
Fernando Pessoa (Bernardo Soares):
Kétségek könyve

Rilke azt tanácsolta Kappus úrnak, az ifjú költ6
nek, aki segítségért fordult hozzá, hogy az éjsza
ka legcsöndesebb órájában kérdezze meg magá
tól, okvetlenül kell-e írnia. Ha Rilke Pessoávalle
velezik, biztosan nem hozakodik el6 ilyen javas
lattal; nagyon jól tudta volna, hogy portugál ba
rátja írás nélkül alig tud létezni. A két író nem
ismerte egymást, de gondolatban biztos, hogy ta
lálkoztak. Rilke tapasztalatból beszélt, Pessoát az
írás ösztöne tartotta életben. Egyszerre többen is:
egy lélekben nem fért el a képzelet, meg kellett
sokszoroznia önmagát, hogy fantáziájának ele
gend6 helyet találjon. Maga teremtette ön-alakjai
külön világaikban léteznek, különböz6k törté
neteik, máshol születtek, mástól lesznek boldo
gok és boldogtalanok, nem is tudnak egymásról.
Költők, akiknek ugyanaz a forrás szállítja a léte
zést: Fernando Pessoa. A valóság megváltoztat
hatatlan kényszen1sége, hogy ez a sok ember
egyetlen testben lakott. Ricardo Reís, Alberto Ca
eiro és Alvaro de Campos verseket írt. Bernardo
Soares napl6-félét vezetett, lelkének visszhangzá
sait rögzítette, s végül - talán akaratlanul is 
elkészült a Kétségek könyve.

Mélybe viv6 vallomás ez, alászállás. bevilágító
a gondolatok rejtettebb kamráiba, olyan körökbe,
ahová egyébként mindnyájan bejáratosak va
gyunk, mégis ritkán ereszkedünk le, életünk ki
vételes, mert jelent6s pillanataiban. E könyv, a
kétségeké, vagy még inká bb - követve az eredeti
címet - a nyugtalanságé, a kivételes pillanatok
állandóvá rögzítője, hétköznapokból kivont esz
szenda. Onvallomások, melyek éjszaka születtek
- Pessoa éjszaka szeretett dolgozni - amikor a
lisszaboni villamoskocsi nem zörög bele a gondo
latokba, amikor a külvilág megszúnik, hogya
töprengő teljesen átadhassa magát az éber álom
kalandjainak. S reggelre csak egy megtelt hamu
tartó és néhány teleírt papírlap maradt a nagy
utazásokból, mellettük ott pihent az író világlátó
szemüvege. Pessoa bels6 utazó volt. Ez a könyve
útinaplója, precíz tudósítás, a gondolatok rnikro
kozmosza. Magával kényszerítő beszámoló, mely
ellenáll a sebes olvasásnak. Ha belefeledkezünk
- és ez nemigen lehet másként - elragad, a pes
soai álom mélységeiben találjuk magunkat, az
időmegállító csöndes éjszalában, a Douradores
utcában, ahol ez a zseniális álmodó dolgozott. így
rendezte be élete egyik és fontosabb felét: ilyen
kor érkezett meg. hogy biztonságban érezze ma
gát a mindennél tágasabb térben: a képzeletben.
Másik fele, a kiszolgáltatott, irodában töltötte
nappalát, a kereskedelmi levelező. Nemcsak Ril
ke, hanem Kafka is rokona volt.

