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NÉGYSZEMKÖZT BALCZá. ANDRAsSAL
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FonOR: Előző beszélgetésünkben Balczó András érték és mérték arányáról,
mindenféle emberi teljesítmény mérhetőségéről beszélt. Amit abban a beszél
getésben a Nem emel föl című versről elmondtunk, elmondhatjuk József Attilának
- érték és mérték arányának vonatkozásában - a proletár-, a szerelmes- és
gondolati verseíről, amilyen a Levegőt! című költemény is.

A Levegőt! című vers kiáltó példája annak, hogya költő ösztönös érzelmi
és gondolati síkjai mennyire egymásba játszanak, _hogy a forma rendteremtése
nem "a rendezetlen lelki tartalom megfékezését, rendbeszedését", hanem annak
dialektikus kiegészítését, erősítését szolgálja, Csodálatos a forma fegyelme a
testi-lelki széthullás korszakának verseiben is, s ez nemcsak ihlet kérdése. Nem
csak az ihlet az, amelyben "egyetlen valóságelem elnyeli...a teljes valóságot", amely
Ihlet - mint József Attila mondja - "egyetlen valóságelemet teljes valőságnyívá

növeszt és ezzel .. , a valóság többi meg nem nőtt elemeit eltakarja", de az
ihleten belül állandóan jelenvaló magának az ihletnek mint folyamatnak, fegyel
mező, tudatosító lényege is.

Amikor a költő a szabadság és a rend egymást hívó és kihívó disszonanciá
járól beszél, ugyanakkor e két .fogalom magától értetődő együvé tartozásáról is
vall. Mert lehet-e szorosabb, emberibb, természetesebb kapcsolat anya és gyermek
viszonyánál ? Lehet-e egészségesebb arány a rendet megszülő szabadság, s ebben
az újszülött rendben a szabadság által újraszült költő között, amit e szavak
valósítanak meg:

Jőjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

Vagy egy másík versben:

. .. a szabadság sétára megy
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

Am a Levegőt! című verssel egy időben írott prózai vallomásában József Attila
- akárcsak versének "szereplője" - rámutat az újraszületés lehetetlenségére is:
"szó sincs róla, hogy magzat volnék! Magzat, melyet a világ visel? A világ nem
végzi el helyettem az anyageserét l" Vagyis a világ az emberi élet legelemibb lét
feltételével sem szolgálja a költőt; idegen tárgyakkal veszi körül akkor, amikor
a költő - akárcsak az anyaméhben - jó tárgyak rendjében szeretne élni: "Ked
vemre való tárgyakat akarok birtokolni. Kapni akarok, és magától értetődik,

hogya sült galamb nem repül a számba: meg kell fogni és meg kell sütni előbb,

más szóval adni kell. Igen ám, de bonyolítja a dolgot, hogy nem a természet lágy
ölén, hanem emberi társadalomban élek..."

"Jó" tárgyak és "jó" 'természet: a valóságos természet és az úgynevezett "má
sodik természet" közötti összhang - így képzeli el József AttiÍa a rendet életé
nek végső szakaszában is.'

Ebben a vonatkozásban a Levegőt! azt jelenti: a költő otthon szeretne lenni,
szabadon akar lélegezni a rossz törvényű, "csupa-csősz világban". Ez a megálmo
dott rend mégsem jelenti a felnőttnek az anyatestbe visszakívánkozó vágyát, A
költő - mínt láttuk - nem visszaszületni: újraszületni kíván. Tehát: akárcsak
lsten és ember viszonylatában, felnőtt és gyermek kapcsolatában sem torzul el
a kezdeti, a gyermeki egészséges arányérzék. Pedig a valóságban, tényszerúen
József Attilának sem Ocsödön. sem Szabadszálláson, anyja paraszt-rokonainál, sem
Budapesten, a város peremén nem volt része sem a "jó" természetből, sem' a "jó"
tárgyakból. Ezért alapélménye a Levegőt! című költeménynek a sívárság élménye.
Mégis, és épp ezért "emberarcú sivárság" ez, olyan amelyben a költő az ember-
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-méltóságot lealacsonyító "tárgy-emberség" ellen, az embert "kartoték-adattá" se
kélyesítő fordított rend ellen küzd, Olyan rendért, amelyben az ember megvalósít
hatja - önmagát: .

