
FÓURM 

SZÉP E R N Ő 
(AZ ÉLHETŐ LÍRA V.) 

Szép Ernővel már eleve azért is szükséges megannyi lehető 
alkalom adtán a foglalkozás, mert költészete máig elintézet-
len — bár épp ezért is : még fokozottabban eleven — „adós-
ságunk"; ám hogy itt, a líra-élhetőség okán vizsgálat tárgya 
lesz, nem ily átfogó oka van. S megpróbálom a személyestől 
is távoltartani a feldolgozás módját ; vagyis ha „vallomás" 
lelhető e dolgozatokban — József Attila, Jékely Zoltán, 
Kosztolányi Dezső, Pilinszky János, Szép Ernő —, az csak 
ennyi: együttesük feltétlenül mond valamit századunk köl-
tészeti eredményeiről (s várakozásairól), s hogy a dolgozat-
író, ily szükségeivel, általuk lényegében „meg is volna". 
Tehát ebben az öt lírai életműben, a koncentráció bizonyos 
jellege felé hajolva, megvan az a matéria, amelyen a magyar 
líra utóbbi nyolcvan évének „milyensége", háromnegyed-
részt legalább, feltárható. A személyes igazsághoz tehát itt 
csak az tartozik hangsúllyal — s térjünk máris a tárgyra! —, 
hogy Szép Ernő megkérülésével a líra-élhetőség „alakuláska-
tegóriája" alighanem elképzelhetetlen (megint csak: e sorok 
írója számára). 

Talán nem a korai évekkel kezdeném, jóllehet, ha meg-
gondoljuk, Szép Ernő lírai életművének zöme alig két évti-
zeden oszlik el, vagy ennyire tömörül; tehát, ha lehetne 
visszafelé haladni — ha nem volna művi az ily megoldás - , 
ott indulnánk el, ahol a Ne hidd kései „utószavával" a költé-
szeti oeuvre mintegy véget ér; s azt látnánk, hogy e vers 
bármi szépséges és megrázó igazságú, a magunk „élni-
anyagáért" nem ehhez kell fordulnunk. Elmondtuk, persze, 
e dolgozatok során, hogy az átélés jegye itt, ha úgy tetszik, 
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szubjektív, mégis, éppen Szép Ernőnél próbálom azokat a 
kritériumokat keresni, amelyek alapján némely részek, ki-
sebbek-nagyobbak, a mi felvett szempontunknak a tapasz-
talat hitelesítésével is megfelelhetnek. A Ne hidd némely 
igazsága az utóbbi évtizedek költészetéből (s prózájából, s 
nemcsak magyarországiból) mintegy visszaköszön. („Ne 
hidd, ne hidd, ami igaz, | Ami kegyetlen, ami gaz . . . | Ne 
hidd, ne hidd, ami való" — vagy túlságosan szimpla igazság-
vélelmű a kijelentés, hogy „Hazugság, amit a lap ír, | Félre-
beszél az a papír . . . | Ugratnak, játszanak veled . . . | Gaz-
ember vagy, ha elhiszed" — aztán: „Hátrálj, zárkózz el, 
menekülj . . . " , netán: „Csak ami szép, jó, mindig az, | Mit 
álmodtál, az az igaz . . . " . ) Hangsúlyozni akartuk már a 
korábbiakban is: nem életreceptekről van szó, amikor líra-
élhetőségről beszélünk; nem csattanós fogalmazásokról, köz-
keletűivé tehető) igazságokról; hanem inkább — és nagyon 
is— arról, hogy a meglét(ünk) önmagunk által leghiteleseb-
ben ismert helyzetei miként hívják elő a kész-választ. A meg-
fogalmazottat, amely mégsem szentenciaként hat, hanem 
maga is elevenné lesz, s így a túl-véglegesnek látszó „költé-
szeti produktum" ugyanúgy megújul, eleven marad, aho-
gyan az élethelyzet is enged önmaga kizárólagosságából 
(egyszerisége reménytelenjéből, feloldhatatlanjából), és össz-
hatás alakul, a „magány" (kész dolgoké és káosz-részeké) 
oldódik, s ezzel a líra visszanyeri valódi célját, hatóanyag-
szerűségét, mi magunk pedig valami nem sejtett (nem tuda-
tosodott) rétegbe látunk, oly „tér" kiterjedését érzékeljük, 
amely se nem külső, se nem belső, hanem a kettős sejtelmé-
vel együtt, objektíven és szubjektíven színezve, való(bb)sá-
gos. 

Még az a nagy telitalálat a Ne hidd végén („Te légy az 
isten, hogyha nincs"), ez sem illik „kategóriánkba". Pilinszky 
János műveiről szólva már volt módunk utalni rá: a túl-
nagy, az ekképp túl-kész fogalmiság, utalás, kultúra-histó-
riai tényrészlet stb. nem okvetlenül szerencsés matériája en-
nek az élés-lehetőségnek. [Azért nem átélést mondunk, mert 
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kétségtelen ugyan, hogy a lírai helyet is intenzívebben éljük 
ilyenkor, az élethelyzetet pedig egyenesen valódi(bb)an, de 
nem az érzelmi-empátikus felhang a lényeg, hanem a kap-
csolat: már meglévő(nek hitt) és megfoghatatlannak tetsző 
anyag közt.] Tehát ha az életmű vége felől haladunk tovább, 
visszafele, igen megnyerő részletekre bukkanunk, s ha nem 
volnának emlékeink róla, miként fordulnak elő e dolgok más 
variánsban egyebütt-korábban, talán elfogadnánk e részeket 
is élet-támanyagainkként. Mint például (a Szép Ernő-emlék-
táblán is szereplő, tetszetős megfogalmazást): „Én úgy sze-
rettem volna élni j Minden halandóval beszélni | | Minden-
kinek nevét kérdezni | Mindenkinek szivét érezni". Látni fog-
juk, ugyanez hogyan fordul elő valódi elemi ereje teljén 
egyebütt, előbb. Holott ez önmagában is „szép gondolat". 
Említettük azonban, hogy nem a gondolat kereksége, szép-
sége, rangja adja (semmiképp sem önmagában ez) az átélhe-
tőség elemét. Ahogyan e tényezők, ugyanakkor, persze, 
kizárhatatlanok, elengedhetetlenek ! De valami összetettebb-
ről van szó eleve már, s abból ered, az élethelyzet egysze-
rűbbsége (vagy megfoghatatlansága; ugyanaz, két véglet) 
révén tovább összetétel-lehetőség. Ehhez a költészeti „sze-
rencse", minden etikai értéken túl (s minden fogalmazás-ér-
ték abszolutizálása nélkül egyszersmind!), az önmagában 
megfoghatatlan evidencia „szabad vegyértéke" kell. Hiszen, 
ismételjük utoljára itt, kapcsolódásról van szó. 

