
FODOR ILONA

NÉGYSZEMKÖZT BALCZO ANDRAsSAL
(I.)

FODOR: József Attila Nem emel föl című verse - akárcsak a többi, már a
betegség szorításában fogant Flóra-ciklus vagy a Kosztolányi-búcsúztató is -,
meglepően ép arányérzékről vallanak. Erték és mérték egyensúlya jellemzi Jó
zsef Attilát költőtársai "karáton nem mérhető" értékének jó és jobb: az ellen
félből vagy testvérből atyává magasodé Babits, illetve Kosztolányi megértésében;
akárcsak Isten, a "formáló alak" - József Attila is mintegy Teremtőként mérí
meg szerelmesét: "Mindig mindenütt megméressél", Nemcsak az istenes és szerel
mes versekben, de a falu, a külváros lakóit -megidéző költeményekben is fölfelé
dobban a kormos szív: "Emeljétek föl szívünket í Azé / aki fölemeli" - így szól,
így mutat a, költő önmagára és társaira, mint mértékre, így devalválódik a
"szörny társadalom öntőformája" fordított mértékké.

Ahogyan a gyermeknek játék, oltalom, ugyanúgy szükséglete a falunak a kő

ház, iskolák, kutak,' akigyulladó villanyfénnyel világosodik értelme is: "Mint
mínta, mint az erény a szegénybe, / s ez összevissza kusza szövevénybe, / tár
sadalmunkba elme kell nagy fénybe, / mely igazodni magára mutat". A szerel
mes vers e záró sorai akár proletárversben, aká,f istenes költeményben is elkép
zelhetők. Olyan értékítéletet, olyan igaz öntőformát, míntát, formát jelentenek,
amiről József Attila Halász Gáborhoz írott - sokat idézett - levelében is be
szél: "Én a proletárságot is formának látom, úgy a versben, mint a társadalmi
életben, és ilyen értelemben élek motívumaimmal".

E sorokat sokan a proletárköltő ars poeticájának tekintik; holott - az "is"
kötőszó bizonyítja - a költő a proletárságot is formának látja, ami nemcsak azt
jelenti, hogy a versek "tartalmának" a külváros sívársága, tehát a kép, a rnotí
vum felel csupán; hanem azt is, hogy ez az öntőforma alakítja József Attila más
verseinek értékrendjét: érték és mérték arányát is.

Nem adhatunk tehát igazat a VigiUa tanulmányírójának*, aki abszurditásnak
tekinti, hogy a Nem emel föl szerzője - azzal, hogy magára vállalja Isten gond
ját - behelyettesítené a Teremtőt. Szerintünk az arányori ez a látszólagos "hely
csere" mit sem változtat: a gyermek továbbra is gyermek marad - s Krisztus
jelképébe öltözötten még önmaga felá1dozásáról is beszél: Isten gondja pedig az
eddiginél sokkalta inkább súlyosodik azzal, hogy magát a költőt, értékeit őrzi,

mértéke szerint bírálja és fogadtat ja el mindezt másokkal is:

Kinek mindegy volt mlÍr a kin,
hisz gondjaid. magamra vettem,
az árnyékvildg IÍrk6in
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,.
hogy legyenek jobb szivvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam fe,láldoznám.

Nincs lényegi különbség a gyermekkorba történő visszahelyezkedést illetően a
korai istenes versekben sem. Az a József Attila, aki az Isten. kedvéért boltba
szaladgál, alkuszik, ugyanolyan nagy áldozatot vállal, ugyanúgy vállára veszi Isten
gondját, mint Isten című versében írja, akárcsak gyermekkorában a valóságban
is, amikor ezek a vásárlások - életrajzi vallomásaiból tudjuk - a megalázta-

Mostani és következő számunkban részleteket közlünk Fodor nonának Balező Andrással
folytatott hosszabb rád16beszélgetéséből a riporter hozzájárulásával.

*Beney Zsuzsa: Az Eszmélet lfrája efmű tanulmányár61 van sz6 (Vigilia, 1975 szeptember)
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tások kanosszajárását jelentették számára. Isten pedig mít sem veszít nagyságá
ból azzal, hogy a gyermekek legcsodálatosabb adományában, a játékban részt
vállal; az az Isten, aki a gyermekek golyóját a lyukba gurítja, ugyanaz az igaz
ságos bíró, aki "nem tolakszik és nem verekszik", magyarán: "sportszerűen", azaz
gyermeki tisztasággal, gyermeki mérték szerint ítél, s aki a végső ítéletnél nem
csak mint formáló alak, de mint öntőforma visszafogja önmagába megfáradt
vagy éppen eltévelyedett gyermekét.

:Érték és mérték aránya érdekelne most is, amikor "minden idők legnagyobb
őttusázójával", Balezé Andrással beszélgetek, Először talán arról kérdezem, miért
tartja számon József Attila kedves versei között a Nem emel föl címűt?

BALCZO: Nem egy vers az, ami eszembe jut, amikor József Attilára gondo
lok hanem költészetének egésze. Úgy gondolom, van valami abban, hogy létezik
egy közös jellemző, amely fiatalkori verseiben éppen úgy megtalálható, mint ké
sői Irásaiban. Költőtársa ezt így fogalmazta meg, hogy "mindenkihez nagyon ha
sonlítok". Ez énrám is vonatkozik, Ez mindenkire vonatkozik. Lényegünknek va
lamilyen szintjén nagyon közel állunk egymáshoz, És József Attila azért volt
nagyon nagy, mert a megfoghatatlan közösből nagyon sokat tudott kifejezni.
Nem lehet kifejezni minden dolgot; de ő mégis nagyon közel jutott a lényeghez.
ahhoz, ami mindannyíunkban megvant Adyhoz hasonlóan közel.

Mindazzal, amit eddig elmondtam, nem azt akarom mondaní, hogy meg is
tudom .fogalmazní azt, ami énbennem és József Attilában közös. Jóllehet mín
den verset olvastam; dehát nagyon alaposan nem dolgoztam bele magam; talán
egyetlen róla írott tanulmányt sem olvastam. életéről szóló könyvet is keveset.
Ennek ellenére - és úgy érzem nemcsak énbennem, hanem nagyon sokunkban
-az ő versei mély nyomot hagytak. Azért is örültem, hogy József Attila ver
seket olvashattam. mert i5 nemcsak átélte mindannyiunk gondjait-hajait, de meg
Is fogalmazta helyettem azokat az érzéseket, gondolatokat, amiknek megfogalma
zására a mindennapi beszéd képtelen. És nagyon szépen megfogalmazta :s2;ebben,
mint ahogy én valaha is meg tudnám fogalmazni. És ezért hálásnak kell len
nünk az ilyen. költőnek. Ezekkel a megtogalmaaésokkal sok nehéz helyzeten át
segít bennünket.

