("Freud 80. születésnapjára", 1936)versbe foglalta azokat
József Attila is: "A szerelembe - mondják - / belehal,aki él. II [...] S aki él, mind-
mind anyaölbe vágy I Ölnek, ha nem ö!elnek,/ a harctérnászi ágy. II [...] Akit szívedbe
rejtesz, I öld vagy csókold meg azt!" Agh István ezt a freudi felfogást fejezi ki József
Attila-reminiszcenciákkal Balassimaszkjában. A megidéz6 költ6 tétele az: ha már pün-
kösdi áldozattá kellett lennem, végezhettetek volna velem amúgy: "karokból vetett"
hurokkal, azaz a szerelembe haltam volna bele inkább; de mindegy: nekem Krisztus
katonájaként is bölcs6m és ravatalom Magyarország, érette ontom ki vérem, és a ke-
reszténységért: "te katonáJ voltam Uram / és az te seregedbenjártam.." A kiemelt két
zárósor intarziaként alkalmazott pontos Balassi-idézet, de nem versbe51való, hanem
a haldokló önvallomása. Dobokay Sándor, Balassigyóntatója jegyezte fel és örökítette
meg a költ6 által befejezetlenül hagyott Campianus-fordttás bevezetésében: "Christus
mortuus est pro me et ego diffidam? Tuus miles fui Domine, tua eastra sequutus sum.
Christus (úgymond) megholt éret~em, és én hogy kételkedjem? Te katonáJ voltam
Uram, és az te seregedbenjártam" Agh István ezt Eckhardt Sándor Balassi kritikai ki-
adásából ismerte, és kitun6en teremt vele - egyéb nyelvi és életrajzi-topográfiaiele-
mekkel együtt - XVI. századi hangulatot. XX. századi költ6 létére éppen ezért alkalo
mazott a régiség költ6i gyakorlatára emlékeztet6 idézet-intarziát.

Az imitáció és a versbe szerves szövegrészként beleépített intarzia felfogásához és
élvezetéhez az in}itált locus és az idézetforrás ismeretére, mdveltségre, kel16 intellektus-
ra van szükség. Es az a jó költ6, aki muvének legjobb helyére illeszti az imitációt vagy
az intarziát, aki például egy élethelyzetet legtalálóbban jellemez vele. Balassi imitáIta
így a "harmadrangú petrarkistákat", utal rá Eckhardt.

Az pedig még a Campianus-fordítást befejez6 Dobokay Sándort, a tudós jezsuitát
is meglepte (mert 6 volt a gyóntató az esztergomi "bölcs6"-"ravatal" -"nászágy" mellett),
ahogyan Vergiliust idézte Balassi, mie16tt a borbély kése alá adta volna magát, miel6n
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elindult volna "a sehovase út"-ra. "Nunc animis opus Aenea! nunc pectore firmol" -
"Most van szükség bátorságra, most, Aeneas, er6s szívre!" Eckhardt tisztázta, hogy
Vergilius Aeneisében (VI, 260-261) "a Sibylla akkor mondja ezt a híres sort, amikor
Aeneast az alvilág kapuján átereszti [...] s Aeneasnak kardot kell rántania, hogy a vas
erejével távol tartsa a gonosz szelleme:ket".Balassinak ekkor - teszi hozzá - "a latin
költo csodálatos hatású elbeszélésenyomán" már "szörnyek, árnyak, rémek jártak eszé-
be"; a"pokol kínjaira gondolt. (BalassiBálint, 1941.)

Agh István Balassi halálára vonatkoz6 tájékoz6dásának hátterében ezek az iro-
dalomtörténeti informáci6k állnak. K.ivál6ösztönne! emelte ki közülük s törte két vers-
sorba a "Tuus miles fui..." Dobokay adta fordítását: "te katonád voltam Uram / és az
te seregedben jártam".

A strofikus, de rfmtelen forma, a változ6 sz6tagszámú sorok, a szenvedo igeala-
kok teremtenek még mértékkel archai2:ál6színezetet. A versben azonban szinte több
a J6zsef Attila, mint a Balassi. Több, mert egy másik J6zsef Attila-vers, a fiatalkori
Mióta elmentél nyomai is el6t~nnek bel(~le.Ebb61 val6 a vetkozo szél és a szél emlói öt-
lete ("a szél két emlóje kibontVa"), bár J()zsefAttilánál a szél éppen öltözik:

A tompafOlrJönöltözik a szél,
k4pkod s ke2.eimeg-megállnak,
kejti keblérol az ágakat,
dühödten hull a törékeny levél.

