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Annak, hogy egy költő boldogtalan, sokféle oka lehet. Sorscsapások vagvpálya
tévesztés, meghasonlás önmagában vagy környezetével, ínség, vagy megaláztatás,
kudarcok és szerelem; esetleg semmi egyéb, mint hajlam: hogyegyszerűen boldog
talannak születik, hogy nincs tehetsége a boldogságra. Anyos Pál azonban, akit
közvéleményünk mind a mai napig úgy tart számon, mint a boldogtalanság leg
jellegzetesebb képviselőjét költészetünkben. aligha született - 1756-ban - boldog
talannak. Nyomát sem lelni holmi szomorú eleve elrendelésnek, mely azok közé
kárhoztatta volna. "kiknek szíve vérzik, s küszködík bajokkal", s akik életükben
másra sem képesek, mint a hold "szo!TIorú csí llagzata" alatt "gyászos kunyhójuk
ban", virrasztva könnyes szemmel-szívvel a halottak társaságába kívánkozni.

Kegyetlenül boldogtalan hírét egy verse - már Császár Elemér megállapí
totta, hogy egy helyzetvers, másként szólva egy költői fikció - keltette és ter
jesztette el, főként az utókorban ; így lett afféle mellbeteg sóvárgó, szentimen
tális kesergő, világban hontalan szenvedő, egyrészt mert az antológiák el nem
mulasztották volna közölni tőle ezt az inkább az európai szentimentalizmusra,
mint őrá jellemző, Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál című (a maga
nemében valóban szép) költeményt, másrészt mert egyesek, élükön Endrődi Sán
dorral, akit "benső vonzódás csatolt a szerencsétlen költőhöz", rosszul vagy hiá
nyosan olvasva művét, alakját szertelenül romantikussá (vagy "preromantikussá")
stilizálva ábrázoltálc íme Endrődi gyászba merített portréja: - "Lépteit komor
búsongás árnyai kísérik, könnyes szemekkel bolyong a földi téreken, kedélyét az
elégia fellegei fátyolozzák, ú1eghasonlásban él a világgal, elégedetlenségben ma
gával, zivatarok zajlanak le lelkében, 'sa szenvedések forgószele tovaragadja nyu
galmát; nem ad neki vigaszt a hit, 'nem ez a látható szép világ; a mulandóság
gondolata átnyilazza, s örök sebekkel tévelyeg mindhalálíg."

Mindez megható és drámai; igaznak elég kevéssé igaz. Batsányi, aki közvetle
nül halála után gyűjteni kezdte és némi kényszerű késedelem után, 17g8-ban
jegyzetekkel és rövid életrajzzal ki is adta Anyos verseit, még óvakodik a viharzó
ecsetvonásoktól, s mert még jócskán voltak, akik a költöt ismerték és a költői

túlzásokat helyreigazíthatták volna, minden bizonnyal hitelességre törekedett. Az
ő Anycsa így fest: - "Termetét ami illeti: .magas volt; különben sem' nem karcsú,
sem nem kövér, hanem középszerű testállású. Az ábrázata hosszas, homloka ma
gas, orra egyenes; felső ajaka valamivel dombosabb az alsónál; haja és szakálla
világos barna, vagyis inkább szőkére hajló. Erkölcsi karakterére, belső tulajdon
ságaira nézve: érzékeny, vidám és örömest társalkodó. Heves ugyan egy kevéssé;
de könnyen lecsendesíthető. Egészségére nemigen vigyázó. Becsületet és dicsősé

get szerető. Bátor szívű; igaz, egyenes lelkíí. A barátságban hív és állhatatos.
Színeskedést, csalf'aságot maga nem ismert, másokban utált és került."

Meghasonlásnak. világgyűlöletnek, emberkerülésnek, ábrándos halálvágynak
semmi nyoma. Egyetlen szó. van a jellemzésben, ami a szentimentalizmus gyanú
jába keverheti, az érzékeny. Ö maga valóban nagyon sűrűn használja ezt a jel
zőt és főnevesített változatait, olyannyira, hogy egyik újabb kutatója, Kovács
Győző el is keresztelte ,,az érzékenység poétájának", Egy évvel előbb Bóka Lász
ló egész kis statisztikát állított össze róla, hányszor fordul elő nála ez a szó; de
egyben akkori jelentésére is figyelmeztetett: egyszerűen érzelmet jelent a legtá
gabb értelemben, a költői fogékonyságtól a kedélyvilág legkü!önfélébb mozzanataiig.
Az "érzékeny" költő nem szükségképpen könnyes költő; és az "érzékenység" egyál
talán nem Anyos privilégiuma: ha talán nála kevésbé sűrűn is, de azért bőven

használja a szót (és ismeri a vele jelzett sokrétű fogalmat) a kor többi költője is.
Bessenyei például (egyetlen példának az idézhető számtalanból) egy versén, A Ti
szának reggeli gyönyörűsége címűn belül kétszer is, kétféle árnyalatban: egyszer
a darvak kiáltásával kapcsolatban az érzékszervi érzéklés (kis túlzással azt mond
hatnánk : az idegesség) jelentésében (..Ezeknek nagy szavok a magas egeket 
Betöltvén, lármázzák érzékenységínket"), egyszer a költői gyönyörködés, esztétikai
elragadtatás jelölésére ("Szüntelen neveltem gyönyörűségemet, - Részegítvén vele
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érzékenvségemet") . Amikor Anyos egy Bessenyeihez írt verses levelének prózai
toldalékában azt mondja: "Ne félj, barátom, mert annyit fogok érezni, hogy még
Duschnak is mestere lehetnék!", amivel Batsányi jegyzete szerint Báróczi Mar
montel-fordításának egyik alakjára céloz, lényegében a minden költői élményre
való készségről beszél, az "érzések honának" meghódításáról, arról, hogy - szin
tén Bessenyeinek írja - "fessük a természetet versekkel; szédelegjünk mint a
lepke, egyik kellemetes tárgyról a másikra! mondjuk meg magyarjainknak, mi a
szép! éreztessük velük, ha erővel elfordulnak is tőlünk!" Az érzékenység ebben a
-. legtágabb - értelmében voltaképpen a frissiben megízlelt, mámorító személyes
Iíraiságot jelenti; vagy legalábbis az immár tudatos törekvést a lírai személyes
ségre,

Hogy ebben a fájdalom élménye, és a fájdalom-élmény kifejezésének bátor
sága (vagy csak igyekezete) is benne van: ez természetes. De az, hogy Anyosnak
"könnyei szüntelen ömlenek", éppúgy költői túlzása Endrődinek, mint az, hogy
"a fájdalom teljesen össze van olvadva az életével"; az sem áll, hogy versei
"egytől egyig vigasztalan, megadá panaszok árjával, keserű könnyekkel, kétségbe
eséssei telvék", De - folytatja Endrődi - "élete magyarázatul áll e költemények
mögött",

