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Amikor a: emberi dolgok
nem férnek szavakba,
meghasad a beszéd.

Gomhrowic:

Kerényi Grácia egyik utazási naplójában idézi a mottóul választott mondatot. "Végl's,:s vég nél
küli történetek"-et (az Utazások Könyve egyik fejezetcíme ez) rnesél, szüntelenül. mcgis szagga
tottan, kétségbeesett derűvel. E történetek elmondása maga a feladat, bizonyos értelemben nyel
vi-emberi kereszt, nem pusztán e históriák anyaga. Épp azért kereszt, mely elől Kerényi Gráciá
nak nem adatott meg kitérnie, mivel históriái alapjában elmondhatatlanok, leirhatatlanok. Nem
a történetmondó vétkéből, de századunk botrányai miatt. Kerényi Grácia történetei valójában
nem történetek, "esetek", "sztorik", hanem képzeletünket meghaladó, egész lényünket sújtó ter-·
hek. Nem lett volna szabad, hogy legyenek. Ezért az írónő fölveszi a groteszk mesélő álarcát, hol
egészen remek intuícióval, hol pedig éppen a feladat elvi megoldhatatlansága miatt nem tökélete
sen. Ez az álarc: az elviselés maszkja.

Archaikus népek mitoszaiban, szertartásaiban, meséiben az elmondandó, fölidézendő. elját
szandó esemény elemei gyakran elfedik a történés eredeti tartalmát, jelentését. S éppen azért a ri
tuális játék, illetve valamely esemény mesés fölidézése. mert a tényleges mélytartalommal csak
így, mintegy elfedve-elfeledve lehet - és szabad - szembenézni. Archaikus szertartások résztvevői

sokszor nem tudták már, valójában mit is játszanak. Ha a mitikus vagy mesei anyag igazi. csu
pasz tartalmával (például az emberáldozattal) találkozna a rítus résztvevője, li közösség, akkor
talán belepusztulna, és ily módon éppen a szertartásnak az adott kollektívát fenntartó funkciója
szűnne meg. Így hát fedezni és fedni, mesélni és ritualizálni kell, sőt: feledtetni. A megformálás
így válik fölvértezéssé is. Tabunak és feltörésének paradox együttállása, parancsa ez. .

Mintha Kerényi Grácia írásainak - ezúttal az aláhulló kegyelem adományaképpen - erre az
archaikus gesztusra való önkéntelen emlékezés adná az erejét, izgaimát és olykor fogyatékossá
gát. Hogy az imént éppen ezzel a példával éltünk, nem véletlen, mivel költeményei, prózaversei.
miniatűrjei,paródiái, vallomásai és úti beszámolói, tehát egész szellemi habitusa önként kínálják
ezt a példát. Elsősorban a klasszika-filológiai környezet, indíttatás, igy az apa, Kerényi Károly
nagyszerű, közel-távoli alakja, továbbá saját hellénista és polonista gyakorlata, Görögös-latinos
műveltsége arra döbbenti rá a késői kor emberét, mindazokat, akik mit sem tudhatnak a régi ér
telemben vett szelid, klasszikus müveltségről, hogy ez az alapozás a műveltség fogalmával egyér
telmű, legalábbis Európában. A görögös-latinos műveltség nem pusztán tudásanyagot jelent, így
tömeges eltűnése sem csak műveltségünk "szerkezetváltása", hanem világlátás. magatartás. oly
dolgok reflexszerű tudása, melyek igenis akadályai lehetnek bizonyos tetteknek. illetve biztosite
kai bizonyos tettek el nem követésének. Kerényi Grácia számtalan mitológiai, klasszika-filoló
giai utalása tehát nem szervetlen műveltségfitogtatás, hanem valami elvehetetlent. elrabolhatat
lant jelez: az örőkké alkalmazható, .felhozható" gyakorlati példaanyag, a görögség és a latinitás
etikai erejét. Könyvei kiművelt, megművelt, és sehol sem szervetlenül hagyott kultúra-fenmartó
szövegek is. Ebből -a szempontból meglepően egységes teljesítménnyel állunk szemben. nl iköz
ben a tematika, a rnűfajok alkalmazása, a hangvétel, és a formai megoldások tekintetében éppen
a sokféleség, a már-már túlcsorduló gazdagság jellemzi oeuvre-jét.