Amikor nevén tudja nevezni a gondjait, amikor megfogalmaiilódik a gO'l.1d,
akkor megszabadul. megkönnyebbül az ember. És ~en sokszor segítségemre volt
..József Attila. Mert a mentőövet mindíg el kell fogadni: nembízbatjuk magunkat
minden esetben a magunk erejére; ebben az értelemben volt mentőöv, fontos se
gítség számomra sokszor az Ő költészete - mínt mondtam - épp a megfogalma
zásokban. Ha kimondom, ha ki tudom mondani, ha nevet tudok adni a kifejez
hetetlennek, azzal meg is fogtam, azzal el is értem.

Na mármost: miért választottam ki József Attila versei közül a Nem .emel föl
címűt? Egyrészt azért, mert itt is kimondott valamit József Attila, amit csakis
ó tudott ilyen pontosan és ilyen szépen megfogalmazni, Másrészt azért, mert ha
hirtelen azt mondják az embernek; hogy "Válass:?: gyorsan egy gyümölcsöt!",
akkor rávágjuk. hogy "alma"! - És ha nekem azt mondják: ;,Mondj gyorsan
~gy József Attila-verset!", akkor azt mondom, hogy Nem emel föl. .

Engem az fogott meg ebben a versben, hogy milyen, eddig ismeretlen magas
ságba emelte Istent; mindenkinél magasabbra. Ady megfogalmazásánál is maga
sabbra. Mert azt mondja: "hogy valljalak, tagadjalak, / segíts meg mindkét szük
ségemben."

József Attila itt még azt is ki tudta fejemi, amit talán kívüle senki a vilá
gon' nem hitt el, hogya:?: Isten még a tagadásban is tud segíteni - mert olyan
hatalmas. De az is fontos része a kimondhatatlannak - és ez talán még jobban
megfogott -, hogy: "Tudod, szívem mily kisgyerek - / ne víszonozd a tagadá
som; ne vakítsd meg a lelkemet, / néha engedd, hogy mennybe lásson". Tehát
az-ember nem a szemével. hanem a lelkével lát a mennybe : nem azt mondom,
hogy mennybe látok, de híszern - még ha olykor tagadok is ....... hogy egyszer
majd a mennybe látok. És én úgy gondolom, hogy a közös [ellerríző, ami Jó:?:Sef
Attila verseit összekapcsolja, az Ő gyermeki mívolta, Azért is tudott kifejezni és
azért érzett meg többet Istenről, mert az ő gyermek-mivolta valóban sajátja volt.
Abban az értelemben sajátja és annyira magától értetődően miénk is, amilyen
mártékben - akár átvitt, akár szö szerinti formában - Jó:?:sef Attila is kimondta:
"Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek: nem látjátok meg a mennyek
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országát": Azért tudta az Istent kifejezni a nem istenes verseiben is, amilyen a.
Könnyű fehér ruhában... című költeménye. Mert itt, ebben a versében ez a tisz
ta fehér ruhába öltözött gyermekség idézi meg azt a magasságot, ami nemcsak
a mi bolygónkon, de az összes többi égitesteken is túlmutat: túl a "csillag-rácso
kon"...

KÖNNYű FEHl':R RUHABAN

Mindent, ami nem ennivaló,
megrágtam és kiköptem.
Magamtói tudom, mi a jó
s hogyegyremegy, szappangolyó,
vagy égbolt van fölöttem.

Én tudom, mint a kisgyerek,
csak az boldog, ki játszhat.
Én sok játékot ismerek,
hisz a valóság elpereg
és megmarad a látszat.

Nem szeretnek a gazdagok,
míg élek íly szegényen,
Szegényeket sem izgatok,
nem állok én vigasznak ott,
ahol szeretni szégyen.

Megalkotom szerelmemet ...
Égitesten a lábam:
elindulok az ístenek
ellen - a szívem nem remeg 
könnyű fehér ruhában.

BALCZÖ: "Megalkotom szerelmemet" ha akarom, égi; ha akarom földi
szerelem ez: míndegy, hisz azt mondtuk: a mérce közös: Ha akarom: ,,~ndulok

az istenek ellen": tagadás. Ha akarom - és én így érzem igaznak -: a kis
í-vel írott földi hatalmasságok ezek; azok a földi mértékek és értékek, ame
lyeken a költő már túljutott. Én így gondolom, vagy legalábbis én így indulok
el a kis i-vel írott istenek ellen - "könnyű fehér ruhában". Ilyen szegényen:
- "Nem szeretnek a gazdagok" - és ilyen gazdagon: túllépve azon a világon,
"ahol szeretni szégyen"...

József Attila a szíve mélyén volt gyermek: azért volt képes egyszerre, egy
időben oly magasra és oly mélyre eljutni. Véleményem szerint a mérték közös
a szívbéli gyermekség és a költői nagyság között. Minél inkább szívbéli gyermek
a költő, annál inkább nagy költő. Tehát akiben megvan a gyermekség: vagyis az

'elevenség, a változékonyságra való hajlam, az elengedettség. az a bizonyos fel
felé-, illetve befele-figyelés, az elfogulatlanság, a játék adománya: tehát ha
valakiben, mindez megvan, az - a tehetséggel együtt - segíti a költőt, hogy
nagy költővé váljon.

FODOR: És mindezek az adottságole segíthetik a sportelót is abban, hogy
nagy teljesítményeket érjen el, hogy a fizikai teljesítményt az alkotás szintjére
emelje.' Pontosan úgy, ahogyan ezt a mértéket József Attila - önmagának is
- megszabta. 1932-ben mondja a költő a Brassói Lapok riporterének A hetedik
című költeményéről:

"Még gyermek voltam, amikor hallottam, hogy vannak emberek, akik ver
seket írnak és azok nagy emberek. Anyám kis, alacsony, törékeny termetű asz
szony volt. Nagyon szerettem. És azért szerettem volna költő lenni, mert a köl
tők nagy emberek és úgy éreztem, hogy akkor segíthetek édesanyámnak : a nagy
ember még a szatyrot is könnyebben cipeli."

József Attila a költő eszmei nagyságát - mintegy a felnőtt testi erejével
társít ja - de ugyanakkor gyermeki mércével: a gyermeki erőt· meghaladó tel
jesítménnyel - az emberi nagyság erkölcsi mércéjét is megszabja. Ennél szebben
összefogni: az emberi nagyságot, a költészetet és a fizikai erőt, a kosárcipelést
nem igen tudta más.

BALCZÖ: Olyan szépen fogalmazta meg, hogy az embernek elmegy a kedve,
hogy a maga hétköznapi szavaival ugyanezt próbálja körülírni.