Élete? Endrődi ahhoz a fantázia-képhez, amit Anyos Iírájáról alkotott magá
nak, konstruált egy nem kevésbé képzelet sugalmazta életet, a boldogtalan szer
zetesről, akinek "fogadalmai bilincsként zörögnek lelkén", minthogy "szerelmes
volt, éspedig szenvedélyesen szerelmes": végül azonban tények, vagy legalább egy
egészen aprócska kis adat közlése helyett beéri egy szűkszavúságábanmeghökkentő

kijelentéssel: "Mit sem tudtam meg e víszonyról".
lit aztán könnyű lenne élcelődni ezen a különös oktejtésen (meg a divatból

végleg még míndig ki nem kopott hozzá hasonlókon). Honnét tudhatom, hogy
amiről mít sem sikerült megtudnom. az egyáltalán létezett? Az érvelés alaptalan
ugyan, de tetszetős: egy fogadalmai bilincsében vergődő szerzetes, akit sorsa erő

szakosan eltilt az üdvözítő szerelemtől. Csakhogy ami illik az egyik esetre, nem
illeszthető rá szükségképpen a másikra is; ami teljes mértékben vonatkozik Dayká
ra, egyáltalán nem vonatkozik Anyosra. Nála semmi hiteles nyoma sincs a hivatá
sában való meghasonlásnak. de nincs valamiféle tragikus végű nagy szenvedélynek
sem; nem azért, mert fortélyosan eltüntették a nyornokat, hanem mert nem volt mit
eltüntetni, nem lévén, ami nyomot hagyjon. Nem az a kérdés, rövid élete folyamán
Anyos volt-e, nem volt-e szerelmes; míért ne felejthette volna rajta a szemét egyik
vagy másik nőismerősén? Az azonban bizonyosnak látszik, hogy nem valamilyen til
tott, szenvedélyes szerelmen futott zátonyra (ha egyáltalán zátonyra futott) a sor
sa. _Igy látta ezt Bóka László is: "A szerelern - írja - csak ábránd ebben az
életben, valószínűleg testetlen ábránd, vagy egy lopva megpillantott arc, egy vélet
len találkozáson váltott néhány merészebb szó szívdobogtató emléke, de talán
csak olvasmányokból táplálkozó képzelgés, melynek izgalma annyi csak, hogy
az is tilos."

Egyébként, úgy látszik, szerelmes gondolatok, erotikus képzelgések nem sokat
foglalkoztatták. Két műve van, amelyre ebben a vonatkozásban még úgy-ahogy
hivatkozni lehetne: a negyvenöt négysorosból álló Érzekeny gondolatok, melyeknek
érzékiessége annyira sértette a szemérmes cenzort, hogy közlésüket csak némi
változtatásokkal engedélyezte Batsányinak, valamint az Érzékeny levelek: nyolc
fiktív levél az akkor Európa-szerte divatos heroidák modorában (Batsányi szerint
Anyos "több ilyen levelet is írt", azok azonban kézen-közön elkallódtak). Csak
hogy egyik mű sem eredeti, mint már régebben kimutatták: az első nyilvánvalólag
képek alá írt (német) fölirat-versek fordítása, minden leülönösebb személyes rész
vétel nélkül, ügyes költői műhelygyakorlatként; a másik szintén fordítás, részben
szó szerint, részben szabadabban, főként a német Wielandból. S ha végül valaki
az antológiákból szintén ismerős, és valóban Anyos java versei közé sorolható
Titkos Polyxená-ra hivatkoznék: ez a költemény sem valamilyen korán elhunyt 
ismeretlen - szerelmének megidézése a -síron túlról, hanem, mint mottója is jelzi,
Ovidius egy helyének eléggé szabad parafrázisa; témáját és fiktív költői helyze
tét pontosan megadja első, 1780-ból való kiadásának a későbbinél részletezőbb és
körülményesebb címe: Titkos Polyxena még koporsójában-is hív Theseussához.

Mindez elég kevés ahhoz, hogy Anyos lelkivilágában és életében különöseb
ben fontos, vagy éppenséggel döntő szerepet tulajdonítsunk a szerelemnek. Marad
még "bizonyságul" három szép éneke a fehérvári évekből (Hív barátnak hívétől

fájdalmas elválása, A csalfa szívnek megvetése, Egy hív szívnek kedvese sírja jelett
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való panaszi) : ezekről és állítólagos bizonyító erejükről majd a költő .utolsó eszten
dőivel kapcsolatban fogunk néhány szót ejteni, miután előbb végigkísértük életé

, nek és költői fejlődésének útján gyerekkorától és szerzetbe lépésétől Nagyszombatig,
Nagyszombatból Budára, Budáról Felsőelefántra, s onnét végül Fehérvárra, és
megpróbáltunk választ keresni a közben fölvetődő kérdésekre.

•
Mint mondtuk: semmi sem predesztinálta boldogtalanságra ; minden jel szerint

egészséges családban, egészséges környezetben (inkább nyájasban, mint rídegben,
ahogyan Endrődi vélte), egészséges gyermekként nőtt föl odáig, hogy - mint a
hozzá hasonló többi egészséges középnemesi fiúgyereket (valamivel korábban Já
nos nevű bátyját is) - iskolába adják. Tanulmányait hétéves korában Komárom
ban kezdi, ahol anyai nagyszülei laktak, és tizenhat éves korában a pápai pálosok
gimnáziumában végzi. Pontosan nem tudjuk, milyen, de nyilván nem rossz bizo
nyítványával 1772 szeptemberének elején tér haza a Zirc közelében lévő Esztergarra.

Most aztán mihez kezdjen ? A kérdés bizonyára nem ekkor vetődött föl először;

nemesi családokban, ahol több gyerek volt, ezt a dolgot rendszerint jó előre elren
dezték, Föltehetőleg Anycsék is; ők sem a gyerekek esetleges hajlamait, hanem
a család, illetve a családi vagyon érdekeit tartva szemük előtt. Annál is inkább,
mert hiszen a tizennyolcadik század elejére mindenükből kikoptak ; ősi jussukat,
Esztergárt, Ferenc, a költő apja majdhogynem az élete árán szerezte vissza a csesz
neki Esterházy gróftól: azzal tudniillik, hogy katonának állt helyette. Amit il há
borúból megtérve visszakapott, azt nála kevésbé szívós ember menten otthagyta
volna: nem birtok volt az, hanem semmit érő vadon, erdős-bozótos pusztaság. Fe
renc azonban nekilátott és meghódította, fölvirágoztatta. Hogy mílyen konok és
kemény munkával, arról Császár Elemér idéz egy tanúvallomást, melyet egy, a
szomszédos Dudarról való gazdaember tett a pörben, amit Esztergár rendbehozá
sa után jó magyar szokás .szerint öccse indított Ferenc ellen, részét követelve ab
ból, amiben semmi része sem volt. ,,lVIidőn Anyos Ferenc Esztergarra szakadt 
vallja a törvényes tanúkihallgatáskor ez az Eszes Márton - telekes bocskorban
és egy rongyos dolmányban járt, és hogya dolmány igen széllel béllett volt, reá
unt, szűrt vetett a nyakába, élelme is igen csekélyképpen volt, egy kunyhóban la
kott (melyet azelőtt dudariak csináltak) és élelemmel is jobbnyira csak a dudariak
tartották, ki kenyérrel, ki kásával, káposztával és más egyébbel, egy bográcsa lé
vén, abban kását főzögetett, és úgy élődött, mint más szegény legény."