Első kötete, az Azonosulások, verseket tartalmaz, két nagyobb egységbe - Új versek. R':gi ver
sek - rendezve. A hangvétel, a költészeti attitűd a hagyományos lirafelfogást tükröli . al cn, a
személyiség versekben tárgyiasuló önteremtési, önreflektáló folyamatának vagyunk tanui. A szó
régi és legjobb értelmében személyes líra ez, az álarc, a játékos stilizáció számos leleményével
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gazdagítva. Kerényi Grácia tudatosan alkalmazza, hasznosítja azt az igényesen vállalt költészeti
hagyománysort, amelyet kötetében is említ: "a magyar mestereken kívül azoktól tanultam a leg
többet, akiket fordítottam: a görög dráma és idillköltészet, vagy az óínd költészet plasztikus fo
galomrendszere éppúgy hatott rám, mint a kortárs lengyelek erősen intellektualizált költészete.
Nemzedékemmel együtt vívódom a költészet aktuális problémáival: vajon lehet-e, kell-e, érde
mes-e még verset írni?" Adorno híres, véleményünk szerint megalapozott, ám eltúlzott kérdésére
rímel tehát: "Lehet-e még verset írni Auschwitz után?" Kerényi Grácia köteter- különben az
egésze századvégi líra termése is ezt mutatja - arról győz meg, hogy az újfajta személyesség, a /i
ra nova éppen a személyiség végső, vesztőhely-közelí állapotából született-születhetett újra. Köl
tészete: menekltés, de nem menekülés. így válik minden önéletrajzi ihletésű, közvetlen élményre
tapadó sora egy teljes fájdalommal tovább égő világseb kifejezésévé. A .Jegtitkosabb", legköz
vetlenebb szerelmes helyzetdala vagy sóvárgó éneke is a megfosztottság és a kifosztottság irra
cionális-egzisztenciális világállapotára utal. Hogy mindez sikerülhet, abban a már említett masz
kos, játékos stilizációs erőnek, energikus hangzásnak jelentős szerep jutott. Azt talán nem kell
külön hangsúlyoznunk, hogy esetében a versforma-használatnak, a változatos képletek egész ar
zenáljának könnyed és biztos kezű alkalmazása: egyenletes. Úgy érezzük azonban, hogy ez a
verskötet inkább csak előjátéka és bevezetője a valódi írói működésnek, az önportré, a topográ
fia első körvonalait rajzolja meg. Az Azonosulások nélkül a későbbí művek nem, vagy nem így lé
teznének, nem ennyire verstől átitatott volna Kerényi prózája.

Topográfia cimű kötete finoman elrendezett műfaji sokféleségével folytatja a verskötet egyik
lehetőségét. Élén három költemény áll, ezeket Versnovellák. Kisprozák elnevezésű, önéletrajzi
jellegű, illetve közéleti és művészetkritikai kisesszék követik. A könyvet három interjú zárja, ket
tő Jerzy Andrzejewskivel, egy pedig édesapjával; végül az epilógus, egy görögországi útinapló
féle. Föltűnő, hogy ez a kötet a magyar irodalomban ritkább nyelvhasználat szép lehetőségeit

villantja fel, az élőbeszédszerű prózáét, mely egyúttal szolidan ritmizált is a legtöbb helyen. Eh
hez az eljáráshoz, amelyet a kritikus igencsak eredetinek és Kerényi kortársai között ritkának
tart, szinte önkéntelenül járul a szokatlan és az életmű egységét építő jelző-, szókép-, hasonlat-,
és szóösszetétel-használat. Sajátos, lírai indítású belső élő beszéd ez, amelyet az írónő magának
megalkotott. A Versnovellák legmarkánsabb darabjai arról győznekmeg, hogy túl lehet tekinte
ni e nyelvhasználat esetenként mesterkélt vagy túlirt jellegén. Az én, a személyiség kifosztott
megrabolt helyzetéből adódik talán, hogy dialógus-keresése, a másikkal való beszéd állandó vá
gya néhol éppen a személyiséget, az egyes szám elsőt hangolja erősebbre. Mindezzel együtt és el
lenére ez a könyv valóban topográfia, egy lélek teljes helyrajza, gazdag vallomás. újfajta próza
formában.

A Topográfia szerves folytatása a Csupa boldogság című kötet, mely a Regényminiatűrök. kis
prázák, stílusparódiák alcímet viseli. Az egyes darabok között jó néhány valódi, megírandó re
gény anyaga bujkál, és csak sajnálhatjuk, hogy Kerényi Grácia eddig nem vállalkozott nagyobb
lélegzetű epikára. Éppen az a megkezdett stiláris újítás, élőbeszédszerű vallomásosság lehetne az
alapja regényeinek, amiről már beszéltünk. Zenélő próza ez is. olyan remeklésekkel, mint a stili
zált felnőtt-mesék (Kék-papucs és kék-mackó. avagy Mefisztó úr megkisértetése: levélke-regény
ke. illetve Ezeregyebédután] . a különböző megszólítottaknak címzett stilizált levelek és élethely
zet-miniatűrök. E kötet általános sajátossága, hogy éretten bomlik ki benne Kerényí Grácia tra
gikus küzdelme az élet-gonosszal, ama Leviathán-kígyóval, amely (aki) minduntalan "begyűrű