FODOR: Pedig én épp arra szeretném megkérni: próbálja legalább körül
írni, mennyiben lehet a- sportteljesítmény - alkotás? Mennyiben lát lényegi 1'0

konságot a kétféle játék: a költészet és a sport között? Érték és mérték viszony
latáról kérdezném. arról tehát, amit a portréfilm rendezője, Kósa Ferenc Kül
detésnek mond; arról faggatnám, amit - a filmrendezőt helyesbítő önjellemzé
sében - Balczó András így fogalmazott meg:

"Énbennem is volt egy ilyen kiemeikedési vágy. Nem küldetésnek nevezném
ezt, inkább elszántságnak. de az én küldetésem soha nem volt olyan, mínt a
drámai hősöké. Irtkább hasonlítanám ezt a küldetési érzést a pulikutyának vagy
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a postagalambok küldetéséhez. Ahogyapulikutya tereli a nyájat, vagy a posta
galamb repül arra, amerre kell repülnie, úgy voltam én is azöttusával. Aten
gedtem magam egy megnevezhetetlen erőnek, ami taszított, lökött az öttusa felé."

Balczó András is előbb cipelhette édesanyjának a kosarat, előbb szaladgál
hatott. a boltba, és csak aztán gondolhatott arra, hogy olyan nagy ember legyen,
akinek nemcsak fizikai, de erkölcsi ereje is van a "kosár-cipelésre".

Mármost: abban egyeztünk meg Balczó Andrással, hogy valamikori sporttel
jesítményeiről - konkrétan - nem esik szó. De szó esik itt és most az érték
kategóriák sorrendiségéről. arról, hogyan ért fel a hajdani öttusázó arra a do
bogóra, ahol 42 évesen - asportból "kiöregedve" -, puszta létével, tehát az
zal, hogy van, hogy köztünk van: jelenlétével is eszmei, erkölcsi példát jelent.

Akik a portréfilmet látták, emlékezhetnek a jelenetre, amelyben a nyíregy
házi Bujtos partján ülve, Balczó első "sportteljesítményéről" beszél, amikor a
hazai pataktól, az Ér-től elindul, hogy "befusson a szent nagy Óceánba".

Bármennyire patetikusnak hat az Adyval való párhuzam: nemcsak Balczó
nak: minden embernek meg kell keresnie a maga Bujtos-át ahhoz, hogy elmond
hassa: "innen jöttem és ide térek". Hogyamegmérhető teljesítményektől eljut
hasson a mindennapi mércével nem mérhető teljesítményig, addig, amit Balczó
András Ügy-nek nevez. .

"Valamikor, a háború után, itt erről a gátról dobtak be a vízbe, hogy ta
nuljak meg úszni. Akkoriban itt a Bujtoson ez volt a szokás.

Van ennek már vagy 30 éve. De akármilyen messzire kerültem innen, ezeket
a vizeket nem tudtam elfelejteni. Emlékszel a vizek neveire?

Ez volt itt a ,Kiscsendőr', az ott, mögöttem a ,Madisz'; ott a sarokban a ,Ló
fürösztő', mellette az ,Anyás' és amott a Dózsa-telep felé a strand.

De nemcsak a vizek neveire emlékszik az ember, hanem a víz! tapintására,
az ízére, a természetére. Ehhez a vízhez kötődtk is az ember, meg taszítódik is
tőle. Akik itt nevelkedtek ezen a környéken, és belekóstoltak ebbe a vízbe, azok
talán makacsabbak, konokabbak mint mások. Aki ilyen mélyről indult, az ne
gyon el rugaszkodik, hogy felérjen a felszínre, és talán egy kicsit tovább is megy,
Korábban indul, korábban érkezik, mínt a tanyasi gyerekek az iskolába. Azok
mindig fél nyolcra itt voltak a teremben, s akik az iskola mellett laktak, azok
épp hogyacsengőszóra odaérkeztek ...

Már kamaszkoromban is azt tapasztaltam közvetlen és tágabb környezetem
ben, hogy az emberi cselekvés, az emberi teljesítmény nehezen mérhető.

Sokszor egy emberileg értékes teljesítmény elismerés nélkül marad, és egy em
berileg értéktelen teljesítményt elismeréssel illetnek. Szóval, akit szemen kéne
köpni, azt elismeréssel jutalmazzák, és akit elismeréssel kellene jutalmazni, azt ...
szemenköpik. . -,

Amikor az öttusával megismerkedtem, akkor azt reméltem, hogy az öttusán
keresztül a világtól kicsikarhatom a teljesítmény mérhetőségét, Igazságos mérhe
tőségét, Ha így közeledünk az öttusához, akkor nem egy tömegsportról van szó,
hanem egy tágabb értelmű emberi vállalkozásról, vagyis ügyről van szó.

'Talán világosabban megérthető az, amit mondaní szeretnék, ha hozzáteszem,
hogy ma már számomra az igazságosság fontosabb, mint az eredményesség. Mert
eredményesség nélkül lehet élni, de igazságtalan körűlmények között nem szabad.

Márpedig ha én öttusázó vagyok: teljesítményem pontokban mérhető; kiik
tatódnak a megmérhetetlen homályok, és az igazságérzetem sem sérül meg, hogy
ha nem én nyerek: ennyit teljesítettem, ennyit érdemlek.

Nem tudom, ki hogy van ezzel, de ezt az alapszabályt elég ritkán láttam
érvényesülni az életben, . '

Éppen ezért nemcsak vonzódtam, hanem menekültem is az öttusához, Sok
választási lehetőségem nem is volt. Érettségi után nem vettek fel a testnevelési
főiskolára.

Elmehettem volna adminisztrátornak, aktákat nyálazhattam volna napestig,
rubrikákba neveket, számokat írhattam volna életem végéig. így aztán elkerül
tem Csepelre tetőtisztítónak. de csak azért, hogy közelebb legyek az öttusához.

Úgy érzem, hogy az úszás, futás, vívás, pisztolylövés, lovaglás csak eszköz
volt ahhoz, hogy egy magasabb, egy tágabb értelmű emberi célt felismerjek és
elérjek. Ha egyáltalán célnak lehet nevezni a levegőt, amely nélkül nem lehet
élnünk .. "
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FODOR: "Nem véletlen" - mondanám, ha nem tudnám, hogy Balczó And
rás szerint nincsenek véletlenek -, tehát hadd mondjam így: törvényszerű, hogy
aportréfilm "fószereplője" e gondolatsorral Adynál, kedves költőjénél köt ki; azt
mondja: "Tulajdonképpen én hiszek abban, hogy minden embert a lelke legjava
egy olyan irányba noszogat, ahol emberibb életet tud élni ... Amiről itt most da
dogni próbálok, azt Ady így fogalmazta: Csupán a viharért nem jártam viharban.
/ Becsületes szívem becsületes jussát / keresem a harcban ..."