Látni e tanúságból (ezért volt érdemes idézni), hogy az apa,' az Anyosok in
kább csak a családi legendák szerint, mint okmányokkal igazolhatólag a korai
középkorig visszanyúló dicsőségének ez a "második kezdője" (mint sírirata mond
ja), ez a magát rongyos dolmányú kiszolgált katonából tekintélyes földbirtokossá
fölküzdő ember, aki a parasztoktól ráhagyott ócska kunyhó helyén tisztes kúriát
emelt magának és családjának, a nagy vagyonszerzők és fáradhatatlan vagyon
gyarapítók fajtáj ába tartozott. Minden bizonnyal úgy intézte gyerekei sorsát, hogy
a nagy munkával helyreállított családi vagyon a lehető legkevésbé szenvedjen csor
bát. A költő - eredeti nevén István, későbbi szerzetesi nevén Pál - Anyos Fe
renc és Gadóczi Rőtth Klára négy életben maradt gyermeke közül a harmadik, s
a három fiú közül a középső volt; természetes volt, hogy papnak menjen,

Hogy szüleinek ne lett volna részük a pályaválasztásában, mint Bóka László
véli ? Föltehetőleg nem kényszerítették, mert nem is. kellhetett; nyilván eleve pap
nak szánták, amit a fiú eleve tudomásul is vett. Bóka László nézete támogatásául
Barcsay költői levelére céloz, melyet barátja fölszentelésére írt Nagymartonból
1780 áprilisában. Barcsay azonban, hogy érzékeltesse "bújának szörnyűségét", amiért
nem lehetett jelen a -szertartáson, szemlátomást erősen dramatizálja a távolból a
"szomorú pompát", lefestvén az atyát "leborult orcával, egekre felemelt reszkető

karjával", s a szomorú anyát "némult testvérinek gyászos seregében". Az ilyenkor
szokásos meghatottságon kívül azonban nem lehetett itt semmiféle "örök keserű

ség". Az apa, ha egyáltalán emelte, inkább megnyugodva és hálával, mintsem a
szentimentális metszetek közismert "ősz atyjának" könnyes kétségbeesésével emelte
ég felé a karját.

Egyébként magának Ányosnak is van egy verse, amelyből világosan kiolvas
ható, hogya szülők - az akkori szokás szerint, és hajlamaik vagy hivatásuk mín
den különősebb kipuhatolása nélkül - előre határoztak gyerekeik sorsáról, "fel
osztották édes magzatjaikat", ahogya vers mondja. (Az irodalom igazában csak
most kezdi majd - regényekben. elbeszélésekben, drámákban. balladákban - el-
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szánt szabadságharcát a gyermekek egyéniséget semmibe vevő, míndaddíg ha
gyományos szülői önkény és szerelemben az apák "szívtipró zsarnoksága" ellen.)
A vers, illetve verses levél Nagyszombatban, 1774. augusztus 4-én kelt; benne a
költő névnapi köszöntését küldi édesanyjának. Néhány derűs, realizmusa okán,
figyelmet érdemlő bakonyi kép után "csendes békességet" kíván neki, hiszen ag
gódásra nincs oka már,

Látván minnyáínkat szárnyunkon röpülni
S mindeneket külön asztalnál ülni.
Bátyám elméjével hazáját segíts e,
Öcsém nemes karddal nevét híresítse,
Nénemet pediglen Isten boldogítsa,
S szerencsés házasság útjára szólítsa.
Én már a barlangok lakom kiesséoét,
Pálma árnyékának érzem étiesséqét;
Holló cipójából táplálom éltemet,
S egyedül Istennek áldoztam lelkemet.
Így felosztva látván édes magzatjait,
Érzékeny örömmel töltse el napjait.

A legidősebb fiúnak közszolgálat, a középsőnek papság, a legkisebbnek kato
naság, a lányoknak lehetőleg jó házasság (esetleg zárda): szabályszerű, gondos szü
lőkre valló "felosztás" volt ez abban az időben. Azon sincs mit csodálkozni,
hogy István éppen pálosnak ment. A Pápán töltött két esztendőben megkedvelhétte
a rendet, mely a legmagyarabb szellemű, s a legműveltebbek és leggazdagabbak
egyike volt: bőven ellátta tagjait a címerében szereplő, holló hozta cípón fölül
is, házai pedig egyáltalán nem "barlangok" voltak, hanem kényelmes otthonok.
Amellett a családnak már volt kapcsolata a renddel: száz évvel korábban egy bi
zonyos Anyos Kristóf színtén a paulinusok, e - Bessenyei szerint - "szelíd,ne
mes papok" fehér ruháját viselte.

Istvánt, illetve most már Pált egyéves próbaidőre Márianosztrára küldték,
majd a noviciátus végén letette az egyszerű fogadalmat. Utána kétesztendős fi
lozófiai kutzuskövetkezett, de ebből csak egyet végzett (az iskoladrámaíró Táncz
Menyhért vezetésével) Pápán: a következőre elöljárói - mert bizonyára mind
magaviseletével, mind tanulmányi eredményeivel elégedettek voltak - Nagyszom
batba küldték az egyetemre.

..
A Nagyszombatban töltött idő - az 17'76/77-es tanév második szemeszterével

bezárólag (amikortól Mária Terézia az egyetemet Budára helyezte) - rendkívül
fontos Anyos életében: ezekben az években válik költővé; illetve születik új köl
tővé abból, aki addig volt.

Hogy mikor kezdett verselni, nem tudjuk. Batsányi szerint "próbára Ovídi
usból fordított", valószínűleg többet, mint ami ránk maradt (egyetlen heroída, á
legkedveltebbek és legtöbbet tolmácsoltak egyike, Pénelopé levele férjéhez, ez is
minden bizonnyal későbbi átdolgozásban. már páros, nem pedig a Gyöngyösi-féle
négyes rímeléssel, és' már gyakorlott tollra valló, jó ritmusú sorokkal); névnapi
köszöntőnek a vergiliusi eklogák példájára "pásztori beszédet" ír (illetve hagy
töredékben); négyrímű tizenkettesekben fohászkodik Gyöngyösi árnyékához - tehát
úgy kezdi, ahogyan akkoriban illik: a jól kitaposott hagyományok szerint, Gyön
gyösi iskolájában, és a népszerű klasszikusok nyomdokain. Mégpedig nem egyedül:
a pálos renden belül vannak versszerző társai, akikkel költői leveleket vált, s akik
kel kölcsönösen biztatják egymást már nemcsak a költészet művelésére, hanem az
anyanyelvére is. így kapcsolja szívét "barátságos indulat" Hérits Vincéhez, Kreskay
Imréhez, s a "szíve más felének" nevezett Virág Benedekhez, akivel már Mária
nosztrán együtt töltött pár hetet, s akivel azóta is időnkint .Jcözlötte lantját".
Eleinte talán latinul; hanem aztán áttért a magyarra:

Ne á.lmélkodj pedig, hogy magyarul írok,
Mert ha emlékezem, örömemben sírok,
l\'1iként míveltetik édes anyanyelvünk,
S ezzel sír széléről életre jön nevünk!
Azért bizonyára megnyered kedvemet,
Hogyha viszontaglod verssel levelemet.
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Virág hallgatott a buzdító szóra, s amikor - csakhamar - Apolló "haszonta
lan" szelgálatát összeférhetetlennek érezve a teológiával, végleg búcsút akart mon
dani a múzsáknak, alighanem éppen Anyos nyerte vissza költészetünknek. s örven
deztette meg a Parnasszust azzal, "hogy visszatért régi tisztelője,- Kiből országunk
nak lesz főbb versszerzője" (amely jóslata, mint tudjuk, utóbb be is vált).