Az Ágh-vers Balassiját már csak a s:r..é1két kibontott emI6je emIékeztetheti "a ka-
rokb6l vetett hurkok" édes fogságára. Hogy ez a ravatal-nászagyas erotika mégis oly
érzéki, életteli, az a huszonhárom évesJ6zsef Attila versének ösztönzése:

Ó, azt hittem t,rtár,lágyvölgyben vagyok,
két melled óv meg észak s dll felól,
a hajnal nyílik hajamfUrtjiból
s talpamon az alkonyat ragyog!

Az utols6 kiemelt sornak is van nyoma Ágh Istvánnál ("csizmámra lentról föl-

ragyo~ a Duna"); ez is bizonyíték rá: a Balassiegyeden sorának erotikus túlf(itöttsége
(..a sze) két emIóje kibontva") a Mióta elmentél ösztönm élményéveI függ össze.

Agh István Balassi-verseérzékletes pt:>rtré,egyszersmind pályakezd6 tájékoz6dás
dokumentuma. A Balassi-maszk al61egy 1960-asévekbeli fiatal költo tekint ránk, aki
1928 és 1936 J6zsef Attilájával pr6bálja feszegetni, irodalomban megélni bölcso
(anyaöl), ravatal (harctér), nászágy freudi összefüggését.

=+

Nagy Lászl6 Balassi-portréja, a Kortárs 1977. évi 9. számában megjelent Balassi
Bálint lázbeszéde hiteles tények s~dtésével, "kámeába" foglalásával idézi meg az Eszter-
gom alatti utols6 napok eseményeit. De ez csak az egyik jelentésréteg. A másik a 70-es
évek "hattyúgörény" szorftásait beszéli ki, Balassi jelmezében, maszkjában átkoz6dva:

Ördög már veletek, ti álszent hivatalok,
hites uraságok csipkegallérban, csuhában,
kik arcomat dongva ti.kárt örvenditek rajtam,
dongók, a szentlélek dühödt pirosa kitilt.
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De ti bejöttö/e sátorom száján szalag gyanánt
utatok sötétül Bécsig,holjó hir a gyászhír.
Hány sémtt fenség marka eresztett szemfed6nek,
csipeszes inleViz'ciónak, ti dogma-dongákl

Dögbanyák. az ágyú nem lök oly mérges tojást,
amüyent farotok csöve pököd eleven húsra.
homlokom klnja nektek oszmán nyalánkság, vissza,
ragadjato/e Be/zebúbra, ki 'Világrakúrtl

Pokolé a tábor, hol 'Vitéznél több a ringyó
s teknoc.lo'TJaSoknak csak hasa-menése gyors -
Ti nem hulltok el, de sorsom kitagadom
innen, mert vétek, hogy egy-hiten veletek éltem.

Csont'lJázdiák, te, halál, tiéd a rózsás kalap,
kobakodra húzd és ámulj amig én a 'Világot
vetkezem, a májust, bárfüJemüleszóval bélelt,
margarét-gombos rétet levetek s zöld mezot.

Delfin-szökésü ló torokig habzó kalász közt
már semmi, az Óceán habzata semmi, a Nap

férfueb-/áza, mátk4.ezüst haskéregü Hold,
s töredék aranyaim: csülagok, elszórt semmi.

Lengyel szép Zsuzsánna, citera, et cetera,
s kitol fürdo forr fel, a Hölgy és mókusa, semmi
Doboz-tömlöcben gyúrüm, hontalan 'VOltomsemmi,
hervadj leföldig, te rózsás-kalapos halálI

Szent 'Vagyok,kö/tó-vitéz, akit sebein át
gyalázott, piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a 'lJért,de a 'vm Pelikán,
valakihez pirosan áttör idon s ködön.

unlög már veletek, o/tottmész.ruhám dörög,
zsinórzata 'Villám, nem esem hanyatt, se orrlag,
angyaJaim karolnak égbe, s majd krónika csácsog:
clmere hárfa - hungarus 'VO/t, istentelen.

