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litván származású francia költő volt.*
Kezemben tartom a fényképét. Arca
tartózkodó, mint a mozdulatlan ten
ger felszíne. Asó alakú álla, össze
szorított szája a váratlanul ellent
mondók édességére utal. Hátrasze
gett fülei között, szemgödrein súlyo
san nyugszik boltozatos homloka,
melyre fölszöknek sűrű szemöldökéi.
A bazalt tömegű arcot hosszában
metszi és összefoglalja vastag, nagy
orra, mint egy ragadozó madárcsőr,

s ketoldalt, szemhéjaktól beárnyé
kolt, egymástól távol fekvő, két
szénfekete szem "az embernek ke
ményen a szeme köre néz". Bazalt
tömegű arc, mégis hullámzik rajta
vagy benne valami; talán a szem
beszegült feszültségekből születík
ilyen gyöngéd egység. A költő

.nek a látottaktól kissé egyked
vű, mégis megbocsájtó, ítélő és rez
zenéstelen, megmérő és misztikus pil
lantása van. Mintha az arca mögöttí
messzeségből indult volna el s most,
hogy ideért, az ország homályos tit
kait hozta' el. Szemének kerek egé
sze átható és szigorú, nem a su
gara. Az néz így, aki A megismerés
himnuszában le merte írni: "Én lá
tok ... íme, a fényvilág kulcsa."

Találkozásunk megrendített, jelen
tős volt minden ízében és az is ma
radt. Verseiből szinte kiszédült, ki
szabadult egy fojtott fényű világ,
mít nappal szerelmes ragyogás per
metezett, éjszaka nagy némaság, és
mindig vízi hangok kísértek. Hasí
tott fémek és alig rezgő fák világí
tottak az Egyetlennek ezen a tájon,
a ki nem mondott nevűnek. akit
csak suhanásai mutatnak meg, s mí
nél semmibb volt, annál Inkább
lüktetett. A költő forrásvíz tiszta ér
zékszervei folyton funkciót cserél-

nek, hogy fölfoghassák a természet
fölöttibe vontatott világot, mely nem
az irrealitás kerge táncát járja, ha
nem hátalmasan megduplázta rea
litását: elmúlása után is létezik s
míg volt, sem önmagáért, hanem az
Egyetlenért, a szeretetben. Lubícz
Milosz meg mint az Apokalipszis
angyal-állata gyémánt orral szima
tolt az Első Fény maradéka után,
ami a tárgyakban azóta lecsillapo
dott, s így a világ liturgikus életje
leiből kikövetkeztette a Kezdetet.
Verseiben kín és fény, hozsanna és
bűntudat, kísértés és szomorúság fe
szes próféciában egyesül, akár egy
higgadt és állhatatos könyörgésben.

A költőknek abba a csoportjába
tartozik, akik a legtöbbet tudták
meg a világról. Ezt a csoportot
számomra Blake, Rilke, Novalís, Eli
ot, Wolker neve jelzi. Valamennyi
en ugyanúgy a kinyilatkoztatás krá
ter-torkába költöztek. mint ősatyjuk,

Szent János evangélista. Ott ültek a
kihűlő barlangban, s lábuk alatt
gyöngén remegett a talaj. Éppen ez
ért, hogy Lubicz-Milosz pontossága
matematikai és, jóslása prognózis,
nem lep meg: "Isten költői ismerték
az őstípusok világát, és leírták / jám
bor alázattal, fölhasználva a megis
merés nyelvének / világos és pontos
kifejezéseit." A modern fizika ma a
mindenségre érvényes törvények ki
mondására egy új nyelv módozataít
keresi, s Heisenberg (s nemcsak ő) a
vallás nyelve után nyúl, mely az
egyetemest rejti és célozza. A költő

leírja, hogy: "A hit hanyatlása a
tudomány és a művészet világában
/ a nyelvelhomályosulásában nyilat
kozik meg. / A természet költői a
régi idők szakrális nyelvén énekel
nek I az érzékelhető világ tökéletlen
szépségéről." Az első mondat napja-

*A költő valiamennyi idézete Parancs János fordításából való.
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ink tapasztalata. A másodikban a
"természet költői", azaz a tudósok
mai kollégáik kísérleteit erősítik

meg.
A lidérc nem hallgatásra, mene

külésre ösztönöz. De a szívet túlhe
vítő csönd elhallgattat vagy a csönd
del egyenértékű sorokat írat le a
költővel. Ott, ahol már "minden
csak az ami", ilyen, a költői-től meg
fosztott sorok rántják össze, maguk
alá a valóságot, mint kötés a sebet:
"Az I aki leborul az előtt I leborul
nak." Az Egyetlen hátát látjuk, aki
mint egy-értelmű, minden több-ér
telműt bírva és elnyelve, már csak
az elfogadásra vár; el nem fogadva
kevés, már-már semmicske. De ez a

.tőmondatos csupaszság a jelentések
egész ráját rebbenti föl, a szimboli
ka törvénybe zárt gazdagságát. Ki
borul le? A Legnagyobb, mindig a
nagy. Aki kisebbedésével nő s nö
veli az igazán kicsinyt, akinek lebo
rul. Jézust halljuk valahonnan?
("Különb dolgokat fogtok cseleked
ni nálam".) Ot, aki tanítványainak

a lábát mosta, a természet rendjét
szégyenkező ámulatra késztetve?

Nincs ebben a mondatban lágy
jelző, izgága határozószó; nincs út
baigazítás, nem lehet "hogyanjaink
kal" kíváncsiskodnunk. De föllángol
misztikus egyszerűségében a végső

csend .előtti értelem, s mínt a mon
dat hídján átfutó tűz, két végtelent
köt össze; a maga vesztét tisztán
látó ember szava ez, aki megkerült?
Ha igen, majd szent fölismerése föl
emeli őt az Egyetlen lába előtt. De
mintha ennél több, nagyobb, ára
dóbb könyörület zuhogna alá az is
teni vállak magasából.

A rejtély nyilvánvaló lett. Az
egység szétsugárzott, mert "csak a
Határozottba fészkel be a Végtelen"
(Blake). Abban bizonyosak lehetünk,
hogy Oscar Vladislas de Lubicz-Mi
losz leborult.

A BAGÓ STORY
lll. AUTÓ

írta LATINOVITS ZOLTAN

Az autó Trabant. Vitatható. De olcsó és mindenúvé eljutok ugyanúgy, mint
mások.

A specialitás Trabant + Bagó.
"Bagókám, megyünk", vagy "sétálni megyünk", Akármilyen szerencsétlenül

érzi magát, ez a karácsony vagy a Mikulás fényével ragyogja be a törzsköny
veze~t Ba.gó napját. Megyünk. - Ez élmény, kaland, játék, hecc. Bagó is úgy
'reagál, mínt a gyermek.

Mikor nyílik az autó ajtaja, Bagó bevágódik a kormány melletti ülésre, áll,
rníg lehúzom neki az ablakot, amint megíndulunk, mellső lábaival (nyugodtan
írhatom kezeivel) kikönyököl az ablakon, lassan előredúl a szélvédő magassá
gába és harapja a rohanó levegőt. Szemét behunyja, a széllefésüli a haját,
mintha fekete bukósisak lenne rajta! Szájával tátog, issza a szelet. Kanyarban,
íékezéskor lehuppan az ülésre, apprehendál egy kicsinyt, majd visszaszáll az ab-:
lakba. A Duce-pőz fenekét neki nyomja az ülés háttámlájának, kezével éppen
csak érinti az ablakot, törzsével kihajlik. Ellenállhatatlan.
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