Ez azonban már valamivel későbbi történet: ezt a Virághoz írt második le
velét már Budáról keltezte, 1777 novemberéből. Most viszont még csak göngyösiánus
kezdeteinél és pálos rendtársaival való lelkes, nyelvrnűvelő levelezgetésénél tar
tunk. Némi balszerencsével - s talán némivel kevesebb tehetséggel - akár meg
is maradhatott volna e verses levélírások és "viszontaglások" szintjén, az oly derék
és tiszteletreméltó Kreskay Imréhez (egyébként távoli rokonához) hasonlóan. ci
azonban, úgy látszik, többre vágyott: igazi író ítéletére, és ha megérdemli, az
általa való fölavattatásra. Mint Batsányi írja, "múzsájának első zsengéjét" (de
aligha zsengéit, hanem inkább valamilyen válogatást gyakorlottabb dolgaíból) az
ezredével 1775 óta Nagyszombatban állomásozó "Barcsay Abrahám úrral közlötte, '
kérvén egy kis levélben, hogy nézné által és mondaná meg azután neki magyarán,
ha méltő volna-e tovább is fáradnia, és remélhetne-e hasznos előmenetelt a ma
gyar poézisban ?"

A "kis levél" aztán nem várt - vagy titkon talán mégis remélt? - követ
kezményekkel járt. Anyos, Barcsay révén, egy csapásra bekérült az irodalomba,
sőt: irodalmunk akkori fő Sodrába. "Látta ez a nagyelméjű hazafi legottan 
folytatja Batsányi - mi válhat idővel az if júból; s nevelője, barátja, Quintiliusa
lett. Megismertette másokkal is, és név szerint, a maga lelki barátjával, B. Orczi
Lőrinccel, a magyar írók halhatatlan emlékezetű mecénásával. Könnyű elgondolni,
micsoda szívvel fogadta Anyos ezen férfiaknak jóakaratjukat, s micsoda igyeke
zettel iparkodott, hogy barátságukat megérdemelhesse."

Micsoda szívvel fogadta? "Engem újra teremt az úr szép tollával" - írta
Barcsaynak Esztergárról, az ott töltött hosszú vakációról (mert az egyetem budai
berendezkedése sokáig eltartott); s valóban úíraszületett, újjá teremtődött; ráesz
mélt arra, mi a különbség a jóakaratú verselés meg a költészet között. Fölfedezte,
hogy a költészet igazában nem nyelvművelő (vagy éppen iskolai) disciplina, nem
is némi rímelő készség, hanem ihlet dolga; az elsők egyike költészetünkben, aki
tollát kezébe véve a versszerzésnek nem a szabályaira és klasszikus mlntáíra gon
dol, hanem "vak tüzét érzi". Persze hogy azzal, amit csinál, mint mínden kortársa,
ő is "a holt magyarság fényét" akarja emelni; de akar már egyebet és ebben a
törekvésében többet is: magát kifejezni. Ehhez pedig légkör kell, kapcsolatok, egy
élő vérkeringés lüktető és serkentő rnelege; annak tudata, hogy tartozik valaho
vá és várnak tőle valamit, hogy számon tartják és számítanak rá, mégpedig nem
csak a versben levelezgető szerzetes társak, hanem az ország legjobbjai, az élen
járók, a legmodernebbek. így aztán már igazán kiemelkedhet mindenféle provinci
alizmusból, igazán az egész magyarság fölemelésének lehet megbecsült munkása.
A lelkesedés. amely egy, már szintén budai, 1778 júliusában Kreskayhoz intézett
leveléből árad, nem holmi költői "lantolás", hanem valódi érzés:

Barátom, nem bírok felhevült szívemmel,
Óceán habjait képezem kedvemmel.
A magyar íróknak gyullaszt serénysége,
Kik tollával újul nyelvünk ékessége.
Hidd el, alíg hittem szikrázó szememnek.
Midőn fényét láttam született nyelvemnek.

S következik a nagy munka munkásainak fölsorolása: "aggott Orczit látom", "nem
szükség, hogy többet szóljak Barcsayról, ki reám mosolyog múzsák karjairól",
"Bessenyei lantján csudálkozom" - s ezek immár mind a barátai és levelező tár
sai, akik úgy tekintenek rá, mint velük egyenrangúra. A rendtárs Kreskay nem
győzi dicsérni, mikor az ő buzdítására írott, Gróf Károlyi Antalt dicsérő ver
se nyomtatásban is, megjelenik:

Kik előbb csudálták kész tehetségedet,
Szinte bálványozzák versszerző tüzedet.
Kiesek verseid, édesek, késztetők,

Szem, fül és érzékeny szívgyönyörködtetók -

687



s nem fukarkodnak a dicséretekkel tekintélyesebb barátai sem: Barcsay "könnyen
hangzó verseit" magasztalja, és már-már saját maga fölé emelve országos hírrel
elismeréssel kecsegteti, "áldva érzékenységeit" :

Szerencsés, ezerszer szerencsés Anyos Pál!
Ki a szent forrásból már annyit ihattál,
Hogyaborostyánnak tövében nyughattál,
S a kilenc szüzektől zöld ágat kaphattál.

Azok, akik isszák Marosnak vizeit,
Azokkal, kik lakják Mátrának völgyeit,
Orommet olvassák Anyosnak verseit,
S lJárják elméjének jövő gyümölcseit.

De nemcsak a Maros menti Barcsaynak, nemcsak a Mátra völgyében az öreg
Orczinak "mindenkor különös vigasztalás" Anyos verseit olvashatni ; Barcsay révén
kap egy udvarias bókot a kor nagy stilísztájaként elismert Báróczytól, s ami ennél
sokkal fontosabb: érdeklődést, elismerést, baráti szavakat Bessenyeitől :

Verseidet nézem, lelkedet vizsgálom,
Hol több tekintetre magamba találom,
Hogy a versszerzésnek magyar méltósága
Lehet még elmédnek fő tulajdonsága.
A gondolatnak is van benned ereje,
Pedig ez a versnek, tudjuk, a veleje.
Magyarságod tiszta, csak több tüzet keress,
Es írásaidba néha-néha nevess;
.ti poétát, tudod, nyájasság táplálja,
Ez az, amí őtet olvasni ajánlja.
Öntsed méltósággal sok futó versedet,
De nyájasságm is bocsásd le lelkedet ...
Nagy elme s édes szív szülnek nagy poétát,
Bírni kell egünknek e két ajándékát,
Ha versekbe szépen úgy akarunk írni,
Hogy lehessen nála álmélkodni s sírni.
Ha e két dologra rávihetd olvasód,
Ne félj, mert megkészül borostyán koszorúd.
Tovább el'őltetés nélkül légy versedbe
S csak a természetet kövessed mindenbe.
Ezeket nem szükség néked tanácsolnom,
Kinek tőled lehet ebben is tanulnom.