A Balassi Bálint lázbeszéde"alapsz6lama", ahogy erre már a legkoclbbi értelme-
zok, Tarján Tamás és Kiss Ferenc nmutattak, "a haIálközelség tudata". Tarján mondta
ki eloször a vers elso értelmezésében (Kortárs, 1977, 12. szám), majd Kiss feitegette,
hogy "aki így tudott elmenni, ura volt a sorsnak, s [...]volt hatalmaa magaméltóságát
megorizni. A szerep tökéletességében az évszázadokon átÍvelo én megkettozése leg-
alább olyan nyereség, mint az azonosulás: a reinkarnáció egy történelembol megval6-
suIt változata". (A lehetetlenképviseletében,1979.)

A BalassiBálint lázbeszédeversvilágát feltár6 fontosabb kulcsfogalmak ezek: a sze-
rep tökéletessége, az én megkettozése, az azonosulás: a reinkarnáció.

A tökéletesen játszott szerephez a legjobban kell ismerni az eljátszott, mewelenitett
alakot. Nagy László igy ismerte Balassit, aki kíséroje volt szinte egész költoi pályájának.
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A negyvenes-ötvenes évek pályakezd6 verseib61nem nehéz kiemelni egy-egy Ba-
lassira visszamen6 rimet, kolofont, versmoccantó költ6i képet, hasonlatot. A Jég alatt

alvó vérfolt dmadás az "Engemet réffi,olta..."k~ Júlia-vers sorával függ össze:
"Fénlik sok kövekt61, mint a ver6féntol erosvér tisztajégen."

Nagy László legbalassiasabbötvenes évek eleji verse a Korai készülodés,a Borivók-
nak való egyenes leszármazottja:

Nyers e márr:it4S, éles, igen vitézkedik,

él8ket serkent, engem megcsap a véremig.
Járni és munkálkodni többet ér bárminé/,

kinek a vére nem forr, henye az, kár hogy él.
""""""'" """""""

Fényesíti kincsét néhány lovasfiú,
izzadt fejükön körben fényes gyöngykoszoTÚ,
táncol a kényes kanca, rezgeti kis füleit,
s mikor aféltett vékonyát kefe éri, nyerít.

Meguizesedem lovam, mint a vízimadár -
susog a brigadéros, de a keze csak jár:
Jölkelt a vetésnapja,tündököl erosen,
illofényesenjárni eloszörmezoben.

A "brigadéros", fényes sze1l6s,népdalozó esztend6k legnépszen1bb régi költ6je
Balassi volt. Az 6 pünkösdi-tavaszi áhItata, magabízó den'ije, szablyatündököltet6 biz-
tonsága nemzedékek élménye, tisztuló megmártózása volt a költészetben. Nagy László
1957. évi Balassi-válogatásaszinte kronológiai pontossággal zárja le ezt a periódust,
emlékezetbe idézve azonban "a véres zászlókat, a vérrel beboritott holttest vizióját is:
"A »véres zászlók« el6ttem felidézik Balassi lobogóját, amire a hárfás Dávid, a király-
költ6 volt »Irva«, s képzeletemben a vér beboritja ót is". A Havon delelo szivárvány
Margaréta-parafrázisának "tiszta jég"-idilljét vérfoltositják be így a "Vadászok, vad-
öI6k", akiktól "lüktet a vaddisznós erdo, / imbolyog benne felTÓzsázvaa Pestis,a piros
vadász". A felrózsázott Pestis, a középkorias halálképzet a Balassi Bálint lázbeszédéig
lappang a költ6 eszköztárában, s akkor "az évszázadokon átÍvelo én" megkett6zése
elóvéteti újra: "CsontVázdiák, te, halál, tiéd a rózsás kalap, [...]hervadj le földig, te, ha-
lál, tiéd a rózsás kalap" .