Az én vezérem bensőmból vezérel!
emberek, nem vada.k -
elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel

nem kartoték adat.

BALCZO: Mindenkinek van vonzödása - a természethez, a gyermekkor "tá
jaihoz" s a "jó" tárgyak világához i ez nyilván az ember öröklött adottságaíból,
.emlékeíből táplálkozik. Nekem is van vonzódásom ezekhez az emlékekhez, ame
lyeket a gyermekkori élményekre tudok elsősorban visszavezetni. Mindenhol volt
közöm a természethez. Olyan házban laktunk, amelyiknek volt udvara. Édesanyám
nagyon szerette a kertet, füvet, gyepet, virágot. Mindig szakított magának időt

arra, hogy egy kis kertet teremtsen az udvaron. És ez minket, gyerekeket befo
lyásolt, természetesen. Nagyanyám az erdő mellett lakott. Vasárnap délután mín
dig nála voltunk. Akkor állandóan az erdőben jártunk.

Versenyzéseim során is a futóedzéseimnek kilencven százaléka erdei baran
golás volt tulajdonképpen. És így aztán sok kellemes emlék köt az erdőhöz, a
növényhez. a természethez. De ugyanilyen kötődésem van a vízen keresztül is a
természethez. Elsősorban a Nyíregyháza mellettí Bujtos jelentette nekem a vizet,
ahol sokat fürödtünk mtnt gyerekek; úszkáltunk. És ugyanezt a vizet jelentette,
ezt a természetet jelentette édesapám szülőfaluja mellett a Holt-KöröBben való
fürdés, úszkálás. A vízzel való kapcsolat természetesen aztán versenyeim közben
még intenzívebb fokra jutott az úszóedzésekkel. Amikor naponta több ezer métert
úszott az ember: ez is egy újabb kapcsolat volt a vízzel és természettel.'

Ugyanilyen kapcsolódásom van kisgyermekkorom óta az állatokkal. Mindig
volt kutyánk. Valahogy érdekes módon a kutyák iránt nagy vonzódásom van.
És ameddig nem született meg, születtek meg a gyermekeink, addig egy kutyá
"al könnyebben és nagyobb örömmel eljátszottam, mint egy gyerekkel. Ez az
állatszeretet a sportoláson keresztül ugyancsak kapott egy kiteljesedési lehető

séget, a lovakon keresztül, a lovak szerétetén keresztül. Mint versenyző, a lovag
lást szerettem a legjobban, mert az állatot magát míndíg valahogy egy emberhez
hasonló lelkülettel rendelkező lénynek tartottam. Akit szeretni érdemes, mert
valahol kamatozik. Egy versenyzőnek például valóban "kamatozik" a ló szeretete.

FODOR: Előző műsorunkban sport és játék kapcsolatáról, viszonyáról beszél
gettünk. Balczó András, a kitűnő öttusázó számára a természet elemei, amilyen
a víz vagy az állatok, amilyen a ló is, korántsem csak a gyermeki játékok em
lékeit idézik; ezek később a győzelem, az akarat edzésének eszközei voltak. A
hajdani öttusázó naplójából idézem:

"Amikor már - (a negyedig tusa: az úszás) - következik, az ember befe-.
jezi az álmodozást, ha egyáltalán álmodozott addig is valamiről. Az úszásban már
'nincsenek csodák, az úszásban már nem száll senki úgy, mint lovaglásban, ví
vásban vagy pisztolylövésben elszállhatott.

Azt is tudjuk egymásról, hogy melyíkünk mít tud körülbelül, hiszen egyik
alkalomtól a másikig olyan óriásit fejlődni - és éppen az úszásban - nem lehet.

Nem lehet, de azért nem hisszük el egykönnyen és faggat juk egymást az ered
ményekről, és félünk is egy kicsit egymástól, hátha mégis sokat jutott előre a
másik, hátha. mégis van valami csodaszer, valami csodaszer, amellyel meglepő

eredményeket lehet elérni.
A versenyben aztán mindig kiderül, hogy nincsenek csodák, csak végig kell

úszni a háromszáz métert, akár le akar szakadni a karod akár nem, akár úgy
érzed menten belefulladsz, akár nem.