Kaphatott volna-e többet a huszonkét éves ifjú a nagy tekintélyű Bessenyei
től ennél az utolsó két sornál, meg annál, hogy egy. egész kis költészettannal
tisztelte meg a félig-meddig még kezdőt? Ez bizonyára nem gyanította, hiszen
franciául aligha tudott, mennyí Bessenyei tanácsaiban a Horatiusból táplálkozó
klasszikus francia - Boileau által kodifikált - ars poetica még míndíg élő s kéz
ről kézre adott közhelye; de azt mindenképpen megérezhette. hogy bírálója való
ban a szavak mőgé nézett, és verseit nézve valóban a lelkét is vizsgálta, és nem
pusztán azért ajánlja figyelmébe a "nyájasságot", mert a költészet százados szab
ványaí így kívánták.

Persze azért volt Anyosban bizonyos "vidámság" (mint Batsányi mondja), bi
zonyos "nyájasság", kivált ha azt írja, amit a saját szemével lát; csakhogy elég
kevésszer vállalja, bizonyára mert nem tartja elég költőinek azt, amit a saját
szemével lát. Említett köszöntő versében hosszú sorokon át festi, szemlátomást
nagy élvezettel, a bakonyi táj "becses vidámságát", a bakonyi élet "ezer boldogsá
gát"; s hiába emlegeti Cerest. hiába Castalust: a kép hiteles, friss, élő, élményí
marad, olyan dús mezei valószerűséggel. hogy már-már Aranyt juttatja eszünk
be. Egy másik, két évvel későbbi keletű versében is, Két jó barátomnak a Bakony
ba, hiába kezdi "bágyadt" verseit ismét mítológiai utalással, s hiába folytatja aztán
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télire való divatos "érzékeny" olvasmányok ajánlásával: közbül van néhány olyan
sora, melyben szinte a személyes tapasztalat hitelével érzékelteti a "bakony köze
pében" rejtező kúriák téli életét:

Ott halljátok fújni a csendes szeleket,
Kacagjátok meleg házban a ieieket,
Meiuek, ha felűlnek jeges [elleqekre,
Fehér fátyolt vannak epres hegyetekre.
Szépmagánosságtok lebeg hallgatásban ..

Véletlen találat volna ez-; mint valamivel korábban, a János bátyjához írt eljegy
zési köszöntő szokványosságai közt a bakonyi erdők hófúvásaiban "letörő ágak
csattogatása"; vagy egy Kónyíhoz írt epísztolájában az antikos sablonok özönében
egy váratlanul érzékletes, valóban látott kép (mert a vers Komáromban kelt) a
Dunán csendesen úszó, füstös partokat messziről köszöntő, majd a révben ki
rakodó hajókról ? Nem. Ahol Anyos letesz a korában még félig-meddig kötelező,
iskolás klasszicizálásról és az élmény, illetve látvány közvetlen közlésére báto
rodik, a kifejezendő költői értéket magában a valóságban, nem pedig annak
antikizáló átköltésében látva, ott - bizonyságunk van rá - valóban, tudatosan
törekedett is bizonyos realizmusra, a valósággal való szembesítés próbáját kiálló
hitelre. A bakonyi barátaihoz írt levélben a figyelmes olvasónak bizonyára föl
tűnt a hegy "epres" jelzője; akár valamilyen, az egész képnek jó antikus ízt adó
horatiusi reminiszcenciát is gyaníthatna benne. Pedig nem az; és Anyos versei
nek saját kezűleg - talán kiadási szándékkal - összeírt gyűjteményében (az
úgynevezett akadémiai kódexben) fontosnak is tartja a jelző hitelének tisztázá
sát, "Azért nevezem epres hegyeknek - mondja a sorhoz csatolt jegyzetben -,
mert midőn október közepéri ott voltam barátaimnál. még akkor is bokrétát kö
töztünk eprekből."

Ugyanezt a verset így zárja: "Barátim! ezeket borostyán kútjánál - Olvas
ván, csergéssei folyó forrásánál, - Emlékezzetek meg magyar, társotokról ..." 
ami a közvetlen előzmények (Telemak, Trója, stb.) után lehetne akár az a
Castalus is, amelyhez annak idején az esztergári dombjuk tövében csörgedező

"két eleven forrást" hasonlította. De nem: itt is egy jegyzettel hitelesíti, illetve
különíti el a mí tológiától azt, aminek hely- és életrajzi valóságát, úgy látszik
minden kézenfekvő klasszikus utalásnál nemcsak fontosabbnak, hanem költőibb

nek is tartja. "Nem poézis költeménye azon a helyen az a borostyán kút 
írja -, mert úgy neveznek egy kutat azon a helyen, hol barátaim laknak, mely
nél magam is voltam és barátaimmal mulatoztam. Azt mondanám, hogya Mú
zsák adták néki ezt a nevet, hacsak igen messze nell} volna Parnassus hegyétől."

•

A Barcsayval, Bessenyeivel való költői barátság levelező iskolájában Anyos
azt is hamarosan megtanulta. hogy "sok futó versét" (ahogyan Bessenyei -r-r- föl
tehetőleg - a század szerfölött divatos francia "poésie fugitíve" műfaját nevezi
magyarul) nem elég a sokak által dicsért szép hangzással írní, hanem a termé
szetes folyású darabokban mondani is kell valamit. Lehet beszámolni az egyéni
élet fordulatai ról, a napok változó eseményeiről, egyszóval lehet csevegni erről

is, arról is; de valami mélyebb, általánosabb érdekű mondanivalónak azért min..
dig kell a "futó versben" is lennie.

Anyos szorgalmas tanuló, de nem nagy intellektus; hajlékony elme, de tá
jékozottsága nem valami nagy. Barcsay finom baráti tapintattal neveli a gondol
kodásra, és némi fölvilágosodásra is. Anyos könnyen alkalmazkodik; ha korábban
lelkesedik - körülbelül úgy, ahogyan a középnemesi kúriák beszélgetései köz
ben lelkesedhettek - a magát hadakozásokban megmutató magyar vitézségért :
valódi "véres versengésekben" forgó barátja életét féltve és sztoikus válaszát ol
vasva ("Bár én letehetném fáradt sisakomat, - Kucikba vethetném rozsdás pal
losomat") most már maga is kétségbe vonja a "harcolás hasznait". Lassan és mér
tékkel meg-megjelennek nála, főként leveleiben. olyan gondolatok és fordulatok,
amelyek mintha egy szelíd és melankolíkus, inkább csak általánosságokban moz
gó "fölvilágosodás" hatására mutatnak ("kijöttünk semmiség setét barlangjából",
"hidd el, a természet futja vadságait. - ki nagy társaságra alkotta fiait... 
Nem ismernénk -London s Páris ékességét, - hol az ész remekké tette mestersé
gét", "úgy van. ne írtózzunk egymás vallásától, - bár ezt Luthér szülte, s amaz
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Genevától - kölcsönzött hitet: egy vérből születtünk, - egy szabadság édes te
jén neveltettünk") ; csakhogy ezek inkább csak a szorgalmas tanítvány válaszai
a barátaitól és mestereitől, Barcsaytól és Bessenyeitől kapott levelekre; azoknak
a gondolatait visszhangozzák és variálják, anélkül, hogy hitét a legkevésbé is
érintenék a befogadott eszmék.