A Valami egy kicsivel nehezebb helyzetet teremt. Szépek 
konkrétumai („Szél voltam itt mely ellobog | Egy ernyőt fel 
nem fordítottam . . . " stb.). De, ugye, szinte így kérdezném 
már, mintha nem a mi tárgyunkba illene ez eddig. Aztán a 
vers vége, úgy érzem, megint (már) igen: „A szívszorulás 
voltam, a sóhaj | A messzenézés, csönd két szó között | A 
fölcsengés, az elcsodálkozás". A drámai jambus emlékeit 
görgeti (Hamlet!), s ezzel „föl is vezeti" az utolsó sort, mely 
nem ilyen, mégis, ez Szép Ernőre a leginkább jellemző. S 
hadd említsem, érvénytelenül bár, hogy a „fölcsengés"-t so-
káig „fülcsengés"-nek olvastam; s úgy is szép és evidens volt, 
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sőt, szinte „szebb". Az Adat végén ez áll: „Jobb nem lát-
nom hogy vész el az élet". Ezekre a helyekre visszacseng a 
korábbi nagy versek sok részlete; tehát a mi élménykörünk 
szempontjából nem ezek a helyek maradnak eleveníthetőek. 
Mintha éremművészet lenne ez a korábbi nagy-alakos for-
mázás művészete helyett. Sorra lehet venni az itt nem emlí-
tett verseket. Még az Életem című kis klasszikus darab, azzal, 
hogy „Az én életem nem élet | Csak életet játszik | | Az a fa 
vagyok kérlek | Aki a vízbe látszik", ez is olyan tételszerűség, 
mint József Attilánál az „éji folyó csillaga" (az életmű eleve-
nebb, élhetőbb helyeihez képest). Már szinte megmagyaráz-
hatatlan, mi az az esetlegesség e sorban:,, Köszönöm oh május 
hogy láttalak", amitől már-már ügyünknek érezzük (itt, így; 
mert különben ezek rendre nagyszerű dolgok) a kicsit páto-
szos, nem is elég lényeges felhangzást. A hónap neve ragad 
meg minket? (Azzal, hogy nagyobb általánosításra törő gesz-
tusba ékelődik esendően? Ellentétet feszít?) A visszafelé 
haladó szemle első fontos darabja a Virágok mért hallgat-
nak. 

Hadd utaljunk előzményére : s ez lehet akár a Balaton című 
vers, akár a korai Ki tudja?, vagy amire elsődleg gondolha-
tunk itt, a Hol van valami; ahol a legnagyobb világköltészeti 
helyeket tudja megidézni élményünk számára (Robinson 
Jefferstől és Walt Whithmantől a japán mikro-líráig, vagyis 
a haiku-költészetig, de közben Kassákot érintve, mindenféle 
idő-összefüggésen túl, „ma") oly hangütésével, mint ahogy a 
művet kezdi: „Hol van valami tünékenyebb hangtalanabb 
annál, I mikor egy nagy madár szárnyal az égben | És úgy 
hagyja nyújtva két szárnyát és úgy látszik | mintha alá-
merülne I S megint emeli két szárnyát, s mintha álmában | 
emelné s úgy száll előre, feljebb", itt áll a „Virágok"-verset 
előkészítő (ha így nézzük), avval rokon kijelentés: „A rózsa 
főhajtását ki | látta, kinek a szíve fogadta méltó módon?" (S 
Rilkét is említhetjük stb. Csodálni valóan egyszerre küldi ez 
az anyag a maga külsőséges jeleit és bensőséges, foghatatlan 
sugárzását.) A „Virágok"-vers tehát így indul (s még egyszer 
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ezt: nem memorizálásról van szó a líra-élhetőség fogalmánál; 
esetleg „kottából" is előidézhető az élés-élmény így): „Mért 
áll a nap felettünk, mért fut mindig a hold? | A föld mért 
alszik mélyen, miért eszmél a víz? | Virágok mért hallgat-
nak, mért hangzik a madár?" Talán mert oly hihetetlenül 
elemiek ezek a kérdések; sőt, mert Szép Ernő olyasmire 
kérdez, amire nem szokás. „Miből, mióta, honnan kelt egy 
ilyen világ?" És a rácsodálkozást ki is mondja magával a 
verssel: „Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, to-
vább . . . " Sőt, még ezt a sort is serkentőnek érezhetjük: „Ta-
lán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd" (mármint e 
halál-utáni szem). Énünk való tekintetének kitágítására ér-
zünk rá, vagy hogy „nem m u s z á j . . . , ha nem lehet" (József 
Attila), tehát ha valamiféle halál-utáni állapot is „ugyanezt" 
adja majd, illetve semmiféle nézésünk nem szerezhet igazi 
kérdésekre igazi választ, akkor . . . ? Ez itt az átélhető, mint 
ahogy Szép Ernő alapkérdéseinél legtöbbször: hogy nem is 
olyan „szégyen" bármi fogyaték helyzetünk „a világban". 
Ezt mondja, kicsit túlstilizáltan bár, egy másik vers nevezetes 
kezdő-sorpárja: „Nem érzi a halott veréb | Ha a ló a begyére 
lép ..,." (S valamelyest érzelmesnek ható válasz a szakaszon-
kénti csattanó: „Csak a szívem érzi", ezt nehéz is átélni, élni; 
ám a tartalma, fogaimisága teljesen hibátlan. Legföljebb a 
fogalmazás nem tartozik a leginkább szívünk szerint valók 
közé.) A De szégyen élni (itt a túlságot oly jól adagolja a 
vers, hogy az iménti enyhe távolságtartásunk érzete, azt 
hiszem, joggal elmaradhat), tartalmilag, persze, mintha 
ellene mondana az imént nemrég kifejtetteknek: „De szégyen 
élni I De szégyen élni | Tovább köszönni | Tovább beszél-
ni . . . " S így tovább. Mindezek könnyen „idézhető" sorok, 
s ha van emlékezetünknek, megélőképességünknek efféle 
„Szép Ernő gyűjteménye", mégis inkább a bonyolultabb 
megfogalmazások tartoznak abba bele egy idő múlva. Csak 
itt látható „képlet-alakban" majdnem mindaz (e rövid, met-
szett kis versekben), ami a Néked szól s hasonló nagy vállal-
kozások görgetett anyaga. S ami a legérvényesebb formája, 
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még ha nem is dalszerű behízelgőség nyomaival, a Szép 
Ernő-költészet lényegének. 

A Holdfényes nyírfát láttam a későbbi Október alapmon-
dását bontja ki (vagy szólaltatja meg váratlanul, részlete-
zett közegben). Az Október az egyik legfilozófusibb mondást 
foglalja négy-sor végére: „Emlékszem, emlékszem, nem tu-
dom mire" S nincs pont a végén, az utolsó szavakat nem 
tagolja vessző. Mintha „nem-tudom-mi" volna az, ami van 
velünk a világon, s ez az emlékezés tárgya is. Emlékezni, 
mondja ez, még ha tudjuk is tárgyát, a dolgoknak erre az 
állagára mutat. Ezt (az állagot) Szép Ernő nem vallja kizá-
rólagosnak; ám rengeteg valóságelemet elfogadó (féltő, tra-
gikusan veszítő stb.) felfogása már nem mentes e tudástól, s 
e kettő együttese ad oly összetettséget, melynek jegyében a 
nem-tudom-mire épp önmaga ellenkezőjeként mutatkozik 
(szintén nagy) evidenciával; itt, a Holdfényes-\ersben meg-
annyi „csuda, oldozhatatlan" dolgot lát, s miket? „A cinke 
t o l l á t . . . I Fehér ökröt meg s á r g á t . . . " — s közben „virágos 
zászlók úsztak felettem fönn az égen". Nem is ezek a sorok 
az élhetőek-őrizhetőek, hanem ahogy hirtelen, a sűrű-hosszú 
sorú versben „vált", ahogy egyszerre, havak ragyogása, víz 
„szövése" (!) után az szólal meg, zene-hirtelenséggel, a fájás-
lehetőség szélső értékét elérve, hogy: „Úgy múlok el én 
innen . . . " S „én mindig emlékszem majd . . ." És megvan, 
pontosan, hogy mire. „Emlékszem, emlékszem majd, én ezt 
el nem felejtem." S ennek talán azért lehet tárgyi konkrétuma, 
egy képtelen-az-anyaga világból, mert az is képtelenség, amit 
(mesésen? de mennyivel különb meseként, mint színdarab-
jaiban akár, melyek — fájdalom! — költészetének elterjedt-
ségét helyettesítgetnék) önmaga leendő képtelen-nemlét-
életéről mond el: „Bármerre lengek majd, vagy ha úszom 
nem tudom hol | Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csudá-
l a t . . . " És itt következik az élhetőség kerekké-fogalmazása: 
„De gyönyörű, de boldog ünnepre voltam híva". 

