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Erre fÀjdalmas gondolnunk. S e fÀjdalom csak attÂl enyh¡lhet, hogy Devecseri
szenved¢s- ¢s ¡dvt´rt¢nete Ãgy volt teljes, ahogy beteljes¡lt. S hogy ha magunk k´r¢
n¢z¡nk, az ittmaradottak ¢s utÀnaj´vûk sorÀra tekintve, nem is k¢ts¢g, inkÀbb szomo-
rÃ bizonysÀg fog el afelûl, hogy ha àmegv¢n¡lveÊ k´zt¡nk maradhatott volna, akkor
se ¢lhetn¢ meg ezt az ´regs¢g vÁgsÀgÀrÂl ¢s ¢dess¢g¢rûl szûtt t¡nd¢rÀlmÀt (amely a
valÂsÀgban nem is igen szokta megk´rny¢kezni az ́ regs¢get). Nem is besz¢lve egy¢b-
rûl. àBankÀrok ¢s tÀbornokok / ideje ezÊ, ez a àjelen idûÊ (is).

BÀr neki talÀn ä akkor is, most is ä à¢desÊ lehetne àegyed¡l mulatni KrÃdy GyulÀvalÊ.
Volt benne valami, ami mindig a valÂsÀg f´l¢ emelte. Mindig ´nmaga f´l¢ is.

M¢g ha ezt nem lÀtja is az (csak az nem lÀtja), aki nem akarja lÀtni. Mik¢ppen ezt
is elûre megÁrta. Hiszen TeiresziÀsz az¢rt volt jÂs. Ath¢na, megvakÁtÀsakor, azt mondta
az anyjÀnak, a zihÀlva reszketû KhariklÂ nimfÀnak, hogy àa fiad mÀsk¢pp lÀt, mint te
gondolod. °s mint ûk gondoljÀkÊ. àýkÊ, akik àelvÀrjÀk, hogy azt lÀssa, amit ûk, mert csak azt
akarjÀk megtudni, amire vÀgynakÊ.

Mindamellett Devecseri nem mindig volt jÂ jÂs. °s maga se lÀtott mindig jÂl. De
annak bizonyosan megfelelt, amire Ath¢na felszÂlÁtotta a megvakÁtottan àaz emberek
fel¢ megindulÂÊ TeiresziÀszt, mikor is, csak amÃgy mell¢kesen, m¢g utÀnaszÂlt: àL¢gy
k´ltû.Ê

NçDASDY KçLMçN LEVELE
HUSZçR KLçRçNAK

Kedves KlÀri,
meg kell Árnom, hogy A VAK J¹VENDýMONDñ olvasÀsakor milyen furcsa helyzetbe ke-
r¡ltem.

Ugyanis a fejemben vÀratlanul f´lbukkant egy sohasem volt, r¢gi pillanatfelv¢tel...
Ezt lÀttam:
Valamilyen fogadÀson, m¢g az ́ tvenes ¢vek elej¢n, talÀlkoztunk ä Ágy ¢lt¡nk akkor

PannÂniÀban...
Egyszer csak kivÀlt az embervÀsÀrbÂl, ¢s lassan, szinte kim¢rten l¢pkedett fel¢nk

dÃs m¢zhajÀval, rejtekezû, eleuziszi mosolyÀval àLa ChiaraÊ ä Clara, a bel¡l vilÀgÁtÂ.
S oldalÀn, arcÀra fagyott àtragoszÊ-mosollyal a lÀtszÂlag vidÀm, az emberek szÀmÀra

k´nnyed, valÂjÀban eredendûen àombrosoÊ, valami FÀtum ´lel¢s¢vel viaskodÂ k´ltû:
GÀbriel, a g´r´g.

àSorvasztÂ tüz¡ vidÀmsÀga
M´g´tt
Vezekelt g´r´g gyÀsza ä Ê

(Ez egy àapokrif Ê vers, bennem ragadt isten tudja, honnan, ¢s most s¢tÀl a fejemben ä biz-
tosan nem az eny¢m ä, ¢s nem is eg¢szen Ágy van. De most jÂl szolgÀl, ideillik, mert
pontosan azt mondja, amit gondolok. Pontos, ahogy Devecseri megkÁvÀnnÀ.)