A Balassi alakjába helyezkedés lehetoségét korán felismert életrajzi párhuzamok
is segíthették. Amikor Nagy László a Balassi-életrajzot megismerhette, már túl volt
a gyermekkori csontvel6gyulladáson, ami majdnem amputálással járt, s kétszer "meg-
vésett" bal lábát örökre megbénította. Ahogy emlékezésében olvassuk: "Csak napok
múlva hívtak orvost. O megvádolt, hogy ...öldalmát ettem. Izzasztást ajánlott, vasbort
írt receptre. Tíz napig izzasztott anyám, vizet nem adtak. Csak r!tkán voltam észnél
a láztól. A pápai doktorok levágták volna a lábam." (Életem, 1974.)Es ugyanezt mondta
el az iskolavarost, Pápát idézo prózaverse: "Levágták volna ballábamat a disznaiknak,
de egy áldott kéz elrántott leheletükból." (A város idézése, 1972.) A Pápára emlékez6
vers megmentett korrektúrája szerint Nagy László szinte .szétÍrta" és átírta a vers nyom-
dába adott szövegét. A "Levágták volna bal1ábamat..." kezdetu sorok - amelyek Balas-
sira is ráérthetók - ekkor csatlakoztak a végleges szöveghez. Ugyancsak korrektúra-
hozzátétel A város idézése'benaz "Álmomban királyi vadászok lottek szügyembe."
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Ezektól a királyi vadászoktól "lüktet" a Havon delelo szivárványban "a vaddisznós
erdo". (Királyi vadászokat fölös számban láss Lucas Cranach képein, közülük a Herceg
vaddisznóvadászaton "felrózsázott kalapos Halálnak" is elmehetne.)

Ki élhette volna át Nagy Lászlónál azonosulóbban, ami 1594 pünkösdjén Eszter-
gom várfalai tövében történt? Nagy László rossz diagnosztája, "részeg sebészei", a pápai
doktorok és Balassi Bálint "oktalan borbélyai" egy torol metszettek: a költoi képzelet
szerint ugyanazok.A Balassi-esszéezt mondja: "Az esztergomi vár tövén megsebesülve
zsoltáros szájjal fetreng a költ6. Gombját oktalan borbélyok orvosolnák - de csak piszkál-
ják a szent sebeket, mérgezéssei segÍtenek a halálnak." A prózára így felel a vers,
a Balassi Bálint lázbeszéde:"Szent vagyok, költ6-vitéz, akit szent sebein át / gyalázott,
piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla".

A kiválasztottság ilyen szent sebeit kapta rossz lábára Nagy László is, s a maga
életrajzának további eseményein ugyancsak átdereng a Balassi-biográfia. A költ6-vitéz
Balassinak is van vitéz öccse (Balassi ferenc, akit a mesterrel együtt sirat Rimay az
epicédiumban), mint Nagy Lászlónak Agh István,s 6 ráadásulmagais költo.

A mégiscsak véleden párhuzamok közül Agh István költészetére kell figyelnünk,
mert figyelt arra Nagy László is. A Nagy testvérek Balassi-verseiközött nyilvanvaló az
összefüggés. István a bátyja igézetében fordulhatott Balassi alakja felé (s talán a költé-
szethez is), jóllehet, Balassiürügyén a maga aktuális ismeretszomját csillapította. Balassi
végbúcsúja a leglátványosabban versbe emelhetó tárgy, Ágh Istvánt azonban Nagy
László sorsának analógiái és a Balassi-esszéhangsúlyai is befolyásolták. És késéSbbaz éS
Balassijaszintén visszahatott bátyjának Lázbeszéd-monológjára.A két fivér Balassi-idé-
zésében sok a közös vonás. Hasonló a rImtelen, strofikw, jelzésszeroen archaizáló,
szabadversszeroforma (bár a Lá:zbe.szédéjóval kötöttebb). Ugyanaz a versbeli ido:
a haláltusa "lázbeszédének" ideje. Megegyezik a verszárás: amott Dobokay gyóntató,
emitt Gabelmann krónikás szövegének intarziaként való alkalmazása. Végül ugyanaz
a mufaj: mindketten az epitáfium-epigramma hagyományát folytatják, megformálás-
módjuk pedig a "kámea"-technikát követi.