Ez a litániaszerűség, a „sorolás", meg a dalszerűség, s 
a két elem, ahogy egymást kioltja és egymás hatását sok-
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szorozza, jó néhány Szép Ernő-vers sajátja, például a Bocsás-
satok meg címűé, ahol végeredményben válogatni lehet az 
elemek közt, ki mit idézhet „maga használatára", vagy ne-
tán, mint másutt említettük, a sorolás jellege, a váltások, az 
azonosságok, a monotónia csekély modulációi azok, amik 
az élhető-hatást kiváltják. Az iménti „ünnepély"-hangulat-
nak mond ellent, íme, a Szenvedni a tulajdon bűnödet, hol 
is megint a „shakespeare"-i jambus visszhangtere teremti 
meg az élhetőség alapját: el sem akarnánk hinni, mennyi 
rémség „vagyunk" mi magunk, s mit kell tudnunk erről, 
mi marad velünk — „Hogy ez te vagy s együtt maradsz ma-
gaddal j Egész nap és álmodban éjszaka | S a föld alatt a 
sírban összezárva". S mégsem úgy átütő ez, ahogy élmé-
nyünkhöz akarnánk, s ahogy Szép Ernő korábbi korszaká-
ban példák sora van rá! 

Jussunk ezekhez. A Balaton — említettük — összefoglalása 
is, tömörítése az addigiaknak, s a későbbi „medál-szerű", 
lényegre kattogósított-fosztott, mintegy „Függelék" jegyű 
életművésznek bevezetője. Amit Szép Ernő költészetéből 
„élni" akarhatunk (amit ekképp lehet, s ami annak, aki 
„rákapott", nélkülözhetetlen aztán már): az említett módon 
történő „kérdezés", s ennek nem okvetlenül kérdőjel a vele-
járója. Az evidencia-érzetet fokozza (bennünk, ismét: azu-
tán), hogy amire kérdez költőnk, már szintén mintha eviden-
cia lenne (eleve az, kétszeresen tehát, akképp az, hogy a 
költészet szempontjából s tárgyában mintegy nem igényel 
taglalást). S erre talán, leszorítva, mégis-hangot lehet lelni 
Mégis-ösvényt, oda! Ezt nem tudtuk, s máig Szép Ernőtől 
lehet századunk magyar nyelvű lírájában a legjobban tud-
nunk (ezt, sajátlag). A Balaton kezdete mindjárt (az előtte 
jelzettek helyi értékével): „Kitől kérdezzem én azt mi vagyok 
én, mért I jöttem én, mi ez az én itt létem?" Persze, hogy 
például Gauguinnek van hasonló című festménye; persze, 
hogy ez a legelemibb kérdés, vakon rálelhet bármi, nem is 
különösebb kedv vagy ízlés, véletlenül összeállhat így mon-
dás. De nem! A helyi érték attól is van, hogy tudjuk, ki 
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mondja, amit hallunk (amit magunkban visszahallunk), s 
az egésznek ez, épp ez a lassú menetelessége, ami nem a 
Füst Miláné, például, ahogyan az a jambus is, a „shakes-
peare"-i jegy sem, ez adja (nem memorizálásra, persze!) a 
millióból-egy állagát. Tömörebben ott van, nagyjából ugyan-
ez — „ugyanez"! de hát ezek a menetelességek nemcsak a 
kérdésen belül hatnak, hanem maga a kérdés is, itt ez a 
Balaton-bé\i, valami enyhe fokozat-különbséget mutat a 
korábbiak mellett —, olyan helyeken, mint például, hadd 
idézzük: „Mit tudok annyit nézni a lombtalan fán, | Mikor 
a levelek már mind leszálltak, j Az őszi rajznak titkos értelme 
van tán, I Amit írnak az összevissza, ágak. | Hogy fejtsem 
meg? Hogy értsem? Mit csináljak?" Ez egy nagy élhető-
hely Szép Ernőnél; s ilyesféle: „Ha én azt tudnám ki a 
legszebb, | Ha én azt tudnám mi a legjobb, | Ha én azt tud-
nám merre tartsak, | Ha én azt tudnám mitévő legyek" stb. 
A látvány, amit nem tudni, „mire" nézünk, mi lesz abból, 
hogy nézzük, már csak ebből is, és kik vagyunk, akik néz-
zük, ki vagyunk általa, mik volnánk nélküle — ezek a kér-
dések mind elhangzanak így. Vagy a képek, ugyanezt mond-
va: „A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, | egy-
más előtt, egymás m e l l e t t . . . " S mintha tréfálna, hallom a 
mai megjegyzést. Joggal hallani ilyet! És persze, hogy nem 
tréfál, jóllehet ez a „ t r é f a . . ."-kifejezés is előjön, épp egy 
fontos helyen. S most hadd idézzünk innen csak egy való ké-
pet, nem a gondolati fokokat ; nehezen felejtem el ezt a szín-ké-
pet is : „Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma j oly 
sárga fehér, mint az ember álma, emlékben". Ami annyira él-
hető, egyebek mellett : olykor ez a furcsa kifejezési mód, vala-
mi megnyekkentése, nem is csikordítása a lehetőségeknek, a 
nyelv hajlításáénak . . . mint itt ez a váratlan „emlékben". 

A felsorolás, látszólag leginkább utcakő-egyformaság esz-
köz, szintén nagy élhetőséget ad itt: lássuk a Csodálatos 
című verset. Sorolás, tehát, megint. Mi a csodálatos? „Hogy 
mindig életben vagyok" — ennek a kifejezésnek is van így 
valami furcsája, akaratlan-akart kétértelműsége; lehet, hogy 
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a „még" szó híján. Gondoljuk meg! Ismét valami evidenciát 
„érint meg" szokatlan oldalról a vers, súrolva, ahol nem 
szokás. Hogy lenne furcsa az, hogy valaki mindegyre életben 
van? Hogyan kérdez viszont olyat is, hogy ő maga mit 
tud nézni a lombtalan fán? S amit csak eddig idéztünk, ott 
is mennyi az ilyen érték. Ez a jelleg elkezd feltűnögetni Szép 
Ernő verseiben, és elkezdjük alkalmazni, mint lehetőséget, a 
mi kérdéseinkre . . . azokat is megérintjük velük valahogy 
így . . . s ezzel a líra-élhetőség „kategóriájának" mintha 
árnyalatnyit újabb jegyére utalnánk most. A Csodálatos elso-
rolja, mi mindenféle csodálatosságot képzelhetünk: arra | ab-
ban, hogy mindig élünk. S a külsődlegesen kattogó sorokra 
hirtelen rábukik ez a melodrámaibb: „Se szívem még meg 
nem s z a k a d t . . . " — és ez ugyanolyan clown-jelzés, mint 
a furcsa szófűzészet az imént, és lecsap az egészre, váratla-
néi, egy kicsit Kosztolányi „pipacsos út"-verséhez hasonla-
tosan „Se jobb kezem nem lőtt agyon". 