BALCZO: így mondtam a filmben. De ma már ezt a kérdést sokkal tágabb
nézőpontból látom.

Az előbb azt kérdezte tőlem, mennyiben alkotó tevékenység a kimagasló
sportteljesítmény? - Ehhez hozzátenném elöljáróban: az alkotó tevékenység nem
csak a kiváló teljesítményekre szűkíthető. Hanem mindenféle emberi cselekedetre
vonatkoztatható. Olyanokra is, amelyek nem mérhetők. Tehát a jelentéktelenebb
teljesítmények is alkotásszámba vehetők. Minden embernek van alkotási lehe
tősége. Lehet, hogy az az alkotás egy felnevelt gyermekben mutatkozik meg,
vagy öt felnevelt ~yermekben mutatható ki. De az is lehet, hogy nem mutat
ható ki a teljesítmény, és akkor is van lehetősége valakinek alkotásra, ha egyet
len nézője sincsen igyekezetének, a műnek.

Mert van lehetősége mindenkinek alkotói hitben élni: az utcaseprőtől az ál
Iamtitkártg mindenki alkothat, ha értelmét látja munkájának. De a gyakorlatban
- sokszor én magam is elakadtam ezen -: csak az a teljesítmény, amit az em
berek szeme elé tudok tárni, ami mérhető.

A teljesítményt nem azzal kell mérni, hogy hány embernek tetszik, hány
ember fogadja el. Az elszámolás önmagunkkal, önmagunkban történik: "Mindig,
mindenütt megméressél" - ismételhetjük a költő szavait ...;.. önmagunknak is.

És itt játszik bele mindenféle alkotásba a gyermekiség, a játék. A sportolás
annyiban lehet alkotás, amennyiben tiszta. És minden cselekedet akkor alkotás,
ha végletesen tisztán csináljuk. Ahol tisztán játsszák az életet: ott gyermeknek
lehet, sőt kell maradni. Mert olyasmit kell elhinni, amit a - rossz értelemben
vett - felnőtt már nem hisz el. Tudniillik azt, hogy tisztán is lehet játszani ...

Na rnost, Ji játék és a sport: kis versenyeken, tét nélküli versenyeken gyak
ran jellemző a sporttevékenységre a játékosság. De ez a játékosság a tét növe
kedésével nagyon hamar kiszökik a tevékenységből.

A, játékra, a gyermeki játékra - szeríntem - míndig az önfeledtség jel
lemző. Én úgy gondolom, hogy az önfeledtség valójában a múltról való meg
feledkezés, és - adott pillanatban - a jövőről való megfeledkezés is. És ha egy
versenynek nagy a tétje, akkor nagyon nehéz ezt az önfeledt állapotot meg
őrizni. Ha viszont valaki eljut oda, hogy nagy versenyeken is meg tudja őrizni
gyermeki lelkületét : . nem remeg a jövoje míatt, a verseny kimenetele miatt,
akkor ezzel a gyermeki lelkülettel a legnagyobb teljesítményt tudja nyújtani.

FODOR:- A filmben, a Küldetés-ben szó volt a közösség: a nemzet, a nézők,

a szurkolók ható- és hajtóerejéről. Ugyanakkor az előbb azt mondta: a teljesít
mény mércéje nem mindíg az, amit az emberek szeme elé tudunk tární. Ho
gyan alakult - ha nem is véglegessé -, hogyan alakul Balczó Andrásban el': a
gondolatsor?

Kezdjük ezúttal is a sportolóval. s a "tett színhelyével", amelyet Balczó
András filmrendező barátjával, Kósa Ferenccel felkeresett. A színhely: a hat
vanas évek világbajnokságának színtere. Itt készülnek a hetvenes évek elején is
az öttusa magyar bajnokság befejező számára, a futásra. A "díszletek" azóta nem
sokat változtak. "Arra volt a rajt - magyarázza Balczó -, kicsit odább a cél,
itt a dombokon kanyargott egy 4000 méteres pálya." S a filmvásznon valóban
megelevenedik egy ösvény, amit kissé benőttek a bokrok, ahonnan rálátni a pá"
lyára ...

De adjuk át a szót a Küldetés "főszereplőjének":

"Szóval visszatérek. Itt volt a világbajnokság a hatvanas években és ami
kor /futottarn be a célba, észrevettem, hogy a pálya két oldalán sokan futnak
velem együtt ... Észrevettem, hogy sokan futnak: férfiak, nők, öregek, fiatalok.
És ez nagyon fontos volt számomra. Valami világossá vált.

. Akkor megértettem, hogy én nem magamért futok. Nem a magam jussáért.
Saját szememmel láttam, hogy mennyi embernek okozok örömet azzal, ha nye
rek, és nyilván keserűséget, hogyha vesztek. És ez a körülmény különös jelleget
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adott az egész versenyzésemnek. Ez a tudat felszívódott bennem, mínt tinta az
ítatósba : szinte ki sem látszottam belőle. Belémette magát az a gondolat, hogy
én másokért futok. -

Motoszkált ez már bennem régen is, de akkor, ott - világossá vált. - Ka
maszkoromban, amikor nyiladozott a csípárn, olvastam, talán éppen Adynál, hogy
mi magyárok "vertnek" születtünk, nem "verőnek". És később aztán mint ver
senyző azt is próbáltam bizonyítani, húgy mégiscsak érdemes küzdeni. Sőt, oly-
kor-olykor győzni is lehet. I

Persze a sport az csak amolyan játék, és a történelem menetét nem .beto
lyásolja. De ez a körülmény akkor 'engem nemigen zavart. A bizonyítás jobban
érdekelt, mínt a kétségbeesés. És ez a tudat keményen bennem volt: mint görcs
a fában. És ha valaha volt valami tehetségem a sportoláshoz, akkor az nem
lehetett más, mint ez a tudat. Ez segített át a holtpontokon, az úgynevezett ha
tárterhelések idején, és rótta rám a felelősséget, de ugyanakkor bátorságot is adott.

Én ezt így tapasztaltam. És őszintén szólva nem érdekel, hogy dörzsöltebb
társaságban engem ezért megmosolyognak. Tudniillik a "jobb körökben" az a
divat, hogy az ilyen jellegű tudatot - "téves tudat"-nak nevezik. Pedig - sze
rintem - a kimagasló teljesítmény közösség nélkül nem létezik.

