
esélyét nyújtja neki. De nem megszépítést,
nem a veszélyeztetettség elkcndözését, hiszen
Balassa radikális: jó és rossz, igaz és álságos
határozott elkülönitését várja a (modem) mú
vészettől. Miközben bemutatja azt is, a negatív
sorstudat, életérzés esztétikai közegben ho
gyan hajolhat ambivalens, fájdalmas szép
ségbe. - Összemberi pozitivitással ruházza föl
viszont a szegények életét, a szegénység
"néma történclrnét". elsősorban lelki, mond
hatni, spirituális fogalomként használva a szót.
A szegénység eme jelentését, melynek itteni
példái Mándy alakjai és főképp Mészöly Silió
ja, Balassa újabban Édes Anna figurájából ve
zette le. - Végül két visszatérő, látszatra ellen
tétes fogalmat kell említenünk, az inkognitót
és a konszenzust. Az elbeszélő inkognitója,
névtelen és meghatározatlan nézőpontja, bár
démonikus hatáselem is lehet, többnyire arra
irányul. hogy konszenzust teremtsen, tehát az
értök és egyet-érzők lelki közösséget. "spiri
tuális nyilvánosságot", ahogy Pilinszky cikkei
nek címzettjét nevezi az értelmező.

Mindezek az eszmernozzanatok azonban a
könyvben végig esztétikai erőtérben hatnak,
esztétikumként működnek. Balassa a művé

szeti, poétikai gondolkodás korokon átívelő

hagyományát mozgósítva, mitológiaí, hit- és
művelődéstörténeti fogalmak és jelképek for
maszervezö indításait bontja ki az "itt és
most" keletkezett alkotásokból. Müfaji jellem
zései egytől egyig találóak. Számára a műfaj a
létezéshez való alapviszony megtestesítője,

megnyilvánítója, amelyet a modern műben

már meg kell fejteni, legyen az Mándy hang
játéka, Mészöly látomásos, lírai anekdotája
vagy Esterházy idézetmontázsa, parafrázisa.

Mégis, mindeme esztétikai tudatosság, rend
szerező készség, a romantika mellett az érett
klasszicitásra is fogékony ízlés ellenére Ba
lassa mást, mást is vár a jelenkor alkotásaitól.
Ezért sem véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnest
értelmezve annyira hangsúlyozza az esztétika
"érzéklettani" jelentésrétegér. A "tiszta" poézis
és az irányköltészet eszményeitől egyenlő tá
vol. szellemi, lelki és érzéki jelenlétükben,
cselekvőségükben éli át és közvetíti a múve
ket. Kedvelt fogalma az archaikum, mely nem
csak a mű történeti-időbeli visszautalásaiban .
nyilvánul meg, hanem üdvösen erőszakos ha
tásában is, abban, hogy feldúlja, s új rendbe
kényszeríti a befogadói tudat átlagrendű szte
reot ípiáit, mindcnekelött a létün k rendelteté
séről, kapcsolataink' lényegéről s esélyeiről

táplált tévhiteinket. A romantikus esztétika
még harmonikus, folyamatos megtisztulásként
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képzelte el a művészet hatását, a naiv vagy
dogmatikus mindennapi tudat beavattatását a
magasabb szellemi létbe. Az egyetemes világ
magyarázatok megrendültén, a fejlődéskon

cepciókra rácáfolá szervczett bűnök és tömeg
méretű szenvedéstörténetek láttán az őselemi,

eredendő ismereteknek már szakíto, felrázó
hatást tulajdonít ez az eszmélkedes. A Nádas
pályakép fogalmaival: az archaikum "gorom
ba, tiszta megnevezés", de "e megnevezés ta
buja" is egyben, mely mind az alkotás, mind a
befogadás érzékleti, testies jellegére apellál. s
tudatos életünk alatti rétegeket világít meg és
sötétít el újra. A mélytudat azonban inkább a
jungi, mint freudi felfogáshoz közel, Balassa
számára nem csupán egyéni ösztönök gyűjtő

helye, hanem a létezők a priori egységének
őrizője is, így a sokkoló behatás - nem azonos
a programos. mutatványos sokkolással - ke
gyelmi érvénnyel múködik: mintegy a miszti
kus, lovagi beavatások módján, próbatételek
árán engedve utat a szentséghez, az új életbe,