Ha nagyon nyerésre áll az ember, akkor jó. Ha még nagyon küzdeni kell,
az rettenetes. Én legalábbis nem tudom olyankor elhessegetní magamtól a gondo
latot: ,Ki kell úsznod magad! Ki kell úsznod magad!', és már a gondolatba szinte
belefáradok. Hiszen az embernek az akaratát is edzenie kell, mert néha már
csak az viszi előre, nem a karjai.

Altalában előre elképzelem, hogy az adott körűlmények között hogyan fogom
leúszni a távot. Gondolatban újból végigtempózem a háromszáz métert, pontosan
végiggondolok szinte mínden karcsapást, minden fordulót, minden lélegzetvételt.

És ez legalább annyira gyötrődés, mint az úszás, a maga fizikai valóságában."
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Az a közeg, az a víz, amelyben a sportoló a győzelemért küzd önmaga le
győzését: egyfajta erőszaktételt jelent. Ugyanez a helyzet a lovaglással. Balezé
egy másik naplójegyzete vall erről is. Arról tehát, hogy a sportol6 a költő ékes
szólásával szól, ha a lóról, az ember hűséges társáról beszél, de arról is, hogy
létezik egy ,,másik" ló is, amely a sportoló győzelmének "tárgya", eszköze csupán:

"Germánus Gyula professzor idéz gyakran egy ősi arab mondást, amely sze
rint az igazi boldogságót a nő ölében s a 16 hátán találja meg az ember. Egyet
értek vele. A lovaglás csodálatos dolog. Mit a lovaglás! Egyszerűen maga az,
hogy Ló! Ló!

Sajnos nem vagyok kimondottan lírikus alkat, pedig egy ló nagyszerűségét

ecsetelni költő volna hivatott. Valahogy úgy érzem, erre minden szó kevés,
legalábbis az általam ismertek közül, Valami különös, sajátos érdekesség van a
lóban, az ember iránti megmagyarázhatatlan vonzalom, valami vele született ösz
tön, amely arra készteti, hogy szolgálja, engedelmeskedjék az embernek. Jó, jó,
mondják sokan, az is csak egy állat, de akik így vélekednek, azoknak fogalmuk
sincs arról, hogy rnilyen állat. Hogy a vele való együttélés, bánás, a körülötte
forgolódás, etetése, gondozása milyen rnélyen fekvő húrokat perdít meg az ember
lelkében.

Egy szép ló - különleges élmény.
Legalábbis számomra az. Egy kancában annyi szépség, nemesség, finomság,

báj, s arányainak oly tökéletes harmóniája van, mozgása úgy muzsíkál, hogy asz
s:tony legyen a talpán, aki egyáltalán összemérhető e tekintetben vele. Aztán egy
mén gőgje, rátartísága, vad indulatai... '

Talán ezt, a ló szeretetét érezte meg bennem dr. Burgert Róbert, a Bábolnai
Allami Gazdaság igazgatója, s adot] ajándékba ötödik vílágbajnokságom után
egy lipicai angol fél vért. Fiatal csikó még, szürke, már ültem is rajta, persze
ledob még, csak úgy porzik. Játékos. Duhaj. Neveletlen.

De szeretni való.
-Az öttusában, legalábbis számomra a lovaglás a legnagyobb, a legteljesebb

élvezet. Minden versenyen új ló, új pálya, új izgalom. Új félelmek: vajon milyen
természetű lovat húzok, meg tudom-e értetni magamat vele? Bírja-e, szeréti-e
a versenyt? Húsz percem van az ísmerkedésre, azon a néhány percen kívül, ami
kor felvezetik, megmutatják a sportoláskor. Boldog izgalom ez. Ugyanúgy, mint
maga a verseny. A pályát meg kell tanulni, tév edni nem szabad. Húsz ugrás,
meghatározott sorrend és vonalvezetés. Míndíg más, általában szellemes és nehéz
kombinációk. Ahogy az ember közeledik az akadály felé, minden vágtaugrásnál
erősebben és erősebben dobban a szíve: jön... jön... jön... most! A ló elrúgasz
kodik, repül, a lovas tornászik, jaj le ne verjem!, aztán földet ér, megúszta, és
már a következő felé köz'eledik: jön... jön... most! Minden akadály új meg új
kockázat, új izgalom, új félelem, borzongás, új játék. És én szenvedélyes játé
kos vagyok ebben az értelemben, s ezért szeretem a lovaglást mindenek fölött.