Irodalmi hivatkozásaiból (eltekintve természetesen az iskolában tanult klasz
szikusoktól) elég széles és korszerű műveltségre lehetne következtetni: emlegeti
például Voltaire-t, Racine-t, Corneille-t, Youngot, Pope-ot, Kleistet, Wielandot,
de nagyon valószínű, hogy többségüket (a németeken kívül) csak másodkézből is
meri, fordításokból vagy éppen csak hírből. Németül azonban tudott, s föltehető

leg már Nagyszombatban megtanult; kezébe juthattak a különféle Musenalma
nachok, s azokban találkozhatott az egykorú német költészettel, aminek - úgy
véljük - döntő jelentősége volt költővé formálódásában: megtanította ezt a fo
gékony és tehetséges fiatalembert arra, hogy egyáltalán mit jelent lírikusnak
lenni, mi a költői téma, mí a lírai élmény, mi az, amiben egy addig tárgy
híján szűkölködő "érzékenység" magát kifejezhetí ; meg hogy mi a különbség a
bármilyen nemes alkalomra bármilyen jól megírt alkalmi vers és a rnélyen át
élt lírai állapotot akár közhelyesen is, de teljes személyísége latbavetésével közlő

költemény közt. Elenyészendő rózsával, lenyugvó nappal és az emberi mulandó
ság egyéb jelképeivel tele voltak ezek az almanachok éppúgy, mint például Hölty
versei; még csak azt sem mondhatjuk, hogy az akkori magyar irodalomban ne
lettek volna ismertek az effajta "erkölcsi -gondolatok". A különbség nem is a

témábah van, hanem a téma fölfogásában : Anyosnál a közkeletű, épületes "er
kölcsi gondolat" egész lényét megragadó személyes élmény lesz, s még ha a fo
galmazás példálózva oktató is ("ebből vegyél példát ember életedről"), lehetet
len meg nem érezni a költemény személyességét: azt, hogy az "ember" maga
Anyos, és a lenyugvó nap az ő gyorsan múló életének a jelképe; azt, hogy ez a
"gondolat az elenyészendő napról" (ahogyan Anyos verseinek esztergári gyűjte

ményében olvasható a vers címe) nem elvont bölcselkedés, nem szokványos, min
denkit illető intelem, hanem Anyos személyes "gondolata", illetve "érzékenysége".

Mert mely nap eltűnik, többet nem világít;
Fonnyadt vírágocska réteket 1'..em sárgít;
Az elfolyt patakok már vissza nem térnek,
Vén s kiszárodt tölgy fák nyárt soha nem érnek:
Úgy, ha elaluszik életünk világja,
Többet fel nem derül, - mert a sír elzárja!

Könnyen ki lehetne mutatni minden egyes sornak a "forrását"; de mit ér
nénk vele? A különféle származású elemek együttese a fontos: az, ahogyan az
élmény hevében, a személyes megrendülés olvasztó hőfokán egységgé ötvöződ

nek; ahogyan a közhelyek ötvözetének sajátos. Iíránkban addig ismeretlen egyéni
hangja lesz (egy-egy olyan, a költői részvételt eláruló kicsinyítéssel, mint a "vi
rágocska" a maga meghatódott gyöngédségével); ahogyan a közhelyekben meg
születik a személyes líra.

Ma már nehéz érzékelnünk, mit jelentett ez a kortársaknak : milyen várat
lan és szokatlan újdonságot. Anyos kéziratban kézről kézre adott verseit olvasva
alighanem olyasmit éreztek, mint Bessenyei, aki "lassúdó versei, alásüllyedő szí
ve" vigaszát, saját lassan befulladó és megkéseredő költői "érzékenységének" biz
tató kivirágzását köszöntötte a hozzá irt szép levél keltekor. 1779 tavaszán még
csupán huszonhárom esztendős ifjúban :

. Ifjú poéta, ki nemes tüzeddel
Parnassus felé túnsz érzékeny szíveddel,
Fogadd el adóját bágyadt életemnek,
Elevenítsd tüzét lankadó lelkemnek.
Életed tavasza most ölel tégedet,
Játszani, érezni tanítván szívedet,
Az elmének. tüze fénylik szemeidből,

Kedvesség, nyájasság hangzik verseidből.

Olyan vagy, mint amely rózsa bimbójából
Felére kinyílván piroslik magából,
Szemeknek, érzésnek gyengén hízelkedik,
Mosolyog, lebeq. és szépen nevelkedik ...
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Ez a hangzásbeli "kedvesség, nyájasság" Anyos legtöbb olvasójának föltűnik;

idéztük már Kreskayt rendtársa verseinek "kies, édes,' késztő" voltáról; Barcsay
is "könnyen hangzó verseit" emlegeti. Valóban könnyen és jól versel, érzi a
nyelvben rejlő hangzásbeli lehetőségeket s azaknak természetes, keresetlen ki
használásával teremt találó hanghatásokat ("mely piros a pallos magyárok ke
zében", "a szomjus csöcsömős csügg mellyén anyjának", .Jcövecseken kristály erek
csergedeznek", "hangosb a pacsirta pihegő torkával", "vállunkra függeszté kietlen
kaszáját"); alliterációkra épülő imitatív harmóniái éppoly kifejezőek és meglepő

ek, mint merész jelzői, képei, kifejezései ("a tátos paripák lángokat hortyognak",
"komor szél süvöltöz folyó zászlóiban, - morognak a bombák kékes ágyúíban",
"mihelyt a bús éjjel int ón pálcájával", vagy a Vurmser generális hadainak vi
tézségét magasztaló versből ez a második felében már-már a János vitéz Indiáját
előlegező strófa: "Olly készséggel bírják hideg keménységét, - Sietve haladják
völgyeknek mélységét, - Azután felhatván sziklák hegyességét! - Vélnéd, hogy mar
kolják felhők setétséget").

*

Mindebben sok a finom, reális megfigyelés ; de a "képezés" sem kevesebb.
Joggal állapították meg Anyosról - Szauder József, Kovács Győző, s legújabban
Mezei Márta Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt című, remek könyvének
Anyossal foglalkozó részeiben -, hogy "látomásos költő". Valóban "először tá
masztja föl - Szauder József szavai - egy lírai vízió keretében a szigetvárí
Zrínyi daliáit és a Mohácsnál elhullottak árnyait"; s elsőül - legalábbis az el
sők egyikéül - dolgoz ki magának egy már-már sztereotíp költői magatartást,
egy - (noha Batsányi szerint "úgy látszik, hogy Ossziánt nem ismérte") 
"ossziáni" helyzetet: a Buda vagy Gellért .,bércekéről" - mint sajátos nyelv
használattal mondja, egyesnek véve a többes számot - a túlnani, rákosi síkra va
ló letekintést, és "bús magyarságának versekbe öntését" ebben a gyászosan me
rengő pózban. Mint Kreskaynak írja: "üljünk fel Gellértnek sziklás tetejére, 
S küldjünk egy bús hangot Rákos mezejére!"