S még valami: a kritikai köznyelvből jó] fel
ismerhetően kihangzik Balassa sablon mentes
fogalmazása. Talán ha akarna, scm tudna kli
sészerüen írni. Szó- és mondatfüzése gondolat
közelben marad, vagyis nyelvi szerkczetei
mintegy ad hoc szólaltatják meg a keletkező és
folytatásába áttűnő gondolatot. Elmélkedése
nyelvi történés. Invenció és hagyománytudat
egységéből fakad nyelvhasználatának eredeti
sége is. (Tankonyvkiadá]

Bárdos Lászlo

Bertók László:
Hóból a lábnyom

Lőkődik maguk előtt egymást a nemzedékek.
Egy-egy irodalmi jégkorszak nemcsak azo
kat sújtja, akik benne élnek, hanem azokat is,
akik akkor cseperednének mint embergyere
kek. Az 1948-ban beálló irodalmi fagy is így
járt el költőinkkel. Nem beszélve arról. hogy
egy jégkorszak utóhatásai jóval túlterjednek 
térben is, időben is - a jégmező határain.

Nálunk is így torlódtak egymásra nemzedé
kek. Annyi elmaradást, lemaradást kellett tisz
tázni, annyi "eltolt" nemzedéket kellett elszá-



molni, hogy immár a fiatalok is a nyakunkba
szakadtak. Milven észveszejtő későn kerültek
értékrendi rangjukba és hatásukba olyan nagy
költők, mint Weöres Sándor vagy Pilinszky
János, Kassák Lajos vagy Füst Milán, nem be
szélve arról, hogy olyan halottakkal, mint Ba
bits vagy Kosztolányi is..csupán most kezdő

dik a kapkodó elszámolás százéves évforduló
jukon. A prés alól alig volt kivétel. hiszen egy
idő után Nagy László is alul virágzott, hogy
fölül legyen. De Kálnoky az utolsó pillanatban
"érkezett be", míg Jékely és különösen Sinka
István máig fájdalmas adósság.

Így azután ill maradt egy nemzedék, tulaj
donképpen az ötvenesek. akik beszorultak a
nagy elszámoltatásba - megöregedtek, miköz
ben fiatalok se voltak, vagy még most is fiata
lokként tartjuk számon őket. Most csak Ber
tók Lászlót veszem eszembe, kinek ötvenedik
születésnapjára jelent meg válogatott kötete,
még mindig jobb, mint ha századikra.
Ő is tudja ezt. Hiszen nem valami üstökös

csillagként röpült be a magyar költészetbe, ha
nem egyszer csak itt volt, természetesen, sze
rényert és súlyosan. Harminc- és negyvenéve
sen is mint valami fiú-költő, kamasz-költő,

ahogy ő is írá: "hiszen, mint a köztesbabot /
kapálnak a harrnincasok, / s úgy néznek ránk
az öregek, / nuntha mi volnánk a gyerek, /
mintha mi volnánk még ma is, / akit anyuka
ágyba visz, / aki mcsével alszik el, / s álmában
néha bevizcl, / késleltetett koraöreg ... " - fo
galmazza meg telitalálattal.

Épp őneki kell ezt mondania, aki hamarost
felnőtt hangon szólt a költészetbe. Ehhez az
időbeli eltolódáshoz hozzájárult - a nagy jég
mező utóhatásain túl - Bertók személyes lé
nye. Bertókot rnindenki szereti. Bertóknak
jószerivel nincs ellensége, Bertókról mínden
kinek van egy jó szava, Bertókban annyi, hogy
úgy mondjam, "biológiai kedvesség" lélegzik,
hogy megteremtette azt a benevolens atmosz
férát, melyben a költészetével jóformán foglal
kozni se kell, az van, az szép, az elkönyvelt.
Szelid vagy jámbor, ahogy illik.