A külvilággal valamiért nem volt jóban, a bel-

s6 építgette, gondozta, s mindenek el6tt feltétle
nül hitt benne. "A dolgokból azt sohasem látom,
amit az álmom nem használhat. És eképpen min
dig álmokban élek, még akkor is, amikor az élet
ben élek. Számomra teljesen mindegy, hogy egy
bennem lév6 napnyugtára nézek vagy a küls6 vi
lágban lévöre, ugyanúgy látom 6ket, mivel a látá
som egyazonképpen működik" - írja, hogy ki
derüljön: itt fordított a világ; az élet szolgálja az
álmot, az életet kell megfejteni ha közelebb
akarsz kerülni a csodához. E napl6-lapokon a va
lóság csak megt\1rt, a lehet6ségek szűk birodal
ma. Az igazi univerzum a kitaláltban burjánzik,
álom-téglákból épül föl, s az így készült rend
szernek nemigen szabad hasonlítania az igazán
láthatóhoz-hallhatóhoz. Ha mégis, ez nyugtalaní
tó: "Azt hiszem, rosszul álmodom. Az utcákat lá
tom." A töprengés más régiókba visz el. A Kétsé
gek könyvének szinte minden lapja egy-egy me
lankolikus bölcseleti tétel, gondolatra, alázatra
késztető. A csönd felé irányít, ahol az elme elka
landozik, s ilyenkor észrevesszük a nappali órák
nak parányi eseményeit is. Magába olvasztja a
mindenséget, melynek maga is része, mert mínd
annyian azok vagyunk: "Ma valamivel kevesebb
lettem. Már nem vagyok egészen ugyanaz. A hi
vataiszoiga elment. Minden, ami ott történik, ahol
élünk, bennünk, magunkban történik. Mínden,
ami eltűnik abból, amit láttunk, belőlünk, ma
gunkból tűnik el. Minden, ami volt, ha láttuk,
hogy van, belőlünk, magunkból szakadt ki, ami
kor eltávozott. A hivatalszolga elment." Ez Pes
soa könyvének lényege: magával visz.

Városnyi méretú területek és villanásnyi pilla
natok egyformán elmélkedésre serkentik, ha
megtalálja bennük azt, amire szomorúsága vissz
hangozni tud. Fájdalmas lélekfilozófia ez, apoll6
ni bölcsesség és fény, mélybelátó tudás. De a vi
lág másik fele hiányzik, a nevetés, a vicc; így min
den, amit kezébe vesz, spleenes hangulattal telik
meg. Kellene az erős s az olykor nem nélkülözhe
tő fékezhetetlenség. Jól tudja ezt magáról, és fáj
dalmas beletörődéssel fogalmazza meg életének
talán legfontosabb, de legalábbis legjellemzőbb

mondatát, Fernando Pessoa jellemzését: "érezni
szükséges, de élni nem szükséges". Nekünk, ma
gyar nyelvúeknek még egy-egy József Attila-i
asszociáció is fölsejlik. a kettejükben közös végte
len érzékenység. kiszolgáltatottság és magára ha
gyatottság. A felnőttkorba visszatérő gyermek
szava, ez a hang is bölcsen-rnelankolikusan csen
dül, mintha egyetlen mondatba kellene sűrítenie

egy egész életet: "Amikor félreteszem és féltő

gonddal - kedvem volna végigcsókolni őket 
egy sarokba rakom a játékaimat, a szavakat, a ké
peket, a mondatokat - olyan kicsiny és védtelen
leszek. Olyan végtelenül egyedül maradok egy
nagyon nagy, nagyon szomorú, mélységesen szo
morú szobábanl.,"
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E könyv borong6s önarckép és gyönyörű

álomfestészet az ismertr61-ismeretlenr61, dráma
és líra egy burokban, éjszakákon született alkotás.
Szerzője a teremtésért - vagy inkább veleszüle
tett hajlamáért - sokat fizetett: mélységes dep
resszi6val tetézte a sors e magába fordulást: "nem
akarom tudni, hogy van világ. Almos vagyok, na
gyon álmos, végtelenűl álmos!" A Kétségek
könyve egy bántott ember vallomása. Azt nem
tudjuk, ki és hogyan sebzette meg e költóként is
sokfelé hasadt alkatot, talán fölfedezetlen gyer
mekkori históriák dolgoztak a háttérben, valőszi-

Zene

Haydn nyáron

A nyári hangverseny Budapesten egy kissé
gyanús kulturális eseménynek szárnít. Az ilyen
koncert kétségkívül némi idegenforgalmi jelleg
gel bír: igyekeznek népszerűművekből álló prog
ramot összeállítani, no és a közönség!... Izen a
közönség. Július 17-én a frakkba öltözött Allami
Hangversenyzenekar félház előtt játszott, de erre
a félházra legalább annyi fura szerzet jutott, mint
máskor egy egészre. A babért ezen az estén az a
látogat6 vitte, aki sötét ruhában, lakkcípöben, de
a fején texasi tehenészkalappal ült a nézőtéren.