Ezek utÀn a àfolytatÀs k¢nyszereÊ, ami ez esetben megengedhetetlen, tovÀbb jÀtszik
az eml¢kezetemmel, ¢s mi ugrik ki belûle?

(LeÁrom MagÀnak minden kritika n¢lk¡l, noha nem illik ¢s nem is volna szabad ä
hiszen szerzûileg tilos utakra t¢vedek.)

Elûsz´r tehÀt, ami nyilvÀnvalÂ:
A MEZTELEN ISTENNý a DE AMORE variÀnsa. A JÂs Ãjabb nekigy¡rkûz¢se a àTitokÊ meg-

fejt¢s¢re. (Ezt eddig is tudtam, gondolja KlÀri.)
Mi ez a titok?
A MEZTELEN ISTENNý ott marad abba, ahol az utolsÂ fÀtylat t¢pn¢ le a àGy´trûdûÊ.

Nem k¢ts¢ges, hogy Ath¢na, Afrodit¢, de m¢g a kÁs¢rteties àFecske-AsszonyÊ is mind-mind
a m¢zhajÃ àClara-idolÊ inkarnÀciÂi ä mitikus ihlet kulcsÀval keresett megfejt¢sei.

(Rendezûi kulcs:
Amikor àAth¢na arca inkÀbb ¢rdeklûd¢st Àrult el, mint neheztel¢st. AhÀ ä gondolta Teireszi-

Àsz-[GÀbriel] ä, csak Afrodit¢t tekinti versenytÀrsnak, a f´ldi nûket nem.Ê
Ez szÀmomra ä rendezûileg ä a àbel¡lvalÂk m¢cs¢velÊ vilÀgÁtÂ Chiara-KlÀra.)
Persze Afrodit¢ is egy hitves-szublimÀciÂ ä bÀr ez abszurdumnak tünik. De erre nem

tudok ä igazÀban nem merek a k´nyvbûl id¢zni. Pedig ¢rzem, hogy Ágy van ä azaz tudva
tudom. V¢g¡l m¢g a àFecske-asszonyÊ is csak egy r´ppenû feles¢g-idol ä bÀr bizonyos, hogy
a JÂs-k´ltû nem is Ágy gondolta.

Azt k¢rdi a àFecske-asszonyÊ:
àÏNem vagy te k¢sûi?Î Mert, hogy ne feledj¡k, a JÂs-k´ltû ¢rtette a madarak (emberek) Ïbe-

sz¢d¢tÎ ä a Fecsk¢nek el¢g volt egy pillantÀst vetni a JÂs ÏarcÀraÎ, hogy pontosan tudja a gon-
dolatÀt is.Ê (343. oldal.)

Persze hogy el¢g volt, hiszen a fecsk¢k nem a szavakra figyelnek, hanem a mimikÀra
ä akÀrcsak a rendezûk. (Erre Devecseri azt mondanÀ, mint Arany a TOLDI-kommentÀr-
ra: gondolta a fene.)

No de ha mindez Ágy volna (persze csak a gÀtlÀstalan àolvasÂ-tovÀbbk´ltû szemsz´g¢-
bûl!), akkor a reg¢ny csÃcspontjÀn a t´bbsz´r´sen elrejtett àhitves-idolÊ most mÀr k´vetel
(k´vetelne...) egy v¢gre megoldÂ szint¢zist!

LeszÀmolÀst: nem a àMeztelenÊ, de az igazÀban àIsmeretlen IstennûvelÊ.
A mü befejez¢se (l¢tezhet ilyen?) TeiresziÀsz ́ nmaga szÀmÀra adott jÂslatÀt sejteti. (Ho-

gyan k¢sz¡l a verses jÂslat?)
à°nnekem nincs sz¡ks¢gem t´bbre.
Neked van, TeiresziÀsz!Ê

Igen, igaz: erre volt sz¡ks¢g.
LeszÀmolni egy àhom¢roszi himnuszbanÊ az oly sokÀ megfejthetetlen ýsk¢ppel ä nem

jÀt¢kos-d¢moni àelrejt¢sÊ tehÀt, hanem nyÁlt konfrontÀciÂ: az à°rz¢s drÀmÀjaÊ ä ahogyan
Ady mondta.