A költői póz kétségkívül újszerű; ennek ellenére Anyos történelmi ismeretei
alig - vagy semmivel sem? - lépik túl a köznemesség átlagos históriai tudását:
Nagy Lajos, Hunyadi, az érte életét adó Kemény, Várna és Mohács - nagyjá
ban ezekről beszélgethettek azokon az Anyostól oly élményien leírt téli estéken
a Bakony kúriáiban, és "szép magánosságuk lebegő hallgatásában" vagy a régi
dicsőség képein, vagy elhanyatlásán merenghettek, ha ugyan nem az országot,
illetve nemességét lomha szendergésbe ringató "édes anya", a "Nagy Trézsia"
jóságán álmodoztak. Arról, hogy az ország nem egyenlő a nemességgel, csak
Barcsayval való levelezése közben dereng föl Anyosban némi sejtelem; igazi
indulat pedig csak akkor lobban majd benne az uralkodó ellen, de akkor aztán
annál féktelenebb, amikor annak intézkedései a nemesi, s vele az egyházi rend
érdekeit érintve immár személyes életét is megzavarják.

·"Látomásossága" azonban nem korlátozható a haza sorsával foglalkozó ver
seire és költői leveleire. A víziószerűség, ami számos versére jellemző (például a
sok félreértést okozó Boldogtalannak panaszai-ra), úgy is fölfogható, s aligha jog
talanul, mint egy eredendően lírai, erősen "érzékeny" és érzeni akaró természet
élménypótléka. Elménytelenségéért (amire már Bóka László rámutatott) fiktív
élményekkel kárpótolja magát: és hogy e fiktív élmények milyenek lehetnek és
legyenek: erre kapott példát a Musenalmanachok szentimentális költészetében. A
helyzet fiktív: a halovány holdnál kelt boldogtalan panaszok síri világukkal és
halálvágyukkal már Anyos budai versei közé tartoznak, 1780-ból; s ott és akkor
sem a halandók kegyelmétől nem volt számkivetve, sem olyan helyen nem lakott,
ahol temetői kereszteket, szélben mozgó ciprust és sírból kikelő árnyakat látha
tott volna. Mindezt képzelte; nem is arról van szó, hogy valóban epedve várta
volna már a megváltó halál óráját. hanem arról, hogy rendkívüli - "látomásos"
- képzelőerejével a fantázia alkotta képet úgy tudta fölidézni, s ráadásul olyan
erős költői szuggesztivitással tudta megrajzolni, hogy a fikcióra utaló cím elle
nére (hogy tudniillik egy bizonyos boldogtalanról van szó, nem pedig őróla ma
gáról) akkori és későbbi olvasói készpénznek vették, és az "egy boldogtalant"
minden fönntartás nélkül vele azonosították.

Élménytelen életformájában a legtermészetesebb lírai élrnényül az elmúlásé,
mulandóságé adódott; és Anyos ezt bőségesen ki is merítette. "Érzett", amennyit
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csak bírt, arról, hogya halandóság rendjén születettek sorsa a bánat; hogy csak
a halál ad igazi nyugtot; hogy "kérünk szállást sírban nyugvó lelkektől"; hogy
előbb-utóbb úgyis megtérünk oda, "hol hív barátinknak nemes könnyeiből 
ciprus nől testünknek hideg tetemiből", hogy a sokféle bölcsesség helyett "inkább
a múlandó jusson hát eszünkbe", mint Bessenyeinek írja, akiben, minthogy "fel
vette karjára Jung szomorúsága", bánatos elmélkedéseihez jó partnert talált.
Amellett fiatal volt és egészséges - (mert az a múló betegsége, amelyről Kreskay
tudósít egy verses levelében, aligha lehetett veszedelmes, ha orvoslására elégnek
látszott a bajukat babérral gyógyító galambok példája meg a "versszerző tűz")

- miért ne foglalkoztatta volna a halál, valamint a saját halálának lehetősége:

"Engem még életem egy-két esztendeje - biztat; ó azután boldogok mezeje 
leszen lakóhelyem ..."

Minden "érző" fiatalembert, kivált ha költő, megkísértenek effajta halálsej
telrnek ; egy vállalt - és akkor legmodernebb - költői magatartást és temati
kát azonban nem szabad mindenestül azonosítanunk vállalójának valóságos életé
vel; s azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mert - ezt tartván a legméltóbb lírai
tárgynak és önkifejezése legjobb formájának - Anyos sokat foglalkozik a halál
lal és a mulandósággal, azért még költőként sem egyedül csak azzal foglalkozik.

A figyelmes olvasót érzékenységének nem is annyira (a véltnél sokkal ke
vésbé gyászos) egyhangúsága lepi meg, hanem inkább kedélyének labilitása. Anyos
nem holdkóros, passzív nierengő..Már Batsányi említi "hevességét"; versei is ar
ra vallanak, hogy inkább ingerlékeny ember volt, kitéve a legkülönbözőbb ke
délyhullámzásoknak, s időnkint - egy-egy nagy "érezés" után - még depresszi
óknak is. (Ez lehet a hasonlóan szenzibilis Bessenyeivel való kölcsönös rokon
szenvük egyik forrása.) Mint jó megfigyelő (mert az volt), a maga természetét is
pontosan rögzítette egyik, egy barátjával való kibékülésére írott versében, a hi
teles diagnózist egy szinte már Arany Jánosra emlékeztető "szemléltető ábrá
val" toldva meg:

Vagyon oly állapot ember életében,
Hogy még azt sem tudja, mit kíván szívében;
Titkos sóhajtások verődnek mellében,
S unalmát jelenti akármely mívében.

Mint mikor a gyermek felébred álmábóL,
Egy-két pityergő szót ereszt ki szájából,
S míg meg sem érthetjük, mit kíván, szavából,
Esmét elaluszik ...

Érzelmi skálája, minden ellenkező hiedelemmel szemben, elég széles és vég
letes: a szelíd merengéstől, a valóság képeiben való nyájas gyönyörködéstől a 
nem túlságosan eredeti - bölcselkedésen, a halál- és mulandóságélmény bánatán
és fájdalmán át a sebzékény ember majdhogynem fékevesztett indulatáig. topor
zékoló dühéig és fogcsikorgató szítkozódásáig terjed. Ez a könnyes melankólia kép
viselőjeként emlegetett költő a gátszakasztó haragnak talán Petőfüg páratlan
lírikusa irodalmunkban. Nem beszélve arról, hogy "szívének egy fölháborodásá
ban" könnyen ragadtatta magát (önpusztítóan) meggondolatlan elhatározásokra
- (Kreskay egy I779-ben hozzá intézett költői leveléből tudjuk, hogy valami
lyen sérelmen lobbant dühében verseit tűzbe akartadobatni; s mínthogy a vét
kest "múzsája büntetésével" fenyegető Kreskay "irígy nyelvet" emleget, irodal
mi megbántódásra, esetleg valamilyen rendtársai részéről származó goromba ta
pintatlanságra kell gondolnunk) - tollát sem igen bírta fékezni, ha erőt vett
rajta a harag; különösen mikor "magánosságában" - Felsőelefánton - nem
érezte többé a baráti környezet egyensúlyozó és mérséklő hatását, elszabadulni
kész indulatainak kontrollját.