Az eredményhez, de a küzdelem vállalásához is az kell, hogy sokan akar
ják azt az eredményt. Es azok, akikre a feladat hárul, érezzék is ezt. Enélkül
már az első akadálynál feladhatná az ember.

Én szerenesés versenyző voltam, mert ez a tágabb közösségí szükséglet egyre
erősebben élt bennem. És ha győztem, egyre nehezebben tudtam eldönteni, hogy
most ki győzött: mármint a közösség-e, aki lélekben együtt futott velem, vagy
én? Szóval, hogy ők győztek-e énáltalam, vagy én győztehl-e őáltaluk?

Enélkül az összefonódás, összetartozás, egymásrautaltság nélkül nincs aza
bizonyos kegyelmi állapot, 'amelyben az emberből kimegy a félelem, a nyereség
vágy, pontosabban: a-r nyereségvágynak a görcse, és a helyére megy egy derű,
egy nyitottság, hogy az ember magához ölelne mindenkit, és megy minden, mínt
a karikacsapás ..."

BALCZO: így gondoltam és mondtam akkor a filmen, 1976-77 körül. Ma
már nem így fogalmaznók. Nem látom a dolgot ilyen egY'szerűnek.

Persze, fontos, hogy az ember érezze a közösség jelenlétét. Ugyanakkor az
is szükséges, hogy a nagyon nagy elvárást, amit az emberek asportolóra 
így mondhatnám találóan -: ráakasztanak - le tudja vetni, le tudja tenni.
Akkor könnyebbedik meg: egy nagy nyomás alól szabadul. És ez az igazi ke
gyelmi állapot.

A közösségről nem lehet megfeledkezni. De ha a gondolatsorba belevariál
juk az elvárást, annak súlyát: ez már bonyolultabb kérdés. -Mert hisz - emlí
tettem yolt -: a gyermeki mívoltomnak, a gondtalanságnak az állapota adja a
játék igazi örömét, s a győzelem esélyét is. Ez kell legyen a legfőbb célja a
sportolónak a pályán, az embernek az életben is. '

Nem a közösséget: a közösség elvárásának a terhét kell kizárnunk és ezzel
együtt kizárjuk a - félelmet... A félelmet attól, hogy talán csalódást okozok.
A játék 'plllanatában a közösség benne él a játékosban, de jobb, ha nincs a tu
datában.

Az előbb elkezdtem már: az önfeledtségnek a múltra és a jövőre kell vonatkozni;
csak ha a jelent érzi az ember, akkor válik a sportteljesitményben - adott pilla
natban - nagyon nagy hatásfokúvá: hatóvá. Ahogy maga mondta az előbb: alko
tóvá, teremtövé. Akkor válik alkalmassá az ember.

Meggyőződésem ugyanis, hogy az idő csak á mí képzeletünkben él úgy, hogy
múltból a jelenen át rnegy a jövő felé egy haladás. Az idő, mínt olyan, a létünk mélyén
nem létezik. És hogy ha abból az időből - amit agyunk fényképez rá valahogy az
életünkre -, kimozdul az ember: akkor lesz gyermek. .

És biztos vagyok benne, hogy egy költő is akkor tud jó és szép verset, örök
időkre szóló művet írni, amikor ezekből az időkategóriákból kimozdul. Erre az ál
lapotra jellemző, hogy az ember nem tudja imegállapítani, mennyi idő. telt el: tíz
perc vagy egy óra? Egy órának érzi az eseményt, és öt óra telt el: szóval. m~gvál
tozik az embernek az időérzéke és ezzel megváltozik az ember és munkája IS. Az
ember önfeledtté, a munka játékká válik. Énszerintem ez az az állapot, amelyben él-
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nünk kellene. ~s ez az állapot mindenkinek a legjobb lenne: az ember is jobbra
változnék. Olyanná aki nem csak önmagának, de a közösségnek is a legjobb. Ezt
az állapotot keresnlkell; ilyen van; ezt Ady - talán pontosabban fejezte ki, mínt
József Attila - Adám hol vagy? című versében:

Oszlik lelkemnek barna gyásza: Es hogyha néha-néha győzök
Nagy, fehér fényben jön az lsten, O járt, az lsten járt előttem,
hogy ellenségi'/tl leigázza. Kivonta kardját, megelőzött.

Az arcát még titkolja, rejti, Hallom, ahogy lelkemben lépked
De Nap-szemét nagy szánalommal S az ő bús "Adám hol vagy?"~ára
Most már sokszor rajtam felejti. Felelnek hangos szívverések.

Szívemben már őt megtaláltam,
Megtaláltam és megöle/tém
S egyek leszünk mi a halálban.

FODOR: "SzívemQen már őt megtaláltarn" - mondja Ady. És József Attila:
Mostmár tudom őt mindenképpen
minden dolgában"tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem 
tetten értem az én szívemben.

E sorok ugyanabból a költeményből valók, ahol a gyerekek közt "ténfergő" Isten
részt vesz a játékban: a golyót a lyukba gurítja. Adynál és József Attilánál is győ

zelemről van szó: Ady előtt kivont karddal jár az Isten, úgy segíti győzelemhez.

,József Attilánál 'a golyózó gyerekek istene nemcsak a játékban, de a kosár-cipelés
ben, a zsákhordásban is segít:

Gondolatban t~n nem is hittem.
De amikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráü !tem a zsákra,
a testem akkor is őt 'látta.

Adynál és József Attilánál sokszor közös az istenélmény: az ember nem a tudatá
val, gondolatával, de szívével érzi az Istent - rnínt Balczó András is mondta az előbb.

Mindkét költeményben az elbújt Istenről van szó, aki - Adynál- "Az arcát mégtitkol
ja, rejti, / De Nap-szemét nagy szánalommal/Most már sokszor rajtam felejti"; s
ugyanez József Attilánál hétköznapíbb köntösben:

. " vigyáz a tiszta Cipőre,

az utcá'n is kitér előre.

Nem tolakszik és verekszik,
ha alszunk, csöndesen, lefekszik.

József Attila istene nem az Oszövetség bosszúálló istene, - mint Adynál sokszor
-, ,nem is csak úgynevezett "apa-pótlék", ahogyan sokan értelmezik. Ű a jó gyer
mek is, aki nem verekszik, tehát a jó felnőtt is, aki nem tekinti alacsunyrendűnek
a játékot, vagyis olyan, mint a költő, akiben tovább él a gyermek. És aki épp ezért alkal
mas - Balczó András kifejezésével élve -: abban a kegyelmi állapotban él, hogy
képszerűvé, kézzelfoghatóvá, formává tudja alakítani, ,;formáló alakként" gyúrja
a maga képére a világot.