Nos, épp ellenkezőleg.Ez a költészet kezdet
től fogva érdes, szellemileg, képi/eg, hangzási
lag irritáló, erős, feszes. Nem akarom azt a
nagyképű szót használni, hogy filozófiája van,
de olyan bölcseleti magja, látásmódja, rétege
zése, mely olvasóját gondolati küzdelemre
mérközésrc sarkallja. S megint esak jámbor
kedves lényével ellentétben, ebből a szellemi
erőfeszítésből semmilyen olcsó engedményt
nem ád még könnyebb megfejthetőségeérde
kében scm. Eszközeiben, költői megmunkálá-

sában éppolyan szigorú, mint szellemi követ
kezetességében. A költői hangzásnak nagy hí
ve, ugyanakkor egy jottányi kidaloló üres
poént nem enged meg magának. Képalkotásá
nak mindig van szellemi erőterében fedezete.
És a valóságban is. Így - azt mondhatnám 
valami "anyagtalanul anyagos" költészet az
övé, absztraktul reális, talán babitsi módon.
Érzelmei, melyek szinte szétfeszítik a versek
pántjait, groteszk eleganciával tárgyiasulnak
(cbjektivizálódnak, a gyöngébbek kedvéért),
de valami mély fájdalomba, emberfájdalomba
torkolInak. Redukeióival kiszorít a verseiból
szinte minden levegőt, hogy az olvasó kapkod
hat a lélegzet után, asszociációi úgy törnek,
mint a bot, csaknem a reccsenést is hallani. Ez
aztán nem mondható valami behízelgő rno
dornak.

Úgy érzem, e költészet a létezés lehetetlen
sége és a vállalás lehetősége között feszülő ív,
melynek kövei az ellentétek szinte monoton
kopácsolásaival vannak összepréselve. Hadd
sorjáztassam, érzékeltessem idézet-sorokkal:
"Kint és bent árnyék rácsai" - "tünödjem el,
ha sikerül, / jobb-e kívül, ha jobb belül" 
"Talán a kérdezés holtomiglan, / a szellem
homokzsákjait / ki-be dobáló ember esélye, /
talán a talánban a hit" - "Elmenni kevés, itt
maradni sok" - .,Ím, itt, leghátul, legelöl" 
"belülről néznek befelé" - "Aki laktam legin
kább bennem" - "körözök már folyvást fölöt
tem" - "megmarad minden, ami elszivárog" 
"majd nézzük egymást, mint a katonák, / akik
túlélték, amit nem lehet" - "Nincs ott fönn
semmi! - Nincsen. Tudom / De lent sincs. S
ezt is közben. Az úton" - "s mikor annyira ön
magad leszel, / hogy önmagadról megfelcdke
zel, / fölismer mind, és újra megfogan / az
időben a tér, a nincsenben a van" - "Kívül a
fehér bizonyosság, / belül ébenfa, ébenország"
- "Kí tapossa? Meddig? Ez volt a világ, / s úgy
gyorsul most bennem, mint ami megáll" - "Ott
történik meg nélküled, / ami veled." - "Le
zuhanva is fölfelé, / feszüIni a tizedik körre" 
"várunk utolsó ítéletet / pedig még el sem
végeztetett" - "a jelenlét csak maszkabál, / és
úgy mégy el, ha itt maradsz" - "Kívül is bent
már végérvényesen." - "Kívül marad, ha bele
kényszerítik, / s belül, ha a szem kivül rátalál"
- Befelé nézek, mint a fa, / ha nincs lombja,
nincs madara" - "ha kinyújtózva eltalálok /
valami partig, ami nincsen, / feszülnék. mint
befagyott álmok" - " ... a temetökapun is az
áll, / nem fejezödött be, csak vége lett."

S idézhetnénk az idézhetetlenül sok ellen
tét-idézetet, mely mint imamalom döngeti be-
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lénk e költészet tragikumát. És mégis! E ke
mény, feszített sorok nem leveröek, hanem föl
emelők. A versekben lábra kél valami sejte
lem, mint ama bizonyos idegenvezető, mely a
dolgok titkos értelmébe vezet... Mint a
.madárláb-könnyü ember", ahogy a költő ne-

Tudomány

Magyar László afrikai
utazásai

"Talán nem volt még európai utazó annyira
otthonos a szerecsenek kőzőtt, mint hazánkfia.
Nehezen is adhat más annyi és oly biztos tu
dósítást róluk. Akit az emberiség története ér
dekel, az nagy megelégedéssel fogja ol
vasni ..."