A Senkinek se hasonlónak a parafrázisa. Mert Szép Ernő-
nél a legtöbb vers mintha (bevallottan; vagy clown-trükk 
gyermek-őszinteségével) mindig a parafrázisa lenne valami-
nek. Hogyan is ne! Amikor ez az élt alapállás: „Csakhogy 
leszokjam már azt hogy boldogtalan vagyok, boldogtalan." 
Vegyük észre a leszokjam furcsa hatás-alakját. Még ezen is 
túltesz az a felejthetetlen szakaszkezdés itt, hogy: „Az al-
konyatot átnéztem". Képtelen fordulatnak tűnik fel . . . 
mert mintha germanizmus nyoma lenne, vagy valami olyat 
művelne írója, amit nem szokás — lapozna az alkonyatban, 
ellenőrizné stb. S mi jön még: „Aztán leadom a fejem . . . " 
Leadom! Továbbá: „. . . és a porban a mások lépte nyomát 
figyelem". S kezd elhatalmasodni rajtunk valami olyan érzet, 
ami már: belső válasz. Ha szó szerint nem is. De úgy, ahogy 
a versben ez van: „Az órám felhúzom, aztán elhallgatom". 
Ez a mintegy-kívül-kerülés (önmagán; magunkon), a rálátás, 
a rácsodálkozás : a legszebben, a legtöbb élhető hellyel talán 
a Milyen jó nékem lefeküdni szakaszaiban lelhető fel. A kez-
dete mindjárt : „Milyen jó nékem lefeküdni, [ Eldúrni maga-
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mat az ágyban . . ." Holott az eldúrni túl sajátlagos stílus-
értéknek is látszhat, s ez az élhetőségnek nem alkotóeleme. 
Ám tovább: „Óh istenem, de jó aludni, | De jó is elaludni 
nékem . . . " A második sor, meglepő módon, a majdnem 
népdalküszőbös ismétlés teszi jelentőssé az előzőt! Hanem 
a következőkben már igazi nagy sorpáros jön: „Elveszni a 
piszkos világról, I Mint este a felhő az égen." S mégsem a 
szószerintiség, hanem a jelleg válik eleven „szellemanyagunk-
ká". Aztán ez már alkalmasint szóról szóra: „De jó nem 
hallani fülemnek, | De jó nem látni a szememnek, | De jó 
nem tudni a fejemnek, | De jó nem fájni a szivemnek." És 
fokozódik, ugyanazok az elemek alkotnak variánsokat: 
„Mikor halálom jut eszembe, | Nem is tudok már tőle 
félni, I Hiszen lefekszem és elalszom | Oszt többet soha 
nem kell élni". Ez olyan különös? — kérdezheti valaki. Nos, 
igen, azzá válik olyképp, hogy a vers korábbi mozzanataival 
kerül kapcsolatba már minden mozzanat, viszonyításrend-
szer, élhető tér alakul. A személykettőződés pedig: „Most 
elbúvok, mint búvócskában, | Falnak fordulok bajtól-bú-
tól, I Egy sóhajom maradt: elűzöm, | s fáradt lelkemben an-
gyal dúdol. I I Az ágyam szélire leülnék . . . " Az egyik legé-
lesebb vágás líránkban ! Nem lehet felejteni, nem lehet nem 
élni az átváltozását! „. . . Ha lehetne, mikor elalszom, | A 
villanyt újra felcsavarnám, | S nézném az én idegen arcom." 
S tovább: a képtelenségig így! „Hajamat gyöngéden legyez-
ném, I Igazgatnám a t aka rómat . . . " És nem tréfás, sőt. De 
nem is nárcisztikus. Kivédve minden. Megtoldva ezzel: „Les-
ném, álmomban mit beszélek | És megtanulnám minden 
szómat". Miről szól ez? Az önmagunktól (is) való remény-
telen távolságunkról ? S a vers utolsó szakasza (nem idézem), 
esetleg, még csak nem is igazán kedvünkre való aztán. De az 
sem ront el már semmit. Az élhető helyek megadják azt, 
„ami" a vers. Ez megint a kettőzött evidencia Szép Ernőnél 
oly gyakori jelensége. 

Az Itt volt benne a szívemben látszólag nagy massza vers, 
„félhosszú", ha úgy tetszik, és egymást érik benne, látszólag, 
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az „esetlegességek" — vagy hát dehogy is! Kardos László 
idézi Illyést, arról, hogy Szép Ernő írta magyar nyelven az 
első „középpont nélküli verseket" (említettem ezt más dol-
gozatban); s ez itt erre az egyik példa. Ám nekünk nem így 
van vele tennivalónk; magam épp csak a számomra legin-
kább mindegyre-újraélt, valamire-élhető helyeket emelget-
ném ki. Megint annak említésével, hogy nem memoriter 
anyagokról van szó, kavics-csiszoltságú szentenciákról, egy-
séges és oszthatatlan telitalálatokról. Illyés megállapítása a 
mi „kategóriánkra" is vonatkozik; itt sem a középpont kris-
tályosítása a cél, vagyis a magunk példái sem ily jegyben 
léteznek (nem így értelmezendők). 

Ez a vers viszonylag még meglepő számban szolgáltat 
kerek-egész-részleteket. Azért meglepő ez, mert Szép Ernő 
nagyon szerves versanyagot „produkál", s ha egyszer a vers 
egésze középponttalan, a kifejezés elemei is sugalmazzák ezt a 
(látszólagos) szétszórtabbságot. Az elválásra az a „búcsú 
nyilallás", vagy, „kottából", azonnal-élhető az (talán), hogy 
„Hogy engem nem tudott a rend kifelejteni s én úgy nem 
maradhattam, | . . . hogy itt vagyok használatlan, az élet le 
nem hántotta az éveket testemről | S itt lehetnék . . . | Avval 
a csillár csodálattal, avval a láng vágyakozással, mint aki 
meggyúlva szalad az utcára". A jelleg az, ami megragad 
mindezekből, valami így soha ki nem mondott jelleg: a lát-
szólagos (clown-maszk) túl-egyszerűsítése valaminek — ami-
ről mégis így van feltárva, hogy mennyire összetett, s mint-
egy igazolódunk, hogy mi sem gondolhatjuk (döntéseinkben 
akár) egyszerűbbnek és egyértelműbbnek. 