Nem tudok viszont utazó (lesz ami lesz) stílusban lovagolni; nem tudom rá
bízni magam a lóra, ahogy pedig öttusában néha kellene. Elég jó vagyok techní
kaílag, és míndig a magam akaratát akarom rákényszeríteni a lóca. Ezt hosszabb
ismeretség után meg is lehet tenni. Húsz perc alatt azonban csak ritkán. És
ebből már elég sok bajom származott. Néha olyankor is kezdtem beosztani lovam
távolságát, amikor talán ő egyedül jól elment volna. Igy viszont ő is akar vala
mit, én is, a. kettő nem egyezik, végül leveri a rudat, Van azután, hogy nem talá
lom meg azt a biztonságos érzést, ami a jó lovagláshoz, versenyzéshez kell. Az
új helyzetben ugyanis, sajnos, nehezen alkalmazkodom, Nem találom föl magam
olyan jól és gyorsan, mínt mások, tehát többet kell dolgoznom, gyakorolnom,
hogya verseny idejére gyakorlatom legyen minden váratlan, új helyzetben.

Normális körülmények között hetenként háromszor Iovagólok egy-egy lovat.
Amikor a lovaglás a hangsúlyos felkészülésemben, akkor hetenként hatszor lova
golok, naponta három lovat, ez tizennyolc ló. Amikor először csináltam, azt mond-
ták, ez lehetetlenül sok pont. Ma nem számít annak. "

Néha megkérdezik izgulok-e a lovaglás előtt?

Izgulok. Még ma is, és néha nagyon. A lóraszállás előtt. Amint fölültem,
megszűnik az idegességem. Csak a játék, a meg-megújuló kockázatok már em
lített izgalma marad meg bennem. Ha valamit, akkor lovagolni életem végéig
szeretnék."

De létezik a sportoló számára - mint mondtuk - az a ló is, amellyel kap-
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csolatban nemhogy az emberség, de a sportszerűség elveit is félreteszi, felfüg
geszti a sportoló. A római olimpi áról így számol be Balezé András naplója:

"Egy Viola nevű sárló kancát húztam, ideges volt és törékeny. Ennek ellenére
meglepően bírta az iramot, vitt mint a szélvész, igaz hogy hajtottam, pálcáz-
tam is becsületesen. .

A pálya nagyobb részét már teljesítettük, a tizenkilencedik akadály követke
zett, egy karám. Rávittem, szépen ugrott be, a túlsó oldalon, kifelé még úgy
éreztem, hogy mínden rendben, aztán egy pillanat... és puff!

Nagyot estünk. Viola félig rajtam, kimásztam alóla, de ő nyugodtan fekve
maradt. Citáltam a szárat, nógattam, rángattam. rá se rántott. A guta ütött meg
az idegességtől. Hiszen úgy sietek, ez meg heverészik a napon. De mit csináljak?
Egyáltalán mít csináljon az ember, ha fel bukott egy lóval, és a ló fekve marad,
mert únja az egészet l? Hát erre nem adtak receptet, erre senki nem készített
feJ. a lovasedzésen. Neee Viola! Nem mozdul. A gyomrom szinte görcsbe szorult. Az
olimpiai bajnokságért magyünk te... Te l

A düh elkapott, három nagyot rúgtam a hasába (istenem a sportszerűség l),
a másodiknál már kászálódott, fölállt, mehetűnk," .

Az akkor huszonkét esztendős Balczó András mára még húsz évvel ráduplá
zott évei számára. De rádupláz előbbi naplójegyzeteire is mindazzal, amit ma
ember és természet, az ember és a "jó" tárgyak, a valóságos természet és az
úgynevezett "második természet" közötti összhangról mond.

"Én nem igy képzeltem el a rendet. / Lelkem nem ily honos": ezt a fajta
"honosságot" Balczó András ma már nem a sportban, hanem annak sokáig "já
rulékos elemeinek" tartott természeti jelenségekben kereste és találta meg végül.

BALCZO: A természet iránti vonzódásom ma is kap kielégülést azon keresz
tül, hogy a jelenlegi munkám: belovagló vagyok, az öttusa ístálló-lovaínál, és
naponta négy-öt lovat is lovagolek. Egyébként legjobban feloldódva a. természet
ben, az egész míndenségben akkor éreztem magam, amikor egy este sétáltam az
erdőben, téli havas erdőben, és megálltam egy favágók által elhagyott tűz mel
lett. És néztem a tüzet, ültem egy farönkön; kimondhatatlan nagy békesség töl
tött el. A hátam mögött a kidöntött fáknak a rügyeit rágták a szarvasok: és akkor
éreztem életemben a legnagyobb úrnak magam. Mikor ott ültem este 11 vagy 12
órakor, egy havas erdőírtásen. Nagyon érdekes és meghatározó élmény volt...

