
dolatú. Aztán az 196fl-es, A tűz udvarában a nép
hez talált, hazát talált költő harmóniájával kezdi,
de megváltatIanságba fullad. Kénytelen tudomá
sul venni, hogy igaz hazára most sem lelt, mert a
haza is összetört, nemcsak ő, veszni szánt, mint
a szerelme. Itt és most, ebben a kötetben vállalja
a szenvedés magatartását. Ettől kezdve nem me
nekül, hanem felmér, vállalja a drámát, de elrej
ti önmagát, szerepek, álarcok, függönyök mögé.

Az, hogy ezt az új könyvét az érett költő ver
seivel indítja, feljogosít arra, hogy mai mondan
dójának ezt fogadjuk el. Vagyis. azonosulást az
zal, aki leginkább feloldozásra szorul, a fájda
lommal rakott, kiszolgáltatott emberrel. "Kő te
minden fájdalmunkat kibírod / csillagok hideg
égői alatt / a csendet és az ordítást / vallatásun
kat ötvenezer éve" - írja. Számtalan változatban
fogalmazza meg az anya után sírót, szerelmes
után sóvárgót, hazáját vesztettet. Nemzedékének
nagy élménye Dosztojevszkij, hősei nála is meg
jelennek, a lelkiismereti válság, üldözés és ül
döztetés szimbólumaiként. "Gyengéket gyilkolt,
gyengeségből, gyenge kor."

Költői ereje nagy kompozícióiban bontako
zik ki a legjobban, a legteljesebben: Anyasirató,
Az emlék jelene, a Berda-liturgiák és a Catullusi
játékok. A mai magyar líra egész fegyvertára bir
tokában van, s mellette biztos kézzel használja
fel fordításainak tanulságaít, amelyek fel is. sza
badítják, kibontakozni segitik költői egyéniségét,
drámaiságukkal, szóbeliségük emlékével.

Az Anyasirató primitív énekei az újdonság
erejével sugallják az ősi kapcsolatot anya és fiú
között, halál és születés paradoxonát. Elbeszé
lések, lírai kítörések és meditációk követik egy
mást, szövedék a vers, mint az erdei talaj, egy
m~sba fonódó életek tartalmával, mélységesen
érdekelve abban, anlí körülötte történík.

Ugyanaz a hang, mely első verseiben megszó
lalt: a sérült ember sírása és lázadása. Aki szi
lárd és józan akart lenni, de ennek sem önmagá
ban, sem a talpa alatti földben nem volt meg a
feltétele.

Ennél is nagyobb szabású költemény Az emlék
jelene, a háború emberpusztító kegyetlenségéről,

rémületéről és megaláztatásairól. Mint Pilinszky
K Z. oratóriuma más eszközökkel, inkább inten
zíven, - Rákos expresszionista módon, egy más
temperamentum szenvedélyével írja a poklot,
amit ember készitett emberuek.

A nagy versekben lehet lemémi Rákos nrene
külési kisérleteit démonaitól. A következő stá
ciót a Berda-liturgiák jelentik. A néhány éve el
hunyt, életszerető, apostoli egyszerúségú és jó
ságú költő stílusában írja a feloldás, a szeretet
verseit, melyek persze magukon viselík Rákos

kézjegyét, egy fokkal keményebb, élesebb, mint a
minta, amint ezt maga meg is írja az itt könyv
ben először megjelent Tükörjáték Berdával és
Catullusszal című kis cíklusban, hol igen jellem
ző módon szembesíti hőseit egymással és önma
gával.

Rákos tudatosan ír, de nyers és hiteles szen
vedéllyel, amit a tanító apa felmérő, józan elmé
je tart kordában. Önveszélyes kétlelkűség, egy, a
maga kettősségében soha meg nem nyugvó ön
tudat paradoxonai szenvednek és békélnek meg
állandó hullámveréssel e költészetben. S a Ca
tullusi játékokban, az ókori költő bőrébe bújva
tombolja ki a megélhetetlen szerelmet; a latin
költő történeteit színezi, formáit alakítja, szám
talan változattal. nyughatatlan, majd kétségbe
esetten rejtezkedő, majd kitárulkozó szenve
déllyel. Sőt meg is toldja ezt a magyar költészet
ide illő verseinek parafrázisaival.

Találomra nyitom fel a könyvet, s a Töredék
sorok egy másik komédiához első sorai, Dantéra
utalva, közlik talán egész költészetének lényegét:

.raert nincs külön pokol és nincs külön menny
itt az erdőben mely nagy és sötétlő

minden együtt van még a kapun innen."

És a vágyat, mely élteti és vezérli:

"míg a nehézkedés börtönbe zár
szárny sarjad vállcsontunkból szabadító
s angyalselymére ha fröccsenne sár

megmerülvén naponta kéken elborító
vizében tisztára mos a kitárt ég
a Kapun innen árnyra fényt derítő

s a Kapun túl (ha volna) sem lehetne másként."