A túlzás eleme az, amit eleinte bámulattal fogadunk Szép 
Ernőnél ; s (lassan-e ? hirtelen ?) elfogadjuk (vagy : esetleg el-
utasíthatja a kedély, el) a stilizációnak ezt a minden-más-fele 
fokát, ahol a dolgok mintha azt az „oldalukat" mutatnák, 
melyet sem a láthatóság szokása nem csiszolt közkopottassá, 
sem a „kőben-maradás" nem tesz viszonylagossá, csak-sejt-
hetővé (ráfogások kész tárgyává, előnyösen anyag-ködössé). 
A meglátott meglét „rejtelme" a csillár csodálat is (és mel-
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lette, csak mellette lehet az, a „láng vágyakozás"), és a túl-
ságok túlsága az a mozzanatos befejezés. Hanem ha bele-
gondolunk, hogy akár azoknak az időknek (a század első 
negyede-ötöde a kor !) képzőművészete mily evidenciával áb-
rázolt ennél jóval többet is ? ! 

Ennek a versnek (számomra) egyik legfeledhetetlenebb, 
sok-mindenre-jó részlete az alábbi: „Tudjátok hogy én fel-
hőbe voltam fogózva, csak | úgy bírtam itt ti köztetek meg-
állani I Ugy mit a villamoson abba a szíjba fogózva áll | az 
alak. Lássátok eleresztettem magam | És alélok. Végem van. 
A nedves virágok halva | lefordulnak száraikon, | Kisértet-
szél jön, a hideglelős leveleket a kemény | tiszta földön else-
peri messze." A középponttalanság a furcsa központozással, 
a szóalakokkal csakúgy érvényre jut, ahogy az „asszociációk" 
követik egymást. Közelkép és rejtélyes távolság, realitás és 
látomásos-féle révület (ellenőrizhető, bizonyosságos érte-
lemben !) : egymásba zúdul szinte. S az egész oly nyugalmasan 
(bár: erőltetve így, feszülten és visszafogottan) áll. 

Vagy — hogy most csak az élhetés-hasznú elemeket idéz-
zük, s ne a vers különös, netán bizarr értékeit, rendre — itt 
van ez a még alapvetőbb szakasz (s a Magányos éjszakai 
csavargás ban is látható : alapÁ'é/x?-képzete Szép Ernőnek a fa, 
így): „Ó szóljatok egyet, fák, ti olyan nyugodtan | állotok, 
szóljatok már egyszer Imádott magas fák ti ámúltak, ti égre 
figyelő I hűek, ti soha sétára nem mentek, | Mondjátok meg 
nékem mihez tartsam magam. | Súgjatok egy világos szépet 
nékem, | Ti biztosan tudtok valamit, én nem birom [ maga-
mat az élethez igazítani." Itt a clown-tartás mértéke már. 
maszk-alatti rétegeket ér el, állandósítódik a személyiség-
lehetőségben. A dolgok valóbb oldalának feltárásán „túl", 
ekképp, az életre^tekintés túlsága valósul meg a kifejezésben : 
a hitelesség-kedve érdemes-állapot, ahogy az elkopott köz-
nappal nem „szemben", hanem azt meghaladva-használón a 
költészet eszköze mint a tárggyal azonosító közti-elem (egy-
részt) világgá lesz, másrészt az egyes szám első személy (az 
Én) úgy alakul át a rajta-kívülivé, hogy az odaadás felülmúl-



Fórum 91 

hatatlanjában is érződik, reménytelen távolság marad, s ezt 
a mindegyre-vágyakozás „hidalja" át, alkalmian (nagy heves-
séggel ezért stb., mint korábban láttuk kép-szélsőségét, sőt, 
mint ahogy az „ámuló" tartás Szép Ernőnél ezt az ember — 
világ kapcsolatot oly magnéziumos hevességgel fejezi ki — s 
eleganciája, majdnem mindig, hogy: mitha körülményes-
kedne; ez a clown-maszk, de ár nem mint a „repertoár" 
darabja). 

Az ifjúság elvesztésének verse az igazi középonttalan. 
Másutt, korábbi rövid összefoglalásokban — mindjárt idé-
zek néhányat — megleljük legfontosabb motívumait (csak a 
módot nem, mely e költeményé! de ez nem szorosabban 
tárgyunk), s a két legjelentősebb félhosszú versben, a Magá-
nyos éjszakai csavargás és a Néked szól szakaszaiban, szintén 
ilyen élhető középponttalanság jegyében (bővítsük ennyiben 
a fogalmat!) állnak, összefoglalódva mintegy, az „életre-szó-
lók". 

Közbevetőleg hadd említsük — esetleg: korábbi dolgoza-
tok nyomán, de most ily szempontból — megint újra a leg-
telentősebbnek tartható, tömör összefoglalásokat. A Mit tet-
tetek velem, megannyi részletével, még inkább a középpont-
talan félhosszú-, hosszú-versek közé tartozik. Amorfabb a 
kifejezési mód is (látni fogjuk: épp az imént említett két 
verséhez képest): „Fáradt vagyok, kihalt, fáradt. Nem is 
érzem mi | történt, nem értem, nem emlékszem. | Úgy elmúl-
tam mint a fülcsengés. Mint | a délignyitó, úgy leestem. | 
Mint a sírás úgy felszáradtam. Mint az ablak úgy | befagy-
tam. j Elsüllyedtem úgy mint Pompéji. Mint a nap, mint | a 
nap lementem." Azért ez is tele van feledhetetlen-egészként 
őrizhető részekkel; ami az élhetőség-eleme, mégis, sokkal 
inkább az ismétlő olvasás, az újabb találkozás eleveníti. Ám 
még foghatatlanabbul - tehát: kilúgozhatatlanabbul is. 
Aligha idézzük kész egészként ezt a különben talán a kész 
egészek szintjét is meghaladó részt: „Nem szabad élni már, 
nem szabad, tudom én azt. | A fal mellé csúszók, úgy tűnök 
mint a vétek. | Szemembe süt majd egyszer itt egy fehér férfi 
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I mit szóltál, hol jártál? szíved hogy nem hasadt meg?" 
Vagy : „A zöld reggel nyitotta szemét. Azok a született | bok-
rok a pázsiton a világosságban ! | Fenn volt a Nap. Szakadt 
a mosoly a kék égből. | A dombon gurultak a bárányok. 
Meleg lett. | Lángolt a kupolás város. Azt hittem a bazár-
ban I örömöt árusítanak. | Azt hittem szerelmet harangoz-
nak. Azt hittem | trombitaszóval barátságra gyűlünk." 

Mennyi mindennek előzménye Szép Ernő: ezért idézem 
ezt itt. Ám ez már a Jóság, jóság versből is kitűnhetett volna 
számunkra; ily részletek nyomán: „Mondd ugye pingálva 
van mind a néma | ünnep s mind az a hajbókos kerti sze-
relem. I Ugye csak legyezőre vannak képzelve s | szőnyegek-
ben alszanak mint álmodott álom, | Ugye hogy nem lehet 
élve sehol ilyesmi. Ugye | hogy mint a hajnal arany rámás 
felleget | Nem lehet megtapogatni mert csak látszanak 
de I nincs ott az égen egyéb mint sima csalódás." Ezek, ne 
szégyelljünk kimondani ilyesmit, nagy vigasztalások is, ha 
úgy kell épp. 