Nekem az az érzésem, hogy nem a természet megváltoztatása az embernek
a feladata, hanem inkább a természettel való egyezkedés - a megoldás. Minden
tapasztalatom ezt erősíti. Arra jöttem rá, hogy ha valaki, ha például egy úszó
erőszakkal, erőszakos mozdulatokkal közlekedik a vízben, akkor nem engedelmes
kedik neki a V\Z, nem tud úgy haladni, mint akkor, amikor valami "egyezkedés"
van az úszó és a víz között. Ha valaki csak azon töri a fejét, hogyan húzza át
a karját a vízen, és nem azon jár az esze, hogy hogyan haladjon a teste előre,
akkor rosszabbul jár. És ugyanez van a lovas és a ló viszonyában is. Ha az ember ,min-

_denáron csak a saját akaratát akarja ráerőszakolni a lóra és nem veszi figye
lembe azt, hogy a lónak is van .önálló véleménye, akarata, jószándéka, becsüle
tessége is, tehát ha az ember erre' nem apellál, ezt nem kalkulálja be, akkor
lényegesen kevesebbet tud "kihozni" belőle. De ez vonatkozik a futásra is. Ha az
ember nem a könnyedségre törekszik, akkor nehezebb jó versenyeredményt elérni.
Könnyedségre kell törekedni. És 'általában a természeten nem szabad erőszakot

vennünk.

FODOR: A természetnek a megerőszakolása ellen küzdött József Attila Leve
gőt! című versével is. Ahogyan a tájat megeleveníti, ahogyan az "álmatlanul for
gó", "űzött gyermekként csendesen morgó" sovány levelekről beszél, ahogyan a
fürkésző, gyanakvóan, a sötétségből kileső bokrokat, az elhagyott külvárost meg
mutatja. A fennállór'end ellen beszélnek itt a természeti elemek: a törékeny
falvak, amelyek úgy hullanak le "az eleven jog fájáróL.. mint itt e levelek".
Nyoma sincs a "jó" természetnek vagy a "jó" tárgyaknak. amelyek után József
Attila mindig hiába vágyott.

BALCZO: Érzésem szerint József Attila éppen azért tudott könnyebben eliga
zodni a társadalomban és a szellem világába, mert nem voltak tárgyai, mert nem
voltak javai, amik megkössék a szellemét, amik visszahúzzák a gondolkodásában.
Én úgy látom, hogy minél több java van valakinek, annál nehezebb a szellemének
felszabadulnia. Annál nehezebb függetlenedníe. Krisztus mondta: "ahol a te kin-
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csed, ott a te szíved", És József Attilának egy óriási előnye volt, nagyon sok
gondolkodóval szemben, hogy neki nem volt mibez ragaszkodnía, nem volt semmi
java. Mondta egyszer - azt hiszem, hogy ezt mondta: "Harmadnapja nem eszek,
se sokat se keveset." Annyira szegény volt. Ot- nem kötötte meg az, hogy a bir
tokával, a lakásberendezésével, vagy telek-bekerftéssel foglalkozzon. A vágy benne
is megvolt. Dé attól, hogy a vágy megvan valakiben, attól valószínűleg az alkal
massága az embernek csak fokozódik. A kielégült vágyak, a vágytalanság: álló
víz. József Attilának azért is könnyű volt, mert lehetősége volt sok mindenre
vágyni. Joga volt mindenre vágyni. Alkalma -volt sok .míndenre vágyni. Mivel
semmije sem volt. Függetlenül attól, hogy József Attila is mondta: "Nem vagy
már képzelt ház üres telken", őneki is voltak - vágyaiban - ilyen kötődései,

innen hozta a párhuzamait. A képeit. Többnyire a hiányérzet képeit.
A jó tárgy. . . Én azt hiszem, az a jó tárgy, ami az embernek szíve szerint

való tárgy. Amihez valami rnísztíkus kötődést érez. Ami valami miatt rokonszenves
az embernek. Vagy tetszik. Vagy úgy érzi, hogy ez hozzá illő, méltó: hozzá
hasonló tárgy.