A karmester, Fischer Adám, tiszteletreméltó
módon nem vette figyelembe, hogy az ilyen
hangverseny nem vérre megy, és rendkívül gon
dosan készítette föl a zenekart. A Haydn-est első

részében megsz61al6 c-moll szimfónia sz616iilyen
szépen, az egész mű ilyen erőteljesen csak ritkán
hangzik fel az itthoni hangversenytermekben. A
rákövetkező Te Deum arról győzte meg a hallga
t6ságot, hogya Magyar Allami Énekkar önmaga
korlátait ezen az estén sem fogja átlépni. Hiába az
előadás minden lendülete, ha a hangzás jellegte
len, a szopránok nem elég magasak, a basszusok
nem elég mélyek, és hiányzik az átütő erő. Mindez
azonban csak erőpróbának számított a második
részben megszólaltatott nagy mű, a Harmóniamise
előadásához.

Az 1802-ben elkészült B-dúr hangnemű. és
egyben Haydn utolsó miséje szép nevét feltehető
leg az akkoriban szokatlanul nagy fúvósegyütte
sének köszönheti. A mű maga csupa váratlan
megoldás. csupa fortély. Az idős Haydn nem fi
togtatja mesterségbeli tudását, de nagyon határo
zottan használja azt szinte az első pillanatoktól, a
Kyrie k6rusának egy zenei frázis "leszálló ágá
ban" történő megszólaltatásától kezdve. Ha
mindez - mint ebben a misében mindvégig - a
szöveg szolgálatában áll, a jobb megértést segíti
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núleg túlfeszül6 érzékenysége, világértése is fáj
dalomba taszította. Szavai mögött egy írásra té
kozolt élet rejtezik; legboldogabb óráit biztosan
nem szerelme karjaiban töltötte, hanem az éjsza
kába burkolózva, ír6asztalánál, tolla, papírjai tár
saságában, álmainak varázsába menekülve. Az
olvasó sokat érő kincset kapott, amiért más járta
végig - csaknem egy egész életen keresztül - a
lélek gyötr6désének zeg-zugos utait. De a fájda
lom nyomán szabadul föl az irodalom, s váltja
meg a művészt az örökkévalóságnak. (Krater)

Várkonyi Benedek

elő, vagy azt, hogy fölhívja a figyelmet egy más
kor kevésbé hangsúlyozott részre, különleges pil
lanatokat élhetünk át. A GI6riában elhangzó mise
rere szó más művekben gyakran egyszerűen. föl
sorolásszerűen elénekelendő. A Harmóniamisé
ben először "egyenesen" mondják ki, mint erőtel

jes kérést, majd hasonlóan megismétlik, ami már
nyomatékos fölszólítás, ám ezután váratlanul
meglágyul, mintegy észbe kap, tisztázza az eróvi
szenyokat. és azzá válik, arruvé lennie kell: tiszte
letteljes kéréssé. Fischer Adám kitúnóen érzékel
tette ezt a más előadásokban gyakran elsikkadó
változást.

Más részeknél a mester kezében a gyakorlat
arra szolgál, hogy átsegítse a nehéz pillanatokon,
és ahol a szavak nem, vagy csak kevéssé ihleti k,
ott a zenei szerkezet következetes végigvitele biz
tosítsa az egységességet. A Credo például majd
nem minden zeneszerző számára különlegesen
nehéz, mert a szöveg maga meglehetásen hosszú,
és a második részében kevéssé drámai. Ezeket a
részeket Haydn fölmondatja a kórussal. és szá
guldó hegedűfutamokkal festi alá. Gyakori és
kedvelt megoldása ez, más misékben is alkalmaz
ta már. A Harmóniamisében mégis mindezt meg
nemesíti a művet átjáró tiszta lelkesültség.

így érjük el végül az Agnus Deit; aszólót
éneklő négyes dallamát a pengetett mélyvonósok
fölött, végül a kórus kirobbanó ujjongását, az
olyan könyörgés örömét, amelynek meghallgatá
sában bizonyosak lehetünk. A fokozódó feszült
ség látványos megoldása, a kifinomult hangszere
lés, a formai fegyelem és ihletettség a tételt a klaszi
kus zene legnagyszerűbb pillanatai közé emeli.

Megtapasztalhattuk hát újból egy több mint száz
nyolcvan esztendeje halott öregember szilárd hitét és
örömét, derűs nyugalmát. Hálásak lehetünk érte.

Fáy Miklós