Ugyanez a viszonylat, ugyanez az aránya kései istenes versekben is. Akit tet
ten érünk a szívünkben, az bennünk van; és mi őbenne vagyunk; a helycsere "ab
szurdításáról" épp ezért nem beszélhetünk. A helycsere feltételezése abszurd: a
józsef-attilai értékítélettel ellenkező. "Minden embert mü J értelme ezért búg

l
mí

bennünk, / mint a mélyhegedű": e sorokat nem az istenhívő, A város peremén köl
tője írja le, embert, alkotói, tehát mondjuk ki -: isteni mértéke ez.

BALCZO: Én erre csak József Attilával tudnék felelni, azokkal a szavakkal,
amelyeket ebből az írásból most felolvasok. Egy szerkesztői üzenet ez, amit a költő,
a Szép Szó szerkesztője olyasvalakinek írt, aki, kífogásolta a folyóirat címét, mond
ván, hogy a Szép Szó kifejezés játékká "alacsonyítja" gondolatainkat az "erkölcsi
megújhódáa korszakában". ~s erre válaszolta 'József Attila:

,~Nem értem, hogy míért volna alacsonyrendű a játék, a gyermekek öröme. Én
boldog pillanataimban gyermeknek érzem magam és akkor derűs a szívem, ha mun-
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kámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és míndíg azon
leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös élet
feltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek..."

Mcstanáig én nem ismertem József Attila prózai írásait, de nagyon örülök
hogy kezembe adta ezt az üzenetet, mert ez az én számomra is üzenet. Azt ma~
gyarázza meg", azt fogalmazza meg - helyettem -, amit a nagyon' hozzám ~zóló
verse, a Levegőtl is üzen nekem: "Játszani is engedd szép komoly fiadat!"

FODOR: Most arról kérdezem Balczó Andrást, "fordítsa le" a sport nyelvére
azt, amit József Attila ebben az előbb említett írásában, a Szép Szó védelmében
így fogalmazott meg: "A szép szó ... testet öltött érvet jelent. A szép szó nem
csak eszközünk, hanem célunk is."

Mit közvetít, mennyiben képlékeny az olyan alkotói színteri játszott sportteljesít
mény, amilyet Balczó András ért el? Mennyiben szép a SZó esztétikai - alkotói 
értelmében, mennyiben érvel netán esztétíkuma révén is a sportoló?

Eppen Balczó Andrásról olvastam a münchení olimpián elért eredményét mél
tató cikkben: "Amikor' Bandi a győzelemért fut, az a modern sport legszebb lát
ványai közé tartozik.

Nem is futás az, muzsika inkább, a szarvasok és az őzek futnak íg,y. A néző
elfelejti, amit erről a keserves sportágról valaha hallott, vagy gondolt. Hogy rnín
den lépés szúr, az ember torka olyan, míntha izzó üvegszilánkkal lenne tele. Csak
nézni lehet, örülni és csodálkozni, istenem, mílyen szép."

BALCZO: Első hallásra túl szépen hangzik, hogy a magas sportteljesítményt 
'ha nem is a, szép szóval -, de egyfajta képes beszéddel, képi beszéddel hasonlítom ösz
sze. Szerintem a képi beszédnek a költészetben is az a jelentősége» hogy hasonla
tokkal, párhuzamokkal az ember többet el tud mondani, míntha konkrétan
azt mondaná el, amiről beszélni akar.

Azzal például, hogy József Attila azt írja: "Magamban bíztam eleitől fogva"
- nemcsak azt mondja el, hogy ő önmaga számára mérték; de biztatja is. önma
gát, amikor úgy érzi, hogy másokban már nem bízhat. Es ezzel az önbiztatással,
mínt. egy példabeszéddel, többet, tágabbat. gazdagabbat közöl, mert a zsoltárra. való
utalás nemcsak azokban jelentkezik képszerűen, akik ismerik ezt az, éneket, azok
ban is, akik nem a mögöttes tartalomra, hanem az általános mondandó lényegére'
figyelnek, mivel a lényeg: a kép nem az agyába, de mélyebb, fontosabb rétegekbe
akaszkodik, tehát nemcsak a tudatba, hanem a lényegesebb részekhez is elér.,

A test maga is "képszerűen" megformált valami. József Attila értelmezésében
is: a test és lélek temploma. Ami a "formáló alak" kezéből kikerül, abban van va-
lami isteni. ,

De a fizikai teljesítmény és a test nem ugyanaz. Mert a fizikai teljesítménynek
nagyon sok összetevője van, amely belülről: az ember lelke mélyéből, pszichéjéből

vagy szelleméből formálódik teljésítménnyé, A fizikai teljesítmény akkor kiemel-
kedő, ha szellemi összetevői is vannak. '

Ezt nem lehet leegyszerűsíteni azzá, amí a test. Szólhat persze a .test is .művé

szí erővel, esztétikai érzékünket, tudatunkat megmozgató formában. De a nagy tel
jesítményű sporttevékenység több, mint a test. Igaz, hogy a sportteljesítmény által
az emberi fizikai mívolta jut kifejezésre; megvallatjuk tehát a testet is. Ugyanak
kor - ha a test nemcsak jelképesen, de ténylegesen is a lélek temploma -, akkor
a sport ürügy arra, hogy az ember a lényegből, saját leglényegesebbjéből valamit,
olykor a legtöbbet kifejezésre juttasson - tehát ne közszemlére tegyen -: valamit
fölemeljen.

Szó volt arról, hogy kezdetben arra törekedtem, hogy teljesítményem megmér
hető legyen. Ekkor még ráerőszakoltam önmagamra olyasmit, ami ellenkezett azzal,
a belső hanggal, amiről az előbb beszéltem. Később egyre inkább rájöttem, hogy ha
meg akarom valósítani, amit József Attila olyan szépen megfogalmazott - "Ma
gamban bíztam eleitől fogva" -, ha' magamban akartam bízni, akkor hallgatnom
kellett egy belső hangra. Es eredményeim tudatosították;" hogy összefüggés van a
verseny-teljesítmény és a belső hangra való hallgatás között.

Es ezt nemcsak a sportra tartom érvényesnek. Úgy érzem, hogy a sportolással,
de még inkább az edzésekkel, erre az összhangrá való törekvéssel olyan "kikép
zést" kaptam, ami életre szóló. Vagyis ez az alapképzés a versenyzői pálya befejez
tével - amikor olyan világba kerültem, ahol a teljesítmények nem mérhetők -
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ennekem már volt egy belső törvényem, amelyről József Attila azt mondta: Az
én vezérem bensőmből vezérel!" Tehát "kiképzést kaptam" arra, hogy legye~ '~a
Iamilyen norÍnám a másfajta - tehát nem sportteljesítményekhez cselekvésekhez
hogy ne tévedjek el abban a világban, amelybe belekerülök. ' ,

Ez olyan, mint amikor valakit diverzánsnak képeznek ki. Egy ilyen kiképző

táborban még szabad ember: azt csinálja, amit akar - büntetlenül. És egy idő után
-- mit tudom én - kidobják az illetőt a hátországba. az ellenség országába és ott
kell tevékenykednie. És ott már nem teheti azt, amit otthon szabadon csinálhatott;
új helyzetében csakis azt teheti, hogy felhasználja azokat a tapasztalatokat, ami
ket az otthoni kiképzőtáborábankapott. Mert ha most a legkisebbet véti, azt már más
mértékben írják a rovására: büntetést kap érte.