A gyermeknél ez abban nyilvánul meg, hogy a sok kavics közül kiválaszt
egyet vagy kettőt, és a zsebében hordozza. Vagy egy gesztenyét a zsebében tart,
mert az tetszik neki. Vagy egy madártollat, és azt hordozza magával. És tele van
a gyereknek a zsebe minden ilyen vacakkaI. Ez azért van, mert vonzódást érez
éppen' ahhoz akavicshoz.. És nyilván, hogy az emberben megmarad a természe
tének ez a jellemzője felnőtt korában is. Valami tetszik az embernek: legyen az
akár valami munkaeszköz, vagy egy kalapács, amire örömmel néz.

Én olyan voltam,-hogy mikor nagyon el voltam foglalva a versenyzéssel, spor
tolással, míndíg vásároltam asztalosszarszámokat. Egy gyalut, egy reszelőt, egy vésőt:

szépen vásárolgattam ezeket. Vonzódásom volt hozzájuk, annak ellenére, hogy
még előtte mint asztalos, nem tevékenykedtem, nem fúrtam, nem faragtam. De
a vonzódásom a szerszámokhoz, a szerszámokkal való munkához már megvolt.

Számomra az igazán jó tárgyak nem vasból készültek, hanem fából. Nem
tudom, miért van ez így. Mégpedig keményfából. Ilyen, cseresznyetából, tölgy
fából valamiféle nemes, szép rajzolatú fából készültek. Ezekre az időtállóság a
jellemző. Az állandóság.

Van bennem - mint talán míndenkíben - vonzódás, vágyódás az állandóság
iránt. A biztonság kánt. Ez például, érdekes módon, abban nyilvánult meg, hogy
heteken keresztül jártam egy ingaóra után, olyan után, amelyiket egy héten
egyszer kell felhúzni és nagyon pontosra be lehet állítaní. Ha az áramszolgáltatás
szünetel, akkor is jár. Az életem háralevő éveiben, akármilyen hosszú is lesz az
életem, végig üzemképes lesz. Az' állandóság iránti vágyam fejeződött ki abban,
hogy egy ilyen ingaórát kerestem.

Tehát az állandóság iránti vágy nálam a tárgyak kiválasztásában is megnyil
vánul.

Az emberhez hasonlatos tárgyak az emberhez hasonló '"második természet", aho
gyan az előbb maga is mondta. Amilyennek József Attila is elképzelte a természet
és a tárgyi világ harmóniáját.

Azt hiszem, hogy az emberek között különbség van abban is, hogy milyen
hosszú távra terveznek. És ez nemcsak a tárgyak megtervezésére vonatkozik...
Vannak, akik rövid távra terveznek, vannak akik egész hosszúra. És a rövid távra
való tervezés - érzésem szerínt - az emberiségnek súlyos betegsége, rákfenéje...
József Attila azt mondta: "Én túllépek e mai kocsmán", tehát a maíságot, mínt
egy eIítélendőt, mintegy kocsma-mivoltot említi. Ezt Ady még érzékletesebben,
még szígorúbban, szinte a szánkba rágta az Új s új lovat című versében; itt sok
szor tér vissza a mának kárhoztatására. Például azt mondja:

Segítsd meg, Istenem, új lovaddal
A régi, hű útra-kelőt,

Hogy sóbálvánnyá ne meredjek
Mai csodák előtt.

Tehát a mai csodát kárhoztatja. Aztán azt mondja :
Ne rendeld romló nyájaidnak
Sorsa alá a sorsomat,
Az emberek, ha nem ma-ember,
Kapjon új s új lovat.
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Aztán:
A végesség: halhatatlanság
S cStJk a Máé a rettenet,
Az embernek, míg csa.k van ember,
MeglÍllni nem lehet.

Itt is a végességet tartja a halhatatlanságnak, és a mát, a félelemmel teli mát
tartja átmenetinek: olyannak, amin túl kell nézni, túl kell lépni. .. Aztán az utolsó
versszakban mondja:

A nagy Nyí! útján, meg nem állva,
Hitesen és szerelmesen,
Förtelmeit egy rövid Mának
Nézze túl a szemem.