zik" tiszta és leányosan csodálkozásra termett életébe. Ez a motívum-rendszer már a Topográfiá
ban is erőteljes volt, de itt válik igazán jelenidejűvé, itt szűnik meg a "kígyó" múlt idejű alakvál
tozata: az 1944-45-ös megaláztatássorozat. A Csupa boldogság már címében is keserű, csaknem
démoni utalás egy emberélet kiapadhatatlan szenvedéseire, és így kísértőivel, kísérteteivel "értet
lenül", belenyugvásra képtelenül küzd tovább; oly emberi, oly ismert harc ez! Az elfogadás ke
gyelmecsak helyenkérit felfénylő ígéret még. Ez a belső béke mint jövő, nyitottá, várakozástelivé
teszi Kerényi Grácia eddigi munkásságát.

A kulcsmű természetesen a méltán nagy sikert aratott Utazások Könyve. Az írónö életének há
rom nagy toposza ölt benne testet: a láger, Lengyelország és Hellász. Számunkra különösen a lá
ger-beszámoló hatott a döbbenet erejével, éppen azért, mert meghagyta a friss, 1945--46-os szö
veg fogalmazási sutaságait és ösztönös pontosságát, rémítő őszinteségét, sőt naivitását. A naivi-
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tás itt is, mint a művészetben oly sokszor, a legnagyobb erények közé tartozik, féltve őrzendő

"belső hallás" és paradox módon: tudás. A húszéves leány a végső dolgokról is tud már, de nem
vonja le belőlük a végső konzekvenciákat. Auschwitz és Ravensbrück sötét varázslata csakis így
törhet meg: a tények regisztrálása, a "vakációs izgalom" nem az áldozat világ feletti végítélete.
Ez az ítélet ugyanis nem emberi művelet, hanem valaki Másé. Ennek a Másnak a hite és tudása
üti ki nyugodt szívvel az "utazó" kezéből az ítélet fegyverét. Még akkor, még most sem lehet tel
jesen az ember feladata az ítélet, mivel mindenki bűnösséésbűnhődővévált. Ez a tény egyébként
az egész antifasiszta irodalom rejtélyes problematikusságának egyik lehetséges kulcsa. Erről

győz meg ezúttal az Utazások Könyve is. (Hangsúlyozandó, hogy nem az irodalom, nem az érték
és nem az emberség dolgáról, hanern egyfajta metafizikai elégtelenségről és megoldhatatlanság
rói van szó.) Mivel áldozat és bűnös, ellenálló és feljelentő, felszabadító és eltipró egyaránt nem
vonhatta ki magát (persze ellentétes, és egészen különböző etikai vagy etikum alatti szinteken l) a
meg- és feloldhatatlan erkölcsi helyzetek kényszere és nyomása alól. Az antifasiszta irodalom
mélységes belső problémája megítélésünk szerint az, hogy arról, ami történt per definitionem le
hetetlen beszélni, tehát irodalmi formát létrehozni belőle, ugyanakkor az antifasiszta irodalom

,nak mégiscsak ez a lehetetlenség a tárgya. Tárgynak és formának a művészet eddigi történelmé-
ben szinte ismeretlen mértékű feszültsége ez. Ha bármily nagy antifasiszta művet olvasunk is,
legtöbbször a következő alapképletet rajzolhatjuk föl: valaki, pusztán azáltal, hogy megszólal és
beszél "arról", akaratlanul is feljogosítva érzi magát arra, hogy kivonja magát a botrány egyete
messége alól, és mintegy "tisztán" mondjon el egy vagy több történetet. És a legfőbb probléma
számunkra éppen a történet. Mert itt történések estek, amelyek azonban semmilyen formába
nem illenek bele, nem lekerekithetőek, tehát elvileg nem történetek: ami "történt", az tulajdon
képpen a történelem megszűnése.A történetben van valami tagolt, kerek vagy íves, tehát meg
nyugtató, esetleg eiaitató (legyen a témája akár a legszörnyűbb), és ha mindebből történet lesz
egyszer, akkor később már mitosz, "háborús kaland", mesélnivaló. Kalandok, melyeknek sze
replői, sőt hősei voltak. Holott akkor és ott minden pusztán megesett - az elesettekkel és az elve
szejtökkel egyaránt. A személyiség tökéletes, egyetemes passzívuma, valóságos elhalása követ
kezett be, én-vesztés, én-apály: Auschwitz - egy bizonyos ördögi értelemben - sikeres volt. Ezzel'
az örödögi ténnyel pedig muszáj szembenézni, egy műalkotásban viszont legföljebb utalni lehet
"erre az egészre". Valóban megírni, .megformálni'' lehetetlen, sőt nem szabad.

