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(1905-1960) cseh kö~ő. A
brünni irodalmi élet köz
ponti alakja. 1952·ben
mint vatikáni ügynököt ti·
zenhároméves börtönbün
tetésre ítélték. 1960·ban
szabadul betegen.

Bálám szamara
Felkele azért Bálám reggel, és megnyergelé az 6 szamarát, és elméne a
Moáb fejedelmeivel. De megharaguvék Isten, hogyelmegy vala 6. És meg
álla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele; 6 pedig üget vala
az 6 szamarán, és két szolgája vala vele. És meglátá a szamár az Úrnak
angyalát, a mint áll vala az úton és mezítelen fegyvere a kezében; letére
azérta szamár az útról,és ménea mez6re; Bálám pedig veréaz 6 szamarát,
hogyvisszatérítse azt az útra. Azután megálla az Úrnak angyala a sz616k
ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala. A mint meglátá a
szamár az Úrnak angyalát, afalhoz szorula, és a Bálám lábát is oda szorítá
afalhoz; ezértismétmegveré azt. Az Úr angyala pedig ismét tovább méne,
és megálla szoros helyen, holnem volt út a kitérésre, sem jobbra, sembalra.
A mint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért
megharaguvék Bálám, és megveré a szamarat bottal. És megnyitá az Úr
a szamárnak száját, és monda a szamár Bálámnak: Mit vétettem néked,
hogy immárháromszor vertélmegengem? Bálám pedig monda a szamár
nak: Mert megcsúfoltál engem! Vajha volna fegyver a kezemben, nyilván
megölnélek most téged. És monda a szamár Bálámnak: Avagy nem a te
szamarad vagyok-é, a melyen jámi szoktál, a mióta megvagy, mind e
napig? Avagy szoktam volt-é veled e képen cselekedni? Az pedig felele:
Nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, a mint
áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az 6 kezében; akkor meghajtá
magát és arczra borula. Az Úrnak angyala pedig monda néki: Miért verted
meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé én jöttem ki, hogy ellen
kezzem veled, mert veszedelmes ez az út én eléttem. És meglátott engem
a szamár, és kitért én el6ttem immár három ízben; ha ki nem tért volna
el6lem, most meg is öltelek volna téged, 6t pedig életben hagytam volna.

Mózes IV. 22,21-33.

A költői szabadságról

A költői tehetség kétségkívül ingyen adott kegyelem, gratia gratis
data, minden látható érdemtől függetlenül, és sokszor azok ellenére,
és ez így jól van, s mi hálásak vagyunk érte, hiszen hányszor ke
rültek már megszégyenítőzavarba e világ gőgös és tanult emberei
azáltal, hogy a költői láng oly helyeken csapott fel, ahol azt legke
vésbé várták. Hányszor fölháborodtak már a Gondviselés rosszin
dulatán, amikor az a költői hév izzó parazsával a nyomor és meg
alázottság gyermekének ajkait illette. Említhetnénk Mácha példáját
és még sok más költő esetét, és láthatnánk, hogy a lélek ott fúj, ahol
akar, és nem ott, ahol a tisztségviselők, kritikusok és szociológusok
szeretnék. De a költői tehetséggel csakúgy, mint bármilyen más te-
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hetséggel, jól és rosszul is lehet bánni, és erre is több mint elegendő
példát találnánk. Merthogy a költői tevékenység végső lekerekedé
séig és megszilárdulásáig számtalan belső és külső veszélynek van
kitéve, és talán épp az ezekkel való küzdelmek során kapja meg a
szükségszerűség különleges mellékízét, melyből érezzük, csak ke
vés kellett volna ahhoz, hogy mindörökre bennszoruljon a némaság
gégéjében.

A költő legnagyobb ellensége mindenekelőtt önnön maga, az a
ravaszság, amellyel megpróbálja lerázni magáról a szó nyomasztó
terhét, merthogy nélküle sokkal kényelmesebb lenne az élete, és
ezért suttogja oly gyakran - talán önkéntelenül - azt a verset a
mise elején lévő lépcsőimából: ab homine iniquo et doloso erue me,
ments meg engem a gonosz és álnok embertől, önnön magamtól
szabadíts meg, mert a költészethez, amely nem más, mint játék 
olyan értelemben, ahogy Guardini szerint az egész liturgia játék
-, külső szabadság szükséges.