A versenyzés olyan tevékenység, amely az embernek szájába rágja, mi a tenni
való a sportolásori kívül is, a sportolás befejeztével. A sporthoz nemcsak képességek
kellenek, de az az érzékenység is, hogy- ezeket a törvényeket a maga számára fel
fedezze és a későbbiekben is megőrizze, elraktározza azokra az időkre, amikor már
nincsen eredményhirdetés, _amikor át kell és mer állni egy más értékrend szerint
való életre.

Mármost, visszatérve arra, amit kérdezett tőlem: milyen az a képes beszéd,
amivel a sportoló maradandóan szélhat az emberekhez? Bármennyire is elvont
nak hat, amit az előbb mondtam, épp ez a felkészülés egy másik - mondjuk így
-: a ki nem mutatható sikeresség az, ami igazán hatóerő, az a nagy hatásfok, ami
szól az emberekhez.

úgy érzem, hogy a nézők nagy része - ha nem is tudatosan - olykor megérzi,
ha a sportoló mindenáron az eredményekre hajt és a -végrehajtás mílyensége kevés
bé érdekli. De még abban az esetben is, ha akadnak, akik erre felfigyelnek, sokkal
többen vannak, akik csak az eredményeket nézik s a végrehajtás mílyenségét ke
vésbé látják. Valóban teljesen nem is láthatják: azt maga a cselekvő látja a legjob
ban. Lehet, hogy a közvetlen környezetemben levők valamivel többet látnak, mínt
a nézók; de én érzem a legjobban, hogy itt meg ott tévedtem. Sok nyerés után el
marasztaltam magam.

És sok vesztés után nyugodt voltam amiatt, hogy nem csináltam rosszul.
Szóval: nehéz meghatározni, mikor, hogyan szólok az emberekhez. Mert a sport

tevékenység közben is - néhány évi tevékenység után még inkább -, kialakult
bennem egy olyan - értékrend, ami nem volt azonos azeredménylisták értékrendjé
vel : a helyezésekkel vagy pontozásokkal, a pontokban kimutatható eredményekkel.

Ebben a vonatkozásban - ha az előbb a szép szóról beszéltünk - a sportolás
az emberek közöttí kapcsolatban meglehetósen sokféleképpen értelmezhető- - virág
nyelv. Virágnyelven mondunk el az embereknek olyasmit, amit szavakkal nem lehet
elmondani. Ha kevésbé szépen akarok fogalmazni, akkor a sport egy ilyen tolvajnyelv
-féle. Amiből, ha az emberek figyelik, hol többet, hol kevesebbet értenek, látnak. Való
jában ők sem az értelmükkel látnak, hanem valami egyébbel; a már sokszor
emlitett tudatalatti vesz fel benyomásokat és közvetít adásokat.

És a sporttevékenység olyan irányú erőfeszítés, amelyben nemcsak a sportoló
nak, de a közönségnek is tudnia kell - vagy legalábbis kellene -, hogy az ember
sosem 'érheti el a végcélt. És mégis megtesz minden tőle telhetőt, mert tudja, hogy
az emberek elvárják tőle azt a bízonvos elérhetetlent.

Valójában nem a céllal lehet közel kerülni az emberekhez. Hanem a sport
tevékenység míkéntjével lehet olyasmit kifejezni, ami a mélyrétegből jön, ami
azonosulást, rezonálást vált ki a másik emberben. Ami valami harmóniára utal:
ember-mivoltunknak és Isten-mivoltunknak harmóniáját fejezi ki. És ha a sport
tevékenység elveszti ezt a harrnóníát, azt az értékét, hogy kifejezzen olyasmit, amit
szavakkal nem lehet kifejezni, akkor - a pontszámoktól függetlenül - eredmény
telenné válik. Ez az elidegenedés.

Mert - akárcsak az életben - a sportban is van elidegenedés.
Ehhez a gondolatkörhöz tartozik az is, hogy sokan - olykor én magam is

különbséget tettem a felkészülés és a verseny között. Én az edzést csak abban az
.értelemben tudom elválasztani a versenytől, amennyiben azt nézem, hogya telje
sítményhez, a képesség megszerzéséhez hosszú út vezet. És, hogy az ali út lényege,
amit megteszünk. Ebben az értelemben, ha az edzést útnak nevezzük, az edzés
fontosabb, mint a versenyzés. De maga a versenyzés nem más, mint felfokozott
.edzés-tevékenység, Ott is kipróbálás van, ott is egy új helyzettel való szembekerülés,
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ott is az ember rossz énjének megtagadása a legfontosabb feladat. Annak meg
tagadása, amit az ember túl könnyen szeretne megszerezní,

Versenyzés és edzés tehát nehezen választható el; nem is választható el a sprot
ban. Legalábbis abszolút értelemben nem. Mert '- ha' az edzésen el-eljátszadozík
is olykor az ember -, a versenyeken az adottságain kívül azt tudja megmutatni,
amit megtanult az edzéseken. De ha verseny nem lenne, az embernek nem lenne
olyan kedve edzeni, és - hogy megint visszatérjek az eredeti kérdéshez - nem
tudna mível szólni az emberekhez. Az edzés és a versenyzés itt is feltételezi egymást.

Igaz, hogy az edzésen több lehetőség adódik - nemcsak a [átékosságra - a
kísérletezésre is. De - én úgy éreztem, és úgy is csináltam ..,..., hogy ami az ed
zésen, mint kísérlet beugrott, azt kipróbáltam nagyobb, fontosabb körűlmények kö
zött, tehát a versenyen. De nemcsak azért, hogy "bizonyjtsak", különcködjek, ha
nem azért is, mert a meglevőt sokszor untam: vagy a meglevőt kevésnek találtam.
Nem tudott eléggé ösztönözni vagy elég izgalmat adni. Nem tudtam játszani.