A tömör fogalmazatokról sem okvetlenül a merő idézéssel 
szólhatunk a legreméltebb hitellel. Igaz, az Add a kezed típusú 
vers, amely szinte egyébből sem áll, csak ezen összetevőkből, 
a legalkalmasabban mind a kilenc sorával felvonultandó 
jellegét lássuk legalább : „Add a kezed mert beborúlt, | Add 
a kezed mert fú a szél, | Add a kezed mert este le t t . . . | | Add 
a kezed mert álmodok, | Add a kezed mert itt vagyok, | Add 
a kezed mert meghalok." Vagy, valami kommentárral, a 
Margitsziget : ebben a versben a klasszikus ütem (könnyed-
ségeivel) lassan a légies elnehezülés kifejezője lesz. Annyi 
„történik" csak, hogy valaki a Szigeten ül, könyvvel, ám 
ebből az állapotból akaratlanul, ellenállhatatlanul átkerül 
egy állapoton-túliba, ahol a dolgokat felfokozott élességgel 
látja, s — Kafka kortársa! — létének alapállagára érez; a 
képek gyönyörűek, elemiek, természetesek, de az érzet, a 
könyv becsukása után, eleve valami adottról-lemondás álla-
potában, ott ér véget, hogy : „És az jutott eszembe | Hogy 
egyszer meghalok majd | S többé sohasem élek". A máskü-



Fórum 93 

lönben kimondásra alig kerülő (kimondás tárgyaként szo-
katlan) állagok, érzések, evidenciák megszólaltatója Szép 
Ernő, s ezzel ad másoknál (ilyen sűrűségben végképp) föl-
lelhetetlen esszenciát. 

Ám még ezekhez a végsőkig tömörített helyekhez is, valós 
értékük érzékeléséhez, többnyire kell a környezet, a vers 
belső történése, folyamat-jellege. A Sétálás például a legköz-
napibb jelenetek egyikét villantja: valaki jár-kel. S a „vég-
következtetés" előtt, s megannyi természetesnél természete-
sebb kép után, ez jut eszébe egyszerre: „Eszembe j u t . . . 
eszembe jut, hogy élek". Ezek nagyon fontos lét-érvényű 
megfogalmazások; csakhogy nem a szavaikkal, a hangalak-
jukkal, még csak a helyi értékükkel sem : hanem azzal, hogy 
valaminek, ami evidensnél evidensebb, még mindig lehet 
megfogalmazása, logikus és versbe (bármi szerveződésbe) 
illő kifejezésalakja stb. S a vers vége, mintha a költő maga 
is érzékeltetni akarná, hogy ő érzi, érzi: „Élek. Megállok. 
Ámulva, leverten | Széjjel nézek, mint az őrült a kertben." 
Nem arra érti ő ezt, hogy elmegyógyintézeti ápoltnak vélheti 
magát, aki arra, hogy „él", külön úgy eszmél rá; hanem 
hogy mindaz, amit tapasztalt, ez mind, ez „az" élet — ez 
olyan, mint egy őrület. S amit ez kifejez; hasonlattá fordul 
át I vissza megint az egész. De csupa „élet" az anyaga, és 
ezt nem veszíti fogalmiságokká többé. „Józanul" ez is szinte 
elgondolhatatlan. 

Közvetlenül e vers előtt lelem a Mondd címűt. Ez így kez-
dődik: „Mondd van valakid? | Nekem senkim sincs, | Akit 
szeretnék, nem tudom merre lakik"; s a végződése: „Lelked-
ben érzel I Egy néma rabot | Fel s alá járni fejére kapcsolt 
kézzel?" De ennek a költeménynek egy másik motívuma, a 
felhős is megjelenik másutt végső élhetőséggel: „Nincs egyéb 
örömöm, I Mint a felhők az égen, | Nincs egyéb szerencsém, | 
Mint a felhők az égen, | Nincs egyéb újságom, | Mint a fel-
hők" stb. Dehogy egyetlen ikerpéldánk ez; maga e motívum 
is előfordul — például — ilyképp még: „Járok-kelek, meg-
állok, I Nézem a házakat, | Nézem a kocs ika t . . . " S a többi, 
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mint a margitszigeti alkaioszi vers, fut ez a maga szabály-
talanabbjában ; s a vége — átéljük egyszersmind azt az „eszem-
be jut"-motívumot is: „. . . és a felhőt az égen | S mindig 
gondolkozom, | De amit gondolok | Úgy elmegy mint a zaj, 
I Úgy elmegy mint a füst, | Úgy elmegy mint a víz, | Úgy el-
megy mint a felhő". S valóban, nem képtelenség-e, hogy 
mindig gondolkozunk, ha aztán mindennel ez történik, ami 
ekképp volt „birtokunk"? A vers élhetősége, külön is, e 
furcsa példaszerűség, a zárulásé, szervességé: hogy mintha 
saját eszközét igazolná (még azt is!) már-jóval-többjével, az 
eszköze-általival is. 

A Ha én azt tudnám legyen még a rövid versek közül az 
utolsó, amelyet idézünk. A költői életműben visszafelé ha-
ladva (nagy közökkel is, persze), mintegy visszaérkeztünk a 
kezdetekhez. Szép Ernő motívumai e lírai pálya kezdetein 
körülbelül készen álltak. A kései szakasz, így, már-már idé-
zőjelben érvényes tartalommal, hiszen az élet nem zárult le 
akkor, csak a líra, a formára-is-líra hallgatott el, hitellel 
hallgatott (bár nem gyakorlati válaszként, nem céllal, nem 
tudott-konkrét okkal), az utolsó versek ideje az alaptémákat 
ismét tömörítve hozza, közben lassan szétbomlik középpont 
nélküli versekké a művek sora, melyet tömörebbek sora is 
tarkáz. Az élhetőség-elem azonban, mint láttuk, nem idéze-
tek halmazaként érzékelhető e költészetben; itt, mint már 
utaltunk rá, valamennyi példánk közül a legkevésbé így. 
Ennek ellenére, a két vers, melyet — rövid átfutásra — utol-
sókul hagytunk, bővelkedik ily mozzanatokban. 

A Magányos éjszakai csavargás alaphelyzete — „A rendes 
kávéházból jöttem ki késő éjjel, | Az ajtóban megálltam, 
mély lélekzetet vettem, | Felgyűrtem a kabátom gallérját, széj-
jelnéztem" —, még fanyarabb változatban, a Kosztolányi 
féle New York . . .-éval egyenértékű és jellegű. Alapkép 
valamire; s annál többre is. Ám a nagy elioti Prufrock-
kezdéssel való egyenrangjára már másutt próbáltam rámu-
tatni; és az idő is „egyezik". Az „eszembe jut"-motívum 
rokona pedig ez az egyszerű kijelentés: „Elkezdtem men-