És ha a költőn múlik, hogy kiharcolja belső szabadságát, nem
kevésbé rajta múlik, hogy megvédje külső szabadságát, amelyért
ugyan mindig harcolnia kellett, de ma egyenesen megtagadják tő

le. A nyomás - amely a költő autonómiájára nehezedik kívülről,

az államhatalom részéről, legyen az jobb- vagy baloldali - ma
nagyobb, mint a múltban bármikor. Ma a rabszolgaság mindenfé
le formájának aranykorát éljük - és mert a költői alkotás sosem
külső parancsra jön létre, sem e külső paranccsal szembeni ellen
állásból, amely csupán katalizátorként szolgálhat, hanem csakis
szabadságból -, ezért a költők igyekezete e szabadság megőrzé

sére összehasonlíthatatlanul nagyobb ma, mint az elmúlt korok
bármelyikében.

Mit érdekli a markukban csúszópénzt gyűrögetőket az, aki az
egyenes utat választotta! Nem ismerik a költészetet, sőt megvetik,
ugyanakkor valahogy ösztönösen rettegnek tanúságtételétől, ezért
hát csak szelídüljenek meg a felforgatók, csillapodjanak a szerte
lenek, tanuljanak illemet a faragatlanok!

A költők és az egész emberiség szerencséjére létezik azonban
még egy közösség, amelyben a múlt minden nagy értékét őrzik,

amelyben mélyen és szabadon lehet lélegezni - ez pedig az Egy
ház. Az Egyház elismeri minden ember akaratának szabadságát,
ezt a környezet és az öröklött hajlamok alantasságával szembeni
csodálatos fegyvert, de az ember egyéb képességei is szabad teret
kapnak benne: értelmének nem szabhat korlátot mások vizslatása,
érzelmei a legmagasabb értékekek felé törekedhetnek. Az emberi
személyiség ilyen harmonikus kifejlesztését biztosítja az egyház
minden gyerekének, és mindegyiktől ugyanazt várja érte: hogy
teljesítse kötelességeit Istennel, az emberekkel és önnön magával
szemben, hogy tisztességesen és szorgalmasan űzze hivatását. Ha
költőról van szó, akkor azt, hogy jó verseket írjon. Nem kéri szá
mon rajta, ha nem vallási motívumokat dolgoz föl, ha nem vallá-
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Az Ige

sos verseket ír. Tehetségének természetére és veleszületett hajlama
ira bízza, és ha valaki ennek ellenkezőjét állítja, az egyike azon rá
galmaknak, amelyeket az Egyházról az ostobák és hitetlenek terjesz
tenek.

Az Egyház kimeríthetetlen forrásaiból bőségesen árad a nyuga
lom, öröm és szabadság, de mivel nem evilágból való, nem ra
gaszkodik ahhoz az elvhez, amelyhez a különféle rezsimek és a
szekták, miszerint: akinek a kenyerét eszed, annak a nótáját fúj
jad! Amit ad, méretlenül adja. Ha azonban a költő mélyebbre ha
tol az Egyház természetfölötti életébe, ha magához veszi az oltá
raira folyamatosan hulló mannát, ha rájön, mily éberen őrzi az
élet és a szó forrását, tisztelet és hála kérdése - és semmiképpen
sem rabság -, hogy műveiben is kimutassa ragaszkodását és sze
retetét az Egyház és annak feje, Jézus Krisztus iránt, aki, mint a
megtestesült Ige, példaként és mintaként emelkedik magasan az ő

és mindazok szavai fölé, akik még megérdemlik, hogy költőnek

nevezzék őket.

Ha feltesszük a kérdést, milyen helyet foglal el a költészet a dolgok
természetes rendjében, azt a választ kapjuk, hogy határmezsgyén
áll, hiszen mögötte van mind a földi élet, és előtte az űr, amelyet
látomásaival kell megtöltenie.

Hogy a költészet betöltse eme feladatát, ahogy [akub Deml
mondja, "földelni kell", összeköttetésben kell lennie a történések
izzó alsó rétegeivel, nagyon érzékeny szeizmográffá válva így,
amely a történelem kérgében minden még meg nem történt moz
gásról, minden jövendő rengést megelőző remegésről tájékoztat
bennünket. Ezt a közvetlen kapcsolatot az élet magvával már ma
ga az anyag biztosítja, az emberi szó, amelyet gyúr, és amelyből

látomásainak testét formázza.
Az emberi szó egyfajta többszörös palimpszesztus, amelyre

megszámlálhatatlanul sok egymás fölött következő rétegben fel
van jegyezve, és feljegyeztetik minden, ami a földön történik.
Minden ajak, amely valaha mozgott a földön, minden vihar, min
den árvíz, minden földrengés, minden fordulat és minden ván
dorlás hozzájárult a költő anyanyelvének kialakulásához. Ahogy
minden, ami történt, szóval és szó által történt az első emberpár
bukásától és a Paradicsomból való kiűzetéstól a Megtestesülésig,
úgy minden, ami történt, rajtahagyta nyomát a szón.