Csak a József Attila-Freud genezisd bölcséS-szerelem-halál hármasság hiányzik
a BalassiBálint lázbeszédébéSl.De ott van a Balassi-motÍvumos másik Nagy László-vers,
Az erdéli asszony kezérol épitéSanyagábanlEnnek a versnek a fogaDását a Napló 1976.
november 10-11-i bejegyzései örökítik meg. Nagy László Kolozsvárott, Szilágyi Do-
mokos halotti torán megismert eq szép román asszonyt: "A kolozsvári asszony keZé-
ról kellene írni. Alig beszélt a no magyarul, francia verseket mondott, foleg Apolli-
naire-t. Egymás mellett ültünk a toron. [...] Irtam pár sort a kézrol [...] Este elkezf!tem
egy verset. Már motoszkált bennem évek 6ta egy Balassi-verscúnfolytán: Az erdéliAsz-
szony kezéroL Most itt az alkalom, a halotti toron egy asszony, francia tanárno szép ke-
zét láttam, mutatta is. Mellettem ült, mindig francia verseket mondott, kicsit kacér."
(NagyLászlóNaplója,kiad.GörömbeiAndrás,1994.) .

Az erdéliasszonykezérol távolról sem éri el a BalassiBálint lázbeszédetragikus ma-
gasságát; ami ott élet-halál kérdése, az itt csak tajtékzó férfidühöngés, valami afféle,
mint a futó kalandot megörökítéSHannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers
szemrehányása: "Mit haragszol? / Hogy nem játszol/Velem, kivel egy fraj szól?" Eh-
hez a Balassi-epigrammához kapcsolódik a vers irodalmi ihlete, s nem a dmadóhoz.
Azt jól látja a monográfus: Az erdéliasszonykezérol "belsó horizontját, tárgyi elemek-
b61 és személyi gesztusokból épülo lírai szituációját" a cÍmül választott Balassi-epigram-
mánál" vég1etesebbellentét, kettosség teremti meg: a halál és az erotika egyidejd tárgyi
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és érzelmi hatása. Koszorú, sír, sírdomb, gyász, temetés közelségében jelenik meg az er-
délyi asszony csábít6n, kívánatosan és kacéran. Delejez6 hatását fokozza a duruzso16
tlizként hangz6 Apollinaire-vers, amelynek címét a helyzethez igazitja: La mort est
l'amour," (Görömbei András: Nagy László költészete. 1992.) Az erdéli asszony kezérol
kézirat-fogalmazványán Q. Khérlet a Mnat ellen. 1?80) ott is az Apollinaire-vers helyes
változata: L 'amour estla mort. És ott van mindez Agh István Balassijában:

Ha bölcso Magyarország:

koszorús ravatal: nászágy,

a szél két emlóje kibontva...

Amit az ifjabb fivér elképzelt s Balassiraszabott, azt adta meg átélhet6, de betelje-
sületlen élményként az id6sebbnek a sors:

Koszorút s{rra.poharat
síriglana keseruszájra.
Balomon sírdomb. Uramisten.
jobbotrUJn asszonyka - haláli társaság
a lombs,írgaságban...

. Az erotika itt b6vén'ibb,feszül6bb,mint a képzelgésÁgh Istvánnála szélkét ki-
bontott em16jér61. A versmott6 világosan beszél: Balassihelyett is tajtékozva! Balassi
a friss szép fehér pulykára, édes sron'i m6kusra emlékeztet6, porcog6s derekú Ann6ká-
hoz esdekelt még bujább gerjedezéssel.Most az egészepigrammát idézem:

Friss szép fejér páka.
Édes SZÜTOmóka.

Porcogós A nnóka,
Szerelemnek oka,

Mit haragszolf
Hogy nem játszol

Velem. kivel egy fraj szól?
Ládd-é 'Clígkiki táncolf

Nagy Lászl6 sem adja tovább:

Tán ha imázok Balassiként.
illessen mint szép ereklyével -
de kacér. de a holdtávolból
babrál csak a költo szívén,
s nem a gombján, ahol fáj.
az úristenit. mert nem az úttól.

nem lovaglástó/ dagadoz a habl

A Balassi Bálint lázbeszéde ezt a vágyat is tagadja. Mindent tagad: semmi "a Nap
férflseb-Iáza", semmi "a mátka-ezüst haskéregd Hold", semmi "a Hölgy és m6kusa"
(Hannuska Budowskionka édes swrú m6kusal), semmi "Lengyel szép Zsuzsánna";
"elsz6rt semmi" minden,.. A halál angyalai átsuhogtak Házsongárdr61 a Királyhág6n
Nagy Lászl6-Balassiért: "Ordög már veletek, oltottmész-ruhám dörög, / [...] angyalaim
karolnak égbe".