Fórum 95 

ni". Ezt sem szokás így mondani versben. S főleg oly kihalt 
hangtérben, ahol előtte ezt hallhattuk: „Elfelejtettem, kik 
közt ültem és mit beszéltünk . . . | | Van úgy, hogy nem birok 
már az emberekre nézni, | Hangjuk sérti a fülem, a testszín 
fáj szememnek, | S lelketlen szemgolyóik járása összebor-
zaszt." Nagy természetessége miatt éljük (át, s áttételként 
bármi másra is) ezt: „Nem tudtam, hova menjek, | Mentem, 
mert csöndes éj volt és jól esett a járás." A meglendülések, 
oldódások ugyanígy érintenek minket: „Mentem mert vitt 
a járda a tág Andrássy-úton . . . " De ennek az ellenkezője 
sem hat másképp: „Mentem, mint egy darab léc, kit a csen-
des folyó visz . . . " Vagy ahogy jelenetek kezdődnek hir-
telen, például „egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak 
benne". Most ez a felfogás már ismerősünk! S e képtelen-
rendhagyóvá tett köznapiasságból bontja ki a közöny kép-
sorait, az eltávolodottságéit. Ám közben — élhetés! — ő 
maga: maga marad. Visszazuhan alaphelyzetébe. Falaknak 
ütődik, egy lámpát s ú r o l . . . - : „nem vigyáztam azért 
sem . . . " És itt elragadja érzeteinket : „És szivemet meglepte 
az olvadás lágysága". Egyenérzettel folytatja, ugyanoly hang-
vétellel: „Megint elért az élet." S ennek tragikuma követke-
zik: „Elmúlt napjaim jöttek . . . " S ő? „Sóhajtva elfordúl- , 
tam, szemem félig behúnytam . . . " S valami szinte komikus 
képpel veszi a dolog élét! Ebből vezet át saját jelenetébe, 
ahol az angyalok lejönnek hozzá, mintha operaházi tánc-
kóruslányok volnának. S „egyszerre kezdenének beszélni, 
össze-vissza", és mi ezeket a kérdéseket megrendülten mond-
hatjuk el „magunkra" is: „Hogy vagy? Sokat búsultál? 
Mitől vagy olyan fáradt? | Ugye csúnya volt minden?" -
Itt Szép Ernő mintha súgna nekik, befolyásolná őket! . . . — 
„Örülsz most? Hitted volna?" 

Milyen hihetetlen, ahogy a hihetetlenre efféle képeket 
fogadtat el, élhetőkül : „Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, 
ez álom" (majd ez, szinte kifejezésre így, visszatér a másik 
versben!), „Hó pendelyök morzsolnám, szárnyokat tapo-
gatnám, I Egy angyal átölelne, mert látná hogy szédülök". 
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A könyv, melybe minden fel van írva, amit ő mondott és 
gondolt, sóhaja, panasza, hozzá intézett rossz szavak, rendre. 
Ám a valóság — erre is lesz hasonló hely amott — erősebb; 
szelíd kérlelhetetlenséggel közli: „De már a hídon voltam, 
míg ezen spekuláltam", s ott ő „a korlátnak b o r ú i t . . . az 
éji vizet nézni". Megint egy ilyen, a sorfelezés ellenére, próza-
se-szinte sor: „Fölemelkedtem, mert nem akartam gondol-
kozni". S a Weingruber-kioszkot kezdte „szemügyre ven-
ni". Persze, puszta országként már. S hirtelen, mind e halot-
tas élet-képből valami még véglegesebbnek a hangja kezd 
szólani: „A nyár elment. A terrasz teli puszta asztallal, | Az 
asztalokon székek . . . " S mindez mintha hihetetlen színpad 
volna. Holott ő maga készséggel cáfolja: „Cipőim lassan 
visznek . . . " Mi lehet akkor rendkívüli? A fák motívumát 
éljük megint: kísérik kétfelől némán. „Fák jöttek, leveletlen, 
füttyetlen és szellőtlen, j Mint rabok a rabsétán . . ." És: 
„Menni, olyan jó menni". Legtitkabb vágyainkat éljük, a 
kivételes pillanatokéit, az élettől nagyon távoliakét, melyek 
mindazonáltal nem vesztések, nem lemondások, nem táma-
dóak, sem megalázók? „Meddig lehet így menni? | Megyek, 
gondoltam, mennék így most túl árkon-berken, | Elhagyni a 
ligetet, a várost és határát". S milyen mély óhajunk tör fel 
esetleg, ha ezt éljük: „Megszökni, mint hazulról egyszer 
gyerekkoromban . . . " Szinte belefeledkezik ő is! De vissza-
térés ez, az elején mondott „felejtettekhez": „Itthagyni a 
lakásom, sok könyvem, sok nadrágom" (!?) — „Barátot, 
nőket, múltam, nevem, minden emlékem." 

(S még egyszer mondjuk: nem a vers jeles értékeit akarjuk 
mind felsorjáztatni; és az is lehet, mindaz, amit idézünk épp, 
csak mustra.) A Néked szól még kevesebb konkrét cselek-
ményt (?!) görget, így szóról szóra idézhető elintézhetetlen 
élhető-helye talán még több! A kezdés azonnal a teljes meg-
közelítésé, a másik személy keresése: „Néked ki száz év 
múlva sétálsz a sétaúton | S botoddal, ha szokás lesz akkor 
is bottal menni, | Unottan piszkálsz száraz levelelek, közt, e 
semmi | Foszlány papírt barátom, révedve Néked nyújtom". 
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S a folytatás mintha középpontot ismerne, kibontja „hagyo-
mányosan" e kép lehetőségeit; hadd utaljunk csak ezekre: 
a meleg leheletre, mellyel ő a szavakat e papíron üzeni, a 
papír sárosulását, maszatolódását; a Másik Fél küllemét-
szivét elemzi, mely talán olyan lesz, mint övé; „tán még a 
képed is meg járásod is s a romló | Években éppen így 
csüngsz majd a végtelenségen". A romlók évek! S közben 
„Jobbkezem adnám Néked, ki ott jársz messze t á v o l . . . " 
Egy feledhetetlen sor; sorpár inkább: „Te is leszel majd 
úgy hogy lelked holt múltban érzi | Igaz hívedet s avval be-
szélni vágyva vágyói". A felező (ál- vagy valódi-alexandri-
nus) sorok, a nem túlságosan behízelgő rímekkel sem arra 
valók igazán, hogy „betéve" fújjuk őket. Megint a lassú 
tűnődés állapotát teszik átélhetővé ezek a vers-helyek. Hir-
telen átforrósodások következnek, és e hőfokokat, kiraga-
dott példákra emlékezve később, mindegyre tudjuk-érezzük : 
„Téged tudósítlak hogy itt voltam a világon . . . " S tovább: 
„Hogy szívem vert s halk h-val mindegyre lélegzettem, | 
Fenn voltam és alúdtam, mozogtam, i t t am-e t t em. . . " Az 
evidencia, megint, szóra bírhatóan! És akkor, összeomlás-
szerűen : „Isten felől hallottam s meg kell itt halni, látom". 

A visszatérés élhetőségével folytatódik a vers (ezek után 
mi mással!); majd a különben oly ritkán kifejtett, említésre 
sem érdemesnek tudott-hitt dolgok sorakoztatásával : „Járás 
közben megálltam utcákon, úton, kertben . . . " S rádöbben 
(ámúlva!): él; s próbálja hangját: „ha!" — „De mi végre? 
„. . . és magam meg nem ismertem". Ezek nagy létköltészet 
elemei, ha úgy akarjuk nevezni; bár ennek semmi jelentősége 
az élhetésben. 