A költészet pedig - amely nem napról napra változó árfolya
muk, hanem nominális értékük alapján válogatja és mérlegeli a
szavakat, amely érték keletkezésük pillanatától a sajátjuk - ezál
tal nyilvánvalóan különbözik a többi, szintén szavakkal dolgozó
emberi tevékenységtől. Ha összehasonlítjuk építőanyagát azzal az
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anyaggal, amelyet a többi művészet használ, látjuk, hogy csak a
zene lép tovább, mert építőanyagul még a szónál is valami
könnyebbet választott, a puszta hangot. A költészet lehetőségei a
zenéhez képest - nagy előnyére és ugyanakkor hátrányára 
behatároltabbak, de e két művészet, amelyhez nem stukkókkal,
márvánnyal vagy arannyal dolgozik, mindig közel marad egy
máshoz anyagának olesósága és rugalmassága miatt. Mert a köl
tészet is olyan kőből építkezik, amelyről elmondható, hogy az
építők elvetették. Olyan szavakból, amelyek ömlenek a rosszaka
ratú demagóg szájából, amelyeket a szélhámos elferdít, amelyen a
pletykás kérődzik, amelyeket a kerítőnő suttog, szavakból, ame
lyek már oly sok kriptaszagú szájon haladtak át - csodálatos ha
sonlóságot mutatva a testté vált Igével, amelyet egy darab ke
nyérben kiszolgáltatnak az emberek kényére-kedvére -, szavak
ból, amelyek teremtő értékét újra tudatosítja, ezekből építi a költő

verseit, és köztük a csillagközi terek szele fúj. Ha felsorolnánk a
világ legszebb versében előforduló szavakat, és ábécé-sorrendben
egymás alá írnánk őket, biztosan akadna olyan ember, aki becsü
letsértő, rágalmazó névtelen levelet is tudna írni belőlük, de ki
vádolná ezért csalással a költészetet?

És hogyan leszünk a szavak hatalmas őserdejének uraivá, ho
gyan jövünk rá, hogy kedvünk szerint élhetünk velük, használ
hatjuk őket, szánkra vehetjük őket, ölhetünk vagy gyógyíthatunk
velük, visszhangot ébreszthetünk velük a pokol bugyraiban vagy
a mennyországban? Kétféleképpen tesszük magunkévá a szót: az
első mód külső, mondhatni tudományos, amikor idegen nyelve
ket tanulunk nyelvtankönyvekból és szótárakból, és a kűlső kö
röktől haladunk befelé. Kisebb-nagyobb akadályok leküzdése által
hatolunk a szíve felé, amelynek dobbanásait minden szavában
érezzük ugyan, de sosem sikerülhet egészen eljutnunk hozzá. Az
ilyen nyelv legtöbb szavának örökre csak a külső, szótári felét
fogjuk látni, és akár a hold másik oldala, ismeretlen marad szá
munkra igazi arcuk, amellyel saját titokzatos kezdetük felé for
dulnak.

A nyelv elsajátításának másik módozatánál, a gyermekség köl
tői módjánál a szavak éppen belső felükkel fordulnak felénk,
mert a középpontból haladunk kifelé, és minden szó az eredendő

szó fényét veri vissza. Még a Paradicsom kapuja előtt állunk, a
szavak pedig engedelmeskednek nekünk, elsajátításuk nem jár
komoly nehézséggel. A költő erről az oldalukról is ismeri a szava
kat, és lép velük communióra. Mindazonáltal nem elégedhet meg
az anyanyelv spontán, a gyermekkorra jellemző elsajátításával.
Nincs már többé a Paradicsomban, a földön találta magát, és a
szavak, akárcsak a többi teremtmény, már megtagadják az enge
delmességet, nem illeszkednek olyan szorosan sejtéseihez és láto
másaihoz, nem fejezik ki azokat maradéktalanul. Küzdenie kell
velük, gyúrnia kell őket, megerőszakolnia, hogy visszanyerje fö-
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löttük régi hatalmát, és kicsiholja belőlük az eredeti szikrát. A
többi ember, miután elsajátította anyanyelvének szókincsét, úgy
hagyja, ahogyan elfogadta. A költő azonban mozgatja a szavakat,
új síkokba helyezi őket, új viszonyokat teremt közöttük, éleiket
lecsiszolva új arcot farag nekik, vagy egyszerűen lélegzetével
szórja szét őket új, látszólag véletlenszerű csoportosulásokba,
ahogy a következő sorok vallják:

Víztócsák tátongnak sötéten,
s a szelet lárma járja át 
s véletlenül, annál hívebben
versre vers zokogva rátalál.