Nem vagyok szakértő, csak versolvasó. De úgy gondolom, hogya Levegőt!

círnü vers éppen hiány-jelzéseivel, nincseivel - ugyanilyen állandóság iránti vá
gyat tükröz...

Nekem nagyon tetszik József Attilának ez a verse... Örökérvényű vers. Nem
hiszem, hogy volt a magyar történelemnek olyan időszaka, amikor ez a vers ne
lett volna időszerű. Legalábbis a telefon feltalálása óta... Ehhez a vershez tu
lajdonképpen nem is kell magyarázat. Megáll magában is. Különösen ez a versszak:

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.

Aktába írják, miről álmodoztam,
s azt is, ki érti meg.

Es nem sejthetem, mikor lesz elég ok,
előkotorni azt akartotékot,

mely jogom sérti meg.

Ezzel a versszakasszal József Attila pontosan az ellenkezőjét mondja el, mint
amit az előbbiekben a természethez és a tárgyi világhoz való kapcsolatomról el
mondtam, ellenkezőjét annak, amit a költő az emberek közöttí természetes viszony
latokról elképzelt, amit rendnek mondott,

Rend az, amire az embernek vágyni kell, amire lehet vágynia, ha módja van
rá, de akkor is, ha nem tudatosul benne ez a vágy. Mert létezik ilyen rend. Ilyen
szellemi és társadalmi rend. Csak keresni kell a "rossz" társadalmakban is. Mert
azt mondta Krisztus - és ez társadalmilag is érvényes -: aki keres, az talál, aki
zörget, annak megnyittatik. - Csak hát ez általában az emberek tudatában
nincs benne. Mert az anyagiasság kiciánozta az emberek fejéből, szívéből. Pedig
ezt elhinni, ez után menni: feltételezi azt a fajta gyermekséget, ami József Attilá
ban megvolt.

Az olyan ember, mint én is, ezt nem tudja papírra vetni. A költő azonban
papírra vethette, kifejezhette azt is, amit nem lehet egyenletbe, grafikonba 'bele
szorítani. Azt is tehát, ami rendhagyó.

. József Attila - a vers minden sivársága, tagadása és nincsei ellenére is 
hagyott számunkra egy kis menedéket. Utalt arra, hogy van kiút. És ezt épp az
zal mutatta meg, hogy negatív képet fest a nagybetűs Törvényről; hogy megmu
tatja a fordított törvényt, amelynek szövedéke "mindig fölfeslik valahol". Ez az
Eszmélet című versből vett idézet, hasonlóan a Levegőt I című költeményhez, azt
bizonyítja, hogy olyan törvényt, amit csakis paragrafusokba lehet szedni, csakis
könyvekből lehet összetoldozni, amelyet ugyan tanítani lehet az iskolákban, mint
a kétszer-kettőt: ilyen törvényt össze lehet állítaní. De minden tudománynak van
egy gyenge pontja, ahol ez a szövedék fölfeslés - egy-egy tudományos tétel tul-
haladtával - bekövetkezik. .

És ennek - véleményem szerint - örülni kell. Mert, hogy ha mindent ilyen
leegyszerűsítve el lehetne képzelni, hogy: "majd a tudománnyal felderítjük a
lényeget", akkor a gyermeki hitnek nem volna menedéke. Úgy érzem, hogy az
embernek el kell szakadnia a kizárólag racionális világtól, mert a világ ennél 
több. És összetettebb. Több, -minthogy grafíkonokba, kartoték-adatokba lehessen
szorítani. Vagy törvényekkel át lehetne nyálábolni. Jóllehet törvények alakulnak az
emberben: tanul, lát, hall és kialakul benne az, hogy mi, miért van. De míndig
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van egy-egy váratlan esemény - egy történelmi esemény esetleg -, ami ezeket
a törvényeket felrúgja.

Az ember természetes vágya: a vágya szabadság iránt. És szabaddá tud válni:
érezheti magát tejesen szabadnak; függetlenül mínden körülménytől - szabadnak.
A börtönben is érezheti magát szabadnak valaki. Sokkal szabadabbnak, mínt a
börtönőre. Ám a szabadság csak akkor jön el, ha az igaz törvény és a fordí
tott törvény értékrendjét tisztázzuk. József Attilának ezekre a soraira gondolok:

Oh, ~n nem ilyennek képzeltem el a rendet,
Lelkem nem ily honos.

Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.