S még mulatságos is, ahogyan erre többször volt alkalmam 
rámutatni, mókás, ahogy ilyesmit így mond: „Szerettem vón 
egyetlent, határtalant c s i n á l n i . . . " Mármint a tartalmára 
értve! Mi lett volna az? Megint csak: „Hírt adni: itt va-
gyok". S kezdő nap módján mosollyal sütni „szegény világ-
ra". Ez a nagy Szép Ernő-hangvételek egyike, ez a „sze-
gény . . . " S miket akart volna még? Visszatérő motívumai 
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az élhetőségnek: „Ki él, mindenkit látni s mindenkivel be-
szélni I És meghallani mindent és mindenütt ott lenni . . . " 
Ráadásul: „S időkben és mezekben mindenki helyett élni". 
Ezek legtitkosabb óráink magunk által is — „szegény mi !" — 
megmosolygott gondolatai; de nem kiholtan, legföljebb 
örök-érvénytelenül. 

Vagy ez képtelenebb talán? „Egy-egy ismeretlennek nya-
kába vágytam e s n i . . . " Szép Ernőnél ez a mindenkori végső 
konkrétság is elsodró erejű; ennek mindenkori lehetősége, 
bújkálása a bármi-gondolati-felszín alatt. E kérdéseket tette 
volna fel: „Oh élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz 
magadba?" Amit ő álmodott magának az angyaloktól, 
kvázi Operaház . . . azt kész megadni másoknak, amennyire 
tőle telik. Amennyire telt volna. S még: „Tudod hogy egy-
szer élünk ? És őt karon ragadva | Sietni el vele a boldogságot 
keresni." Sok minden című tárcakötetében van mindjárt az 
elején egy írás, amelyik erre fájó csattanóval válaszol. Amit 
Szép Ernőnél ekképp, felhangként, megélhetünk: hogy jobb-
bölcsebb-fájóbb alap-tudása ellenére tartja kötelességének, 
hogy mind ezeket a dolgokat így elmondja. Mert ezek: vol-
tak. S bár nincsenek „meg" — léteznek. Ez is létezéskölté-
szet. 

A látszólag naiv, a — miért ne? — életképes hang mellett 
azonnal ott a meditációé, a reflexióé: „Hallottam: boldog-
ság. És azt mondták hogy az nincsen. | De hiába mondták 
meg, mégis csak azt kerestem . . . " Ez a meg: külön hatású! 
És valami feledhetetlen, még szó szerint is idézhető akár : 
„Azt hittem énvelem majd kivételt tesz az isten | És tréfa-
rabság lesz az élet mézes-bilincsen". Alig ad hozzá ehhez 
valamit is — !! — egy ilyen gyönyörű sor (és gondolat!): 
„Egy aranyat kerestem kit senki el nem vesztett. . ." Ha 
akarjuk, most valami édességbe is beléfúl a vers. De kilábal, 
bekötött szemmel mintegy, és így tudja folytatni: „Izennem 
kéne Néked. Mindent szivárvány-ívre | Felnyújtanék hogy 
Hozzád jusson. Te, fáj a mellben | A szív. Mint égett seb, 
mint villámlás vak tengerben, | Mint haldokolni szomjan, 
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úgy fáj az ember szíve". Vagy, ahogy hirtelen megrohan a 
közlendője, s az egész érzet: „Te nem lehet leírni milyen szép 
volt az ég fenn | S milyen szép volt a nagy víz s a föld akár-
mely tájon j Milyen szép volt. Tán jobban csodálom sem-
hogy fájjon : I Hogy az élet, az élnivaló nem szép itt mégsem". 
Ezzel hirtelennél is hirtelenebbül „elintéz" végeredményben 
mindent. Végszava van meg itt, vég-érzetünk élhetősége. 

Ám tovább részletez! S szeretjük élni az ily már-még váltá-
sok lehetőségeit is. Hogy: van tovább! „Az igazit beszélni, 
azt úgy szerettem volna . . . " Hogy erről mégis beszámol-
hatunk! Hogy ilyen törekvés: létezik. „S a magánosság lett 
a legjobb barátom, látod", halljuk, megint vigasztalón a 
vigasztalanságban (ott). A mindennapok: „Számolni kell 
hány évnél tartok s eltűrni halkan | Hogy a nap itthagy min-
dig s kivánni kell jóestét . . " Megint: amit nem szokás külön 
megemlíteni, mondani! S ily lényeges mondásra fut ki: „Már 
azt hiszem, meghaltam". 

Az „élnivalóról" még: „Az életet barátom szétszórja itt az 
élet". Ez megint bárhova-magunkkal-vihető sor. A követ-
kezők kissé részletezőbbek, de nem csekélyebbek: „Én nem 
tudom mit éltem s mi az, hogy én itt voltam, | Már minden 
igazságnak, mely itt jár, udvaroltam, | Fáradt vagyok, 
nincs kedvem s magamról nem beszélek". 

És akkor, lassan bár, mégis váratlansággal : „És képzelem 
még mindig, sejtem, gyanítom, várom | Hogy a boldogság 
fog majd egy reggel rám köszönni | S elment időm kezd 
majd mint tavasz jön, visszajönni ] És minden szépre fordul 
s azt hajtom: álom, álom". Ez, számomra, mint az egyik leg-
szebb tartalmú magyar nyelvű versszak, úgy élhető. De a 
következő sem sokkal kevesebb, azt hiszem: „Én mindennap 
megnéztem a felhőket az égen j Mert szépek voltak, szépek 
szépség fölött, túl szépek | És tudtam mindörökre múlnak 
mint álomképek, j Ez fájdalom s öröm volt együtt s így volt 
jó nékem". Az Akom-bákom egyik szakasza: „Mire való az 
eget is annyit nézni, | Figyelni felhők álomarcú népét? | So-
hase tudtam emlékembe bevésni j Egyetlenegy felhőnek hű 
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arcképét, | Kelnek, bomolnak, múlnak és az ég kék". Ahogy 
ezek a képek egymásra következnek, az évek és a versek 
során, közös „egyszerűbbjük" is kialakul: abban, ahogyan 
élhetőségeinkké, „a magunk létének hasonlataivá" lesznek. 

Ahogy a felhők pártján van, közli a Néked szól következő 
szakaszában, mégis mindig kénytelen az emberekkel lenni, s 
így: „mentem szorongva köztük színházba, háborúba". Itt 
is felfoghatatlan a nem várt közelség, két szóé, melyek össze 
is illenek, nem is: a két helyhatározóragos szó. Vagy néha 
már önmagán bukik át, megfejthetetlen-félévé lesz a sor: 
„Elmúlni vágyom s vágyom. S felélni, jönni, lenni . . . " 
Aztán az extázist ez az illúziótlan, mégis fenséges négy sor 
követi, zárva a verset, a nagy kiáltások sora után: „De ez 
mind annyi volt mint mikor a sűrű nyájban | Egy juh nyug-
talanul megy, fejét felfúrja, béget, | De elnyomják és nem 
látsz közöttük különbséget | Ahogy tűnnek mind a nagy 
porban, alkonyattájban." 

Ahogy most József Attila, Jékely Zoltán, Kosztolányi 
Dezső, Pilinszky János költészetének ily szempontú vizsgá-
latával a számomra ekképp, feladatként, legközelíbbnek ér-
zett anyagot a Szép Ernőével megtoldottam, talán nemcsak 
a pillanat műve az a benyomás, hogy ez utóbbiban a legin-
kább foghatatlan az élhetőség konkrét matériája; itt hagyat-
kozik ez a leginkább folyamatszerűen az egészre. Természe-
tesen ez is „változat" csupán: megannyi még lehetséges, még 
vizsgálandó, esetleg még meg sem valósított variáns világá-
ban. 

TANDORI DEZSŐ 