És egy ilyen keresés, szinte lázas keresési vágy keltette bennem azt, hogy olyan
irányokban is el kell menní, ami az embereknek szokatlan, vagy éppen nevetséges.
Ezeket a kalkulációkat egyes bírálóírn hideg számításnak mondták, pedig épp az
ellenkezője űzött: valami új, valami szokatlan felé. '

Persze, számítás nélkül nincs győzelem. Sokszor féltem attól, verseny előtt, hogy
ki tudom-e adni - pontosan a célbaéréssel együtt - az összes fizikai energiát ma
gamból. Féltem, hogy nem fogom teljesen mozgősítaní az energíáímat, Féltem attól,
hogy beérek a célba és azt kell majd mondanom: tudtam volna még 10 másodperc
cel jobbat futni, és esetleg a nyerés éppen ezen a 10 másodpercen múlott, És ez
kétségtelenül bennem volt: nekem ilyenkor míndíg magammal kellett megküzdeni,
hogy merjem erőimet, energiáimat úgy beosztani, hogy az optimális legyen, vagyis
kimerülve érjek be a célba. De ez a kimerültség ne hamarabb jöjjön, mint a célba
érkezés.' Ez egy hosszú önmegísmerésí folyamatnak az' eredménye. Van, akinek
gyorsan megy, mert az adottságai megengedik, hogy hamar tisztába' jöjjön magával.
Lehet, hogy nekem az adottságaim nem voltak túlságosan jók ilyen önmegísmerő

szempontból.
Az embernek míndíg önmagával van küszködése. Azt hisszük; hogy környeze

tével van küszködése, sokszor azt mondja, hogy na, ezeknek majd bebizonyítom
ezt meg azt. És tulajdonképpen nem másoknak 'akar bizonyítani, hanem önmagá
nak. A saját kétségeit akarja megszűntetní. És amikor az' önmaga fe
löli kétségek megszűntek, akkor már kevésbé érdekli az, hogy mít mondanak őrá.

Mert megnyugodott afelől a kétsége felől, ami volU És ez a kétség nem akkor szű
nik meg, amikor a társadalom vagy az ember környezete elismer az emberről va
lamit, hanem akkor, amikor az én lényemben szűnnek meg a kétségek.

Nagyon sok sportoló elmondhatja magáról, vagy nagyon sok sportolóról el lehet
mondani azt, hogy .önmagát megsanyargatja az eredmények érdekében. Az az ér
zésem, vagy véleményem, hogya szenvedést a fontos dolgokból nem lehet kispó
rolni. A szenvedés az szükségszerű velejárója mindenféle nagy teljesítménynek',
mindenféle felismerésnek, mindenféle dűlőre jutásnak.

Nem tudom, miért van, de ha valaki szenved, attól valahogy tisztul, vagy va
lahogy változik jó irányba. És különösen akkor, ha ezt a szenvedést valamilyen
cél vonzásában teszi.

Es a szenvedés önként vállalt: az önkéntesség nagyon fontos. Fontosnak látom,
hogy önként vállalt legyen. Tehát nagyon fontos az, hogy az önként vállalt szenve
dés meglegyen, mert a szenvedés után jön mindíg oldödás, A szorongás után jön a
felbátorodás, a szenvedés után az öröm. Mikor egyikből átlép a másikba, akkor tör
ténik valami változás, valami erősugárzó.

Sokan azt mondiák, kell ez a szenvedés, Nem jó kifejezés, hogy kell. Mert az
van benne törvényszerűen: úgy vagyunk megalkotva, hogya szenvedés mentén
alakulnak ki nagy teljesítmények. A könnyedségre. [átélcosságra törekedni kell, de
igazán könnyeddé válni csak szenvedés árán lehet. Nehéz megfogalmazni ezeket a
dolgokat, de bennem míndig az van, hogy aki megízzad, rnegszolgál, megszenved
valamiért, azzal válik az a valami a sajátjává. Ha mindent csak könnyedén, lazán
csinál, akkor az eredmény nem épül az emberbe; a szenvedés árán viszont bele
maródik, és a sajátjává, a meggyőződésévé válik. Akkor ismeri a dolgot.

Lehet, hogy ez nem általánosítható mindenkire. Ezt én így éltem meg. Nagyon
érdekes, hogy Csehov írja valahol: két ember beszélget, és az egyik azt mondja:
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"Nekem van igazam, mert én szenvedtem többet!" Nem tudom pontosan, hogy így
van-e? De van valami abban, hogy a megszenvedett igazságok hitelesebbek, mint
a meg nem ezenvedett igazságok. Ezért érzem hitelesnek azt a "Szép Szót", - ami
ről József Attila is beszél -, amit nem szájba, hanem szívbe rágnak, s ami fel'"
tétlenül hősiességet, de mindenképpen emberséget jelent.

Szállj költemény, szólj költemény Nyugtasd a gazdagok riadt
mindenkihez· külön-külön, kis lelkét - lesz majd kegyelem.
hogy élünk ám és van remény, - Forrást kutat, nem vért itat
van idő,. csípjük csak fülön. a szabadság s a szerelem.

Szólítsd, mint méla borj'Úszáj
a ezoraotmo«. szegényeket 
rágd 4 szívükbe - nem muszáj
hősnek lenni, ha' nem lehet.

(Folytatjuk)

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Egr,.
szikár tócsák torony-jegenyék
porosodó angyalfej-szilánkok
országos árnyék
pislákol6 istállólámpa
hódíthatatlan színek faggatózása
csend-szivárgás koponya-szivárgás

titok-szivárgás
lánctalpas hazá k szityók nádasok
nyugtalan halottak
fákra akasztott csend
másna.pos táj
egyetlen jussod ez eldorádóhoz

indulni máségövű hazába
más egek alá
egy láthatatlan vár6terem felé
utolsó menedék
utolsó megérkezés

"hon oldalné~etben

darázsglória fejem körül
arcom a jegenyefákon
hangom a szélben
ájulásig fé7'l;y féJl,y fény
mégis sötétben ír kezem
Istenem Istenem Istenem

Képlet
- a képletei tudja-e uram?
- a képletet?
- igen igen a világképletet!
- tudom

a világképlet az INRI uram
valami Pilátus irta egyszer fel

s kétezer év sem tudta letörölni. . .

Ber~sen,.i estéje
bodzaágon rágja át a magát a fény
megkerüli szobá(i ablakát
de nem hatol szemedbe
nem is kopog hogy ereszd be
'Úgysem. hallanád
keserű a szived
keserű a szád
mily üres lett Nikla
mily üres a világ

a szíved is üres
kamarád üres
istállód üres
kerted bitangba veri föl a gyom
botot keresqélsz
pedig éj sincs még
tél sincs még
utaznál?
hová?

ép csak csönd van
szél van este van
fejük alá tett hegedűkkel

alusznak a tücskök

a harangszó sem késhet már soká
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