Példa erre a híres Kalapos király, ez a háromszáz soron át egyvégtében öm
lő átkozódás, gúny, szarkasztikus szitkozódás, féktelen ócsárlások özöne a "rab
ló", hitszegő, "kalapos kegyetlen" II. József ellen, olyan tobzódó, el-elfúló s újra
nekilendülő indulattal, hogya versmondatok szokásos határait áttörő, vad költői

dikcióból szinte kihallaní az agyát elborító harag fulladásos lihegését, a meg
bélyegző szavak halmozásában a fogcsikorgató - (de minden ízében reakciósan
nemesi jellegű} - düh tehetetlenségének vértolulásos kapkodását ("De talántán,
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József, már volna ideje, - hogy tovább ne csapjon erőszak vesszeje. - E bű

nök küszöbén állj meg! elég messze - kegyetlenségednek nyúlt úgy is eressze.
- Nem! még ez sem elég! még a fellegeknek, - melyek trónusodnak tetején le
begnek, - gyomra ki nem lőtte mind a fullánkokat, - melyekkel hizlaltad dör
gő homályokat. - Új ordítást hallok, új csattogásokat. - dühösség, pusztulás
követi azokat ..."); úgyhogy végül ahhoz sincs már ereje vagy fegyelme, hogy
ezt a nekilóduJt zuhatagot megállítsa. és a vad haragözön versét befejezze. ff
ugyanígy töredékben maradt a Kalapos király ikerverse, melyet rendtársa, Sta
sies Elek őrzött meg az utókornak abban a gyűjteményében. melyben Anyos
halála után egy évvel írta össze a költő verseit.. Ezen a zoborhegyi kamalduliak
föl oszlatásáról és vagyonuknak a császári biztos által 1782 áprilisában történt
lefoglalásáról szóló hosszú versen, mely közvetve a Kalapos király-t is az ele
fánti "remeteség" esztendejére datálja, s mely ezzel a hatalmas nyitánnyal kez
dődik:

A Hj meg már, Dunának újság hozó vi.ze,
Nincsen partjaidnak .szemünk előtt dísze,
Mióta pazarlpd ős szabadságunkat
S torkunkra forrasztod kínos [alatunkat,
Ama szent neveket: szabadság! békesség!
Törvény, és törvényből származó egyesség!
Nem ösméri hazánk, mióta pálcáját
Bitangolja Józse!, de nem koronáját - -

ugyanaz a lihegő indulat és átkozódó fájdalom ömlik végig (ugyanazzal a korlá
tolt nemesi-reakciós konzervativizmussal), mint a Kalapos király-on; s végül itt
is elakad a lélegzete, elszorítja torkát a düh, s ki üti kezéből remegő tollát az
agyat forraló harag: "Másszor többet mondok" - lihegi, és abbahagyja, mert
képtelen folytatni; mert az indulat özönvize a költői szerkesztés képességeit is
elsodorja. (Egyébként elég egyetlen figyelmes pillantást vetnünk a Kalapos ki
rály kéziratának első lapjára, malynek hasonmását Császár Elemér közölte Anyos
Pál-jában - s ez még csak az első lap, amikor a vers kezdetén még működik

némi, beidegzett fegyelem, s még nem szabadul féktelenné az indulat! - iga
zán nem kell grafológusnak lenni ahhoz, hogy ebben' a sorról sorra zaklatottabb,
s a sorokat - Anyos szép, gondos írásától annyira eltérőleg - végül rendet
lenül fölfelé nyomó írásban és rángatódzó betűiben fölfedezzük egy kórosan
ingerült lelkiállapot tükörképét és egy pusztítóan vad indulatmenet "kardiog
ramját".)

Talán még jellemzőbben mutatja, ha lehet, Anyosnak indulataival szemben
való tehetetlenséget, s az indulatoknak lelkén való fokozatos elhatalmasodását
egy ismertebb és rövidebb verse. Egy terhes álomtalan éjjelemkor. Voltaképpen
elejétől a végéig idéznünk kellene, annyira benne van, mondhatni annyira bele
van sűrítve az egész Anyos. Kezdődik az - ezúttal "eleven halálként" utált,
unaimával gyilkoló - éjszaka leírásával, az Anyos éjszakáira jellemző "szomorú
harangcsendüléssel" (az éjszaka - itt jegyezzük meg - tipikus költői ideje, és
nemcsak "képezésben", mert verseit, úgy látszik, többnyire valóban "az éj
bús csendességében" írta); s aztán az éjszaka szintén sztereotip bánatáról,
könnyezésre olvadt szemeinek "érzékeny csöppjeiről" eszébe jut egy - föltehetőleg

értetlen elefánti rendtársaitól elszenvedett - sérelem, költészetének valamilyen
kigúnyolása, s ekkor egyszerre működésbe lép a már ismert lélektani mechaniz
mus: a fokról fokra elhatalmasodo düh, az átkozódásig hevülő indulat, mely
aztán egy-kettőre túlcsap kiváltó tárgyán, és már a maga emésztő tüzében tom
bol. Az erdők csöndjében, mondja, "ki-ki bátran sírhat keservében",

Nem úgy, mint halandó társaink ölében,
Kiknek kegyetlenség lakozik szívében!
Még sírás - ártatlan jele keservünknek,
Kis vigasztalása levert életünknek -
Még az is tilalmas! ..• mosolygást kívánnak
Látni ajakunkon, mikor kardra hánynak ...
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Tal án éppen ez a kissé túlméreteze tt, emfatikus kifejezés, ez a "kardra hány
nak" töri át a mérték és értelem addig még úgy-a hogy m űk ő d ő ellenőrzését;

m ostantól a düh m érhetetl enné vá lik, szin te kihallik a vad kérdések halmozá
s áb ól, a to porzékolás, a paroxizmusa fe lé rohanó, minden kontrollját elv esztett
in dulat lihegése.

Mostoha fa jzati f öld golyóbisának ,
V érszopó v adai végső Libiá na k,
l\1eddi g f ogj átok m ég az ártatlanságot ,
Űldözni letapodt gyámoltalanságot ?
Hát még töb b vért kivá n pogány szomjúságt ok ,
Szilaj erkölcsötök, i szonyú v adságtok?
Há ! k egyetlen lel k ek . ..

Egy meta forikus kifejezés beka pcsol ja a nagyfeszültségű áram ot ; attól fogva 
igazi le ö lt őre vallóan - en nek a m etafor ikus k öl t ő l - é lrnény í valóságn ak az ereje
egyszerűen els öpri a talán kicsinyes, talán mégsem olyan " tigr isek k ölk eih ez"
m éltó konkrét va lós ág ot. Az a bi zonyos "boldogta lan" nemcsak panas zkodik te
hát a "ha lavány holdn ál ", hanem átkozódik is, olyan erővel , hogy ind ulattól
véreres szemmel a ha lottak bána tos hold ja helyett már egyebet sem lá t, mi nt
élők ellen irány uló dühén ek vörös fel hőit.

(F o l y t a t j u k)

Bo ttos Gerő: A lábmosás
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