Azt k¢pzelem, hogy GÀbrielt ez a àbelekontÀrkodÂ hamisÁtÀsÊ mulattatta volna.
àHallod-e! szÂlt a JÂs-k´ltû, aki mindig ́ r¡lt, ha szakmai tanÀcsokat kaphatott, s lÀtvÀn, hogy

okos fecsk¢vel talÀlkozott: Hallod-e ä szÂlt. ä Hogyan k¢sz¡l a verses jÂslat?Ê (343. oldal.)
Nos hÀt Ágy.
Ha paradox, legyen paradox.
A verses àjÂslathamisÁtÀsÊ, amit TeiresziÀsz ́ nmagÀnak jÂsolt àvolnaÊ (mÀr ez¢rt is ¢r-

v¢nytelen, hiszen ´nmagÀnak senki sem jÂsolhat), ennek ellen¢re l¢tezik!
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CÁme:
AZ ISMERETLEN ISTENNýH¹Z.
Egy¢bk¢nt k¢pzelheti, hogyan Âdzkodtam ennek a lev¢lnek a megÁrÀsÀtÂl ä de mu-

szÀj volt ä a k´nyv k¢nyszerÁtett. Ezt az eg¢sz àleÁrtam-locsogÀstÊ pedig vigye el az ´rd´g ä
Ettûl eltekintve a r¢gi szeretettel k´sz´nti

1977. augusztus 22. NÀdasdy KÀlmÀn

(àHallod-e! szÂlt TeiresziÀsz ä hogyan k¢sz¡l a verses jÂslat? [343. oldal.] TalÀn Ágy is, ha a
lehetetlen lehetû volna, ¢s k¢pes a k¢ptelen! Ez olyan fecske-fecseg¢s ä Àm Devecseri szerette
a csicserg¢st.)

AZ ISMERETLEN ISTENNýH¹Z

(a Gy´trûdû ¢nekeln¢)

Boldog istennû, aranyarcÃ-rejtett,
Messzirûl kÁvÀnt hidegen mosolygÂ ä
ím fejem, gûggel magasÃltat eddig
Pornak alÀzom.

Alacsony pornak, kicsinyek porÀnak,
HamuszÁn pornak, fagyosan fedûnek ä
Porba sz¡rk¡l´k teelûtted, °des
çlnok, elûtted.

Mert nem Ãgy rendel¢ fia azt Kronosznak,
S a sz´vû Sz¡zek azt nem Ãgy sz´v¢k ki,
Hogy meleg v¢rrel neked ¢n adÂzzak
S ifjÃ kosokkal.

Neh¢z mÀr n¢kem kegyeid szarÃja:
F¢nyes orszÀgod kapÃjÀbÂl egyszer
Egy n¢z¢s n¢kem befel¢, szeg¢nynek,
TÃlon el¢g volt.

°n botot, g´rcs´st fogok a kezembe;
öjdon Ãtamra mosolyogva m¢gyek ä
B¢k¢vel, bÃval, maga-megvet¢ssel
MÀshova, messze.

SÁk SÀndor (1911)

Megismertem SÁk SÀndor oktatÂd¢lutÀnjain, 1918-ban a Duna-parti piarista gimnÀ-
ziumban.

HuszÀr KlÀrinak leÁrtam eml¢kezetbûl 1977. augusztus 22-¢n.
NÀdasdy KÀlmÀn

 
(SÁk SÀndor verse eredetileg AD DEAM IGNOTAM cÁmmel jelent meg, tizenk¢t szakaszÀbÂl NÀdasdy KÀlmÀn
´t szakaszt id¢z, kisebb-nagyobb sz´vegelt¢r¢sekkel. ä A szerk.)
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