Nem hisszük ugyan, hogy Adornónak igaza lett volna, miszerint Auschwitz után nem lehet
többé verset irni, abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy azt megírni, megverseIni, elbeszélni
stb. lehetetlen. Tabu alatt kellene állnia, ám szótlanul, meg nem nevezve minden igaz műnek róla
kell "szólnia" (mint ahogy minden igaz mű esetében ez történik). Kimondatlanul-kimondhatat
lanul tartalmaznia kell. Mert "ez" túl van már a mementó megbékítő gesztusának lehetőségén,

túl a "visszanyert humanizmuson". Úgy véljük, hogy az antifasiszta irodalom akkor áll ellen a
feledésnek-feledtetésnek, ha valami/yen módon súllyal hallgat, és éppen akkor "tompít", ha
beszél.

Kerényi Grácia lágernaplójának számunkra éppen az adja a jelentőségét, hogy mindazt meg
teszi-elmondja-megírja, amit iménti fejtegetésünk szerint "nem volna szabad". Az 1945-46-os
szöveg szerzője egyszeruen nem tudja, ,,mit művel". Mert őnála nemhogy kalanddá válik, hanem
vakációvá, sőt szünidövé. Gondoljuk meg: egy cserfes kislány, az aranyszlnű mackójával, az Ap
pelen! A szünidő jelentésváltozáson megy át e könyvben: létszünet. De erről az átváltozásról az
akkori Kerényi Grácia mit sem tud, hanem szinte elpletykálkodja nekünk a lágert. Kibeszéli.
Már önmagában véve ez is pokoli: lágerélmények,. Oly dolgok, amiket "átéltek". De átélni én
vesztett állapotban: lehetetlen. Átélni csak az tud, aki szélsőségesen "voluntarista" tud maradni:
minden, ami vele megesik - "annál rosszabb a tényekre nézve". Ehhez azonban irracionális vagy
transzcendens erőre van szükség. Ez nem lehet adott, csakis kapott. Ilyen kapott erő az, amit ez a
gyereklány - nevéhez méltó gráciával- megőriz anélkül, hogy tudná, mi is történik vele. A "lá
ger-utazás" szövege azért nem sorolható be az antifasiszta irodalom említett típusaiba, mert ép
penséggel túlteljesíti mindazt, amit az imént tabu alá helyeztünk: szókimondásával, teljesen gya
nútlan (az igazi antifasiszta műalkotás ugyanis per definitionem nem lehet gyanútlan!) látásmód
jával és természetes hangvételévellemond az intellektuális ellenállás fegyveréről, és "tudatlanul"
jut el az egyedül lehetséges rezisztenciához: a szív ellenállásához. Egy gyanútlan szív beszél e mű
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lapja in. és ily m ódon, .balgak ént" fel ülkerekedik mind azon . amI megesik vele. és mindazon. ami
megírh at at lan . Ezt az uta zá si napl ót tehát semm iképpen sem lehe t " irodalmi m ű nek ' olvasni a
szó klassziciz ál ó-euférnisztiku s ér te lmében, firn nem lehet dokumentumkeni sem . Lehet. hogy
Kerén yi Grácia nem tud ja . de ez a szövege ohatatlanul gy ermeki int ának olvasand á. Olyan m ély,
keresztén y ..tr iumphusn ak " , ami lyen gyözelme t csa k gyermekek képe sek véghezvinni.

Szigligeti balázsolás
Szent Balázs. segítsd meg ,
seg ítsd a falu t.

.Állítsd meg ( C úton .
mert vesz t ébefut ,

Nyak ló nélkül issza
hegyei'borát :
segítsd, hogy ne irtsa
így a géger ák.

S egít sd, ne ny isz álja
torkát a dohány ,
álljon meg a dombok
enyhe hajlatán .

Ne a k ocsma hivja ,
hanem a harang ,
emelje fej ét f el :
embersége - rang.

Mikor a j égpáncél
hasad a tavon ,
gye rtyáid öleljék
áldásod-adón

torkát a kicsikn ek ,
kikben él a hit ,
s osz lassák a vének
k étk edése it ,

Televiz ták. és
moto rok k özött
ne legyen a lélek
[énve üldözött .
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Szent 'Balázs . seg íts. hisz
hozzád kiild Babits .
s bár így dőlt a slrba
Kosztolúnyi is :

seg ítsd m eg f alunk at .
ne irtsa a rák .
s áldó fényeid k özt '
szeresse magát !

Szigliget, 1982. febru ár 7.

KERÉN YI GRÁCIA