E szavakkal ajánlotta olvasóközönsége fi
gyelmébe a Pesti Napló 1859. évi 56. száma az
akkor először megjelent "Magyar László dél
afrikai utazásai 1849-57. években" című mun
kát. A könyvnek - annak ellenére, hogy 4 fo
rintos "új pénzbeni" árán egy mázsa búzát Ie
hetett vásárolni - igen nagy sikere volt. A nagy
érdeklődés, amint a Budapesti Szemle meg
jegyezte: nem véletlen, ... "hiszen Magyar je
les munkájában olyan országokkal és népek
kel ismertet meg, melyekröl eddigelé nagyon
hiányos vagy éppen semmi tudomásunk sem
volt. Azért az nemcsak a mi szegény irodal
munknak válik becsületére, de az európai
tudományosságot is becses adalékkal gazda
gítja."

A siker azonban nem volt tartós. A könyvet
- hivatalosan is elismert tudományos értékei
ellenére - hamar elfelejtettek, és 126 éven ke
resztül nem akadt kiadó, aki nemzeti tudomá
nyunk e kimagasló alkotását a közönség elé
vitte volna. Pedig attól sem kellett tartani,
hogy nem a legszélesebb rétegek igényeit elé
giti ki, mert "ki mulatságból, ki tanulási vágy
ból olvas, mindenik szívesen és haszonnal fog
ja ezen könyvet olvasni" - vélekedtek az első

kiadást előkészítő szakemberek. A mű élveze
tes stílusát és a szerzö nagy megjelenítő ké
pességét pedig - talán a legilletékesebbek a
korabeli Magyarországon - Toldy Ferenc aka-
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vezi. S ahogy Egry József festészetét idézi
csodálatosan: "Mi a fontosabb? élni mélyen /
egyetlen képet, ami van, / mint szent Kristóf a
parti fényben, / vinni a fiút magasan, / s elme
rülni, hogy odaérjen?" (Magvető)

Gyurkovics Tibor

démiai főtitkár és a tudós Reguly Antal ek
ként méltatták:

"A Szerző... oly egyszeruen, világosan,
szernlélhetöleg beszéli el utazásait. hogy mint
egy vele járunk-kelünk, az ő szemeivel látunk,
vele érzünk, s míg így valóban tanulsággal kí
sérjük át e rideg földek- és népeken, másfelől

oly vonzó olvasmányt találunk, mely az érdek
folyton ébren tartásával nem engedi könyvét
letennünk ... "

De mégis letettük s nem is kevés időre. Egy
és negyedszázadral

Ezalatt a 126 esztendő alatt - ami Magyar
művének két kiadása között eltelt - az egyete
mes Afrika-tudomány óriásit fejlődött. A fe
kete kontinensnek a belső régiókba vezető rej
tett ösvényei, melyekcn háromszáz testörével
Magyar László egykor még az első fehér em
berként haladt előre, vasút- és műutakká

rangosodtak, és Afrika térképéről eltüntek a
fehér foltok. De vajon mennyit és milyen idő

álló festékkel színezett ki a kontinens fehér
folt jaiból Magyar László? A legnagyobb ma
gyar felfedező, aki tudatában volt vállalt fel
adata tudományos jelentőségének éppúgy,
mint a bennszülött fejedelmi leánnyal kötött
házassága révén kizárólag előtte kitáruló ku
tatási lehctöségeknek.

"Édes Imrém! - írta 1853 karácsonyán lest
vérének - lelkem magasan lobog, a rnidön né
zem Dél-Afrika mappáját, mely annyi századok
óta, az erősen haladó civilisatió ellenére is
még mindig üresen áll, mert az isteni gond
viselés úgy akarta, hogy azt én töltsem be."

Erről a nagy műveletről, a rejtélyes Afrika
titkainak megfejtéséról. a fehér foltok "ki
színezéscról" szól a Panoráma által 1985 öszén
megjelentetett könyv, amely annyival nyújt
többet az olvasónak, mint az 1859-es első ki
adás, hogy közli Magyar Lászlónak néhány ki
sebb tanulmányát is, jegyzetanyagában pedig