Albert Zsuzsa

Szép Ernő: Emberszag

Az elmúlt évben több olyan mű látott napvilágot,
amely a magyarországi zsidóság világháborús
tragédiáját próbálta meg a szépirodalom nyelvén
újrafogalmazni. Somlyó György Rámpa és Ma
gyar Imre "Oly korban éltem én . . . c. regényei a
fikciós elbeszélés szabályai szerint elevenítették
fel a kort, a zsidóság megpróbáltatásait, s mon
dandójuk súlyát az elbeszélt történeten átütő

személyes hitel biztositotta. Az év vége felé je
lent meg Szép Emő könyve, amely már naturális
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címével is felhívja magára az olvasó figyelmét. A
Nyugat nagy nemzedékéhez tartozó költő, író
- akinek újbóli fölfedezése a vele oly sok rokon
ságot mutató kései társ, Tandori Dezső nevéhez
kapcsolható a legújabb időkben - naplószerű

formában meséli el, mi történt vele és lakótár
saival 1944 október huszadika és november ki
lencedike között, Mintha egy kávéházban üldö
gélne az író és olvasója, abszintot kortyolva, s a
mesélés szüneteiben cígarettát sodorva, hogy
néha-néha, mikor figyelmünk lankad, megkér
dezze: "Nem únják már, kérem, az írásomat?
Szeretném a napi programot elmesélni, megen
gedik?" Melyek is azok a tények, amelyekre Szép
Ernő "naplója" épül? 1944. márcíus 19-én el
kell hagynia a margitszigeti Palatinus szállót,
ahol több mint harminc évet töltött el. Előbb

testvéreihez költözik a Thököly útra, majd jú
nius végén - amikor "a zsidókat összeköltöztet
ték (hogy még jobban összetarthassanakl" - az
egyik Pozsonyi úti csillagos házba. Október hu
szadikán - sorozás címén - az egész ház lakos
ságát útnak indítják, s hosszú, keserves gyalog
lás után Csomádon (Veresegyház mellettt) szál
lásolják el őket. Megkapják feladatukat is: sán
cot kell ásniuk, a közeledő orosz tankok előre

nyomulását megakadályozandó. Két heti keser
ves munka után a hatvan év felettieket és a men
levéllel rendelkezőket elbocsátják. Ezek a felso
rolt tények azonban csak külső keretét adják az
elbeszélésnek. Sokkal fontosabb ezeknél a költő

világszemlélete; az a bölcs humor, amellyel a kö
zeledő borzalmon felüi tud emelkedni. Az egyes
figurák jellemzésében és a stílusban megnyil
vánuló deru, valamint az ártatlan, gyermeki nai
vitás adja meg Szép Ernő könyvének azt az egyé
ni vonást, amellyel kiemelkedik a hasonló tema
tikájú írások közül. A légitámadásból így lesz
"légi látogatás", a sáncásást pedig úgy emlegeti:
"jamboree". A zsidók öngyilkosságán elmélked
ve meg is fogalmazza magatartásának alapvető

vonásait: "Én, én, kérem, mintha nem is hinném
a halált. Ó, igen, elfúj engemet is, mint a gyufát,
de én nem tudok majd arról; én nem tudok, nem
hiszek, képzelni se bírok egyebet, csak életet.
Sose lesz az életnek vége(...) gondolat, lélegzet
átalszökik a végtelenbe, időtlenbe. Halhatatlan
vagyok, vagyis meghalhatatlan. Azok vagyunk
mind." Ez a világlátás, az életnek ez a szemlélete
emeli felül-az emberi rosszon, amelynek végle
tét, az emberek tömeges megaláztatását el sem
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tudja hinni, ésszel fel sem tudja fogni, mert:
"Minden ránk törő borzalmat az elme (s mond
juk, fi lélek) vissza is utasit, nem hajlandó tu
domást venni róla. Gyönyörű fölény ez, és bölcs
önvédelem." S annak, amit alázatnak, emberi
áldozatvállalásnak nevezünk, gyönyörű példáját
adja az idő~ költő: bár lehetősége lenne rá, nem
könnyit a maga sorsán, vállalja a sorsközösséget
mindenkivel, aki "zsidó beosztást kapottt...)
ezen a Földön". Az áldozátvállalás őszinte hang
ja szól ezekből a sorokból: "De fölösleges, Iste
nem, hogy mások is szenvedjenek, nem volna
elég, ha egyedül én szenvedek?" Térjünk vissza
pillanatra Szép Ernő humorára. Nemcsak a nyi
lasokat tudja kifigurázni, hanem zsidó sorstár
sait is, mintegy azt sugallja ezzel, hogy ok és
okozat máshol gyökerezik, mint azt pro és kont
ra oly sokan és sokféleképp kimondották. Jel
lemzései karakterisztikusak, egy szenvedő közös
ség tragikumát mégis humorral, iróniával tudja
oldani, rámutatva a szenvedés nem-evilági értel
mére. Mert az élet valódi értelmét, mélyebb tar
talmait csak az képes magában fölfedezni és
megélni, aki az élettől való elszakadást, illetve
annak fenyegetését is megélte. Akkor döbbenhet
rá, hogy a szenvedésben mindig valami kihívás
is található, rákérdezés az addigi életre, az el
mulasztott-elodázott feladatokra. Ahogy könyve
vége felé irja Szép Ernő: "És az is üldöz, most is,
az, hogy én vagyok az oka, én vagyok mindennek
az oka. Az én mellkasomba tette belé a szívet a
Teremtő, leküldött az emberek közé vele(...) Itt
várt a gégémben az életmentő szó, a megváltó; a
szó, melynek a boldogságot kellett ráparancsolni
a Földre. És én hallgattam. Nem tudom, hová fi
gyeltem. Leejtettem a világot. Eltört." A "bölcs",
önvizsgálatot is tartó Szép Ernő mellett ott talál
juk a gyermeki naivitású költőt js, aki azt kér
dezi: "Hogy merik ezt csinálni, amit csinálnak,
hogy merik, mikor itt vagyok a világon?" .Ettől a
sokféle látásmódtól lesz izgalmas, abbahagyha
tatlan olvasmány az Emberszag. Mert végül is
nem a zsidóság deportálásáról, tömeges kiirtásá
ról tudósít - "azt leírni és azt elhinni érzésem
szerint nem is szabad" - mondja könyve végén
Szép Ernő -, hanem a szenvedés értelméről és
fe!foghatatlanságáról; mondhatjuk úgy is akár: a
krisztusi keresztút stációiról. (Szépirodalmi
Könyvkiadó)

Szalay László