Sem népet, amely retteg, hogyha .választ,
szemét lesütve fontol sanda választ,

és vidul, ha toroz.

A Levegőt! cimu versben valahogy a szabadság utáni vágyódást érzem. Láza
dást a természetellenes megkötöttségek ellen. Olyan megkötöttségek ellen, amik
nem emberhez méltóak, Mert nem erre teremtettünk. Nem erre vagyunk predesz
tinálva. Nem erre vagyunk elhivatva, hogy ilyen visszahúzó, ilyen keserítő, ilyen
nyomorító hatalmak ránk telepedjenek. '

József Attila Ars poetica címú versében is mondja: "Sziszegve sem szolgálok
nyomorító hatalmakat." Ez nagyon fontos: mert sokan vagyunk úgy, hogy szol
gálunk nyomorító hatalmat, és azt hisszük, hogy a szíszegéssel mindent jóvá
teszünk. Nem igaz! - Egészségesebb emberi kapcsolatokra vagyunk teremtve.
És ezt mindenki elérheti. De nem önerejéből, nem sziszegéssel, Ezt a szabadságot,
rníntegy ajándékba lehet kapni - most a belső szabadságra gondolok -, hogy
ha az ember megnyílik a szellemi világ felé. Nagyon fontos az utolsó vers
szaknak ez a része: "Nem olyan becses az irhám. / hogy érett fővel szótlanul
ki bírnám, / ha nem vagyok szabad!"

Én úgy gondolom, hogy a szabadságát azon keresztül vásárolhatja meg az
ember, hogy a tőle telhetőt megteszi. Elmondja. És ahhoz, hogy az ember a tőle

telhetőt megtegye. elmondja, ahhoz az kell, hogy ne féltse az "irháját". Mert a
szabadság is csak akkor jön el, az értékrend akkor tisztázódik az emberben, ami
kor - az én szótáram szerint - megérzi az Istennek alétét.

Az az érzésem, hogy József Attilának a Levegőt! című versében és máshol
is - az előbbiekben az arányérzék változatlanságáról volt szó - az Isten iránt
megnyilvánuló vágya fejeződik ki. Csak ő nem Istennek nevezi. Azt mondja :
Szabadság, Egyáltalán: az Isten nevét - azét .az Istenét is, akit József Attila
elfogad - nem szívesen mondják ki az emberek. Kimondanak mindent. Kimond
ják, hogy Érték - nagy É-vel; Törvény - nagy T-vel; Mérték - nagy M-el.
József Attila azt mondja: "Jöjj el, szabadság". - Pedig ha kimondjuk a ki-nem
-mondottat, ha az ember nevén meri nevezni, akkor a néven nevezéstől váratlan
ajándékhoz jut. De nevén kell nevezni. Ki kell mondani. Mondani kell.

A szabadság kérdéséh ez még hozzá szeretném tenni, hogya gyermekkorban
ebből a szabadságból - amire József Attila is vágyódik - kap ízelítőt az ember.
Mondja is Krisztus: "Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert ilyeneké a mennyek
nek országa." Ugyanilyen ízelítő a szabadságból: a szerelem. De ahogy a gyer
mekkor elmúlik, elmúlik a szerelem is. Nem múlik el azonban egy még teljesebb
szabadság utáni vágy. Az Ady szerinti "teljes és nyugodt mámorok célját" áhítja
az ember. Azt, amit József Attila Ars poetica című versében úgy fejez ki, hogy:
szabadnak lenni, eljutni "az értelemig és tovább". És itt a tovább szót érzem
lényegesnek. Mert vannak olyan dolgok, amelyeket értelmünkkel nem tudunk
felfogni. Agyunk, eszünk - különösen ha transzcendens dolgok megértésére tö
rekszünk -: végesebbek képzeletünknél. Túlságosan végesek ahhoz, hogysem az
ember kézbe tudná kaparintani létének, lényének a magját, gyökerét.

Én arra jöttem rá, hogy az ember lényegének nem legfelsőbb fóruma az ér
telem. Hanem van annál egy fontosabb. És ez nem a lényünkön kívülálló vala
mi: ez a lényünknek a mélyén van eltemetve. És a lényünknek a mélye annyit
se reagál az értelmi behatásokra, mint a szimbólumokra, a képzeletre. Ez a lé
nyegesebb részünk; ami ott van eltemetve: az hitünknek az ajtaja.
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