70 tIsza~J

A költcSés a versbeli én azonosulása oly mérvd, hogy Nagy László a Lázbeszéd
Balassijának halotti maszkját meri a maga arcára próbálni.

A Kortársnak abban a számában, amely 1977 decemberében az els6 bírálatot kö-
zölte Nagy László versércSl,Tarján Tamás kritikáját egy másik. követi: Göncz Árpád
írása Rákos Sándor Berda-/iturgiá/ecímu versciklusáról. Göncz Arpád a maszkot értel-
mezi: "a maszk a rítUSlegfcSbbkelléke, a rítus meg játék. Szent játék. EgyidcSsaz em-
beriséggel; vágy és megvalósulás, azonosulás és kivetülés; aki maszkot ölt, valaki mást
vállal magaként, mást mutat magaként; megistenül, szerepet, életet vált. Játszik. Az isten-
maszk alatt mindig ember, a vadállat-maszk alatt félelemrejteSzik.A maszk az, ami nincs,
a maszk a nem-én, a szeretnék lenni. ..

Berda maszkos játékára mindez teljességgeligaz, a Nagy Lászlóéra csak részben,
mert az CSálarcát halotti maszkká dermesztette a sors, a "nem-én" inné lett; azzá, amivé
készült lenni. Nagy László maszkjátékának játékindítékai talán eleve hiányoztak. Sze-
repet, életet váltó, magaként valaki mást vállaló gesztusa szinte már az a metamorfózis,
ami Weöres Psychéjétvilágra hozta. Csakhogy a játékvágy Weöres metamorfózisában is
jelenlévé>'Nagy László "könyörtelen búcsúja" (Tarján Tamás) halálosan komoly.

It

A Psychémégis közelebb vihet bennünket a Lázbeszédköltészettörténeti helyének
megtalálásához. A szerep tökéletessége, az átélcSazonosulás, az ént megkettcSz6bravúr
a hetvenes évek maszk-verseinek, metamorfikus kísérleteinek mesterdarabjáhQz, a hy-
che'hezközelíti.

Az újabb magyar költészet legintenzívebb Balassi-élménye ölt testet a versben.
"Tíz igén többet nyomsz, mint más nagy rakás szón" - énekelte Rimay a magyar
Amphionról, s Nagy Lászl6 Lázbeszéde is így húzza le az évfordulónként újratermelt
verses Balassi-megidézésekserpenycSjét.Fontos tehát minden, amit a BalassiBálint láz.
beszédéreSIés költcSjércSlmondhatunk, mert nemcsak Nagy Lászlór61, magár61 Balassi.
r61 is mondjuk.

"Mi a titka annak - kérdezte Nagy László 1957-ben-,hogy Balassi muve, akár az
eleven szervezet, dobogással, a vérkörök nagy muzsikájával négyszáz év múlva is meg-
ejti azt, aki közelébe jut? A költeSifennmaradás kútfeje mindig csak az, ami múlhatat-
lan: az emberre zúduló, jajgattat6, nevettetcSélet. Balassie hatalmas életet dalban tudta
kimondani. Költészete így lett az elevenségre, nagyvérúségre örök példa. Balassia költó-
utódokat a vér tüzével nevelo osmadár:a legendásPelikán."

A Lázbeszédhúsz évvel kés6bb így ismétli, súlyosbítja a Pelikán-metaforát:

Szent vagyok, költó-vitéz, akit sebeinát
gyalázott,piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a vért, de a vers Pelikán,
valakihez pirosa áttör idcSns ködön.

A költcSutód Nagy Lászlót is Balassi, az cSsmadár-Pelikánnevelte a vér tüzével.
S men Pelikán az CSverse is, valakihez talán éppen a l.ázbeszédb61tör át kettejük költé-
szetének pirosa idcSns ködön.