Bizonyára a látás ereje, valamiféle belső radioaktivitás az, ami a
költöt arra készteti, hogy a szavakat kibillentse szokásos helyze
tükből. mert a szavak efféle áthelyezéséhez, átcsoportosításához
kétségtelenül energia kell. De maga a látás ereje nem elegendő, az
kell, hogy a költő új viszonyba kerüljön a dolgokkal. A költészet
legmagasabb megnyilvánulási formáiban játék, Isten szabad gyer
mekeinek játéka, a tét pedig az, hogy a költő a földön áthatolva
elérje azt a másodlagos könnyedséget, ami csak a teher leküzdése
által lehetséges. Hogy mit jelent a költőnek egy vers megírása,
hogyan vesz részt abban egész lényével, teljes emberi mivoltával,
és milyen megpihenést, megkönnyebbülést vár ettől, elárulja ne
künk Baudelaire imája:

"Elégedetlen vagyok mindenkivel és elégedetlen önnön ma
gammal, szeretném megváltani magamat, és kicsit büszkébb lenni
az éj csendjében és magányában. Azok lelke, akiket szerettem, és
azoké, akiket megénekeltem, erősítsetek meg, távolítsátok el tő

lem a hazugságot, és a világ romlástól terhes kipárolgásait; és Te,
Uram Istenem, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy néhány
szép verset alkothassak, amelyek bizonyítanák nekem magamnak,
hogy nem vagyok az utolsó az emberek között, hogy nem va
gyok alantasabb azoknál, akiket megvetek."

Ez a költő lelkiállapota abban a pillanatban, amikor versírásra
határozza el magát, önnön magával való elégedetlenség, a meg
váltás szükségessége és mindenekelőtt a lemondás gesztusa. Mi
után ily fennkölt fogalma van a szó értékéről mint a dolog ekvi
valenséről - hiszen minden dolog szó által hivatott ki a nemlét
ből -, a költő teljes szívével a szó felé hajlik, és lemond a dolog
hasznosságából őt illető részről.

Sokszor egyébként maga a gondviselés gondoskodik arról,
hogy a költő kikerüljön az életben való közvetlen részvételből.

minden olyan tevékenységből, amelyre természete sarkallja. A
vak Homérosz, a hazájából száműzött Dante, a börtönbe vetett
Villon szolgál példaként az efféle felsőbb beavatkozásra. És az el
következendő idők költői talán elismerik, ahogyan Yeats mondja,
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1Erre a helyre kínálkozik
a költő összehasonlítása

a szenttel, és röviden
azt mondhatjuk, hogy

míg a szent egész
lényével arra törekszik,
hogy utánozza Istent, a

költő lsten teremtő

gesztusát utánozza
művében,

tökéletességre törekedve
abban. Kétségtelen
azonban, hogy van

benne valami, mondja
Stanislav Fumet, ami

"olyan, mint egy
mágneses iránytű, mely

mindig a szent felé
mutat. De ennek az

iránytűnek az
útmutatása nem elég az
emberi szív mozgásának

meghatározására".

hogy az ő áldozatuk az lesz, hogy maguk utasítják el azt, ami e
múltbéli költőktől eleve megtagadtatott, hiszen a költőknek állító
lag csak vágyakozniuk szabad az élet után, minden egyéb szavuk
csak panasz vagy magasztalás kellene, hogy legyen. Jellemezze
őket nincstelenség, az élet gazdagságából való kitaszítottság, a
költők szemében dicsőség gyúljon, és nyelvük a valódi öröm gyü
mölcseit hozzák. Ne legyen semmijük, hogy minden dolgok urai
legyenek, hogy minden dolog engedelmeskedjék szavaikban.

A költészet, miután a földi élet esszenciája, miután töltve van
annak minden nedvével, bővelkedik gazdagságában és gyönyöré
ben, míndíg úgy fog tanúskodni a költőkről. mint akik saját aka
ratukon kívül lettek szegények. Nem ők tették a szegénységet úr
nójükké, rájuk lett kényszerítve, feladatként kapták, hogy a szük
ségtől eljussanak a szabadságig - az örömig. Annak a költőnek

is, aki földi vagyont kapna ajándékba, úgy kellene egy nap ránéz
nie, mintha az nem az övé lenne. Egyetlen ház sem elég szilárd
neki, egyetlen fedél sem elég biztos, és semmi sem védheti meg
attól, hogy az eső a szemébe hulljon. Szeretheti otthonát és nem
zetségét, csordultig töltekezhet szülőföldje látványával, a rügyfa
kadás és az érő búza aranyszínű pompája évről évre a vidék irán
ti hálával töltheti meg szívét, mégis mintha folyton úton lenne új
hajlékot keresve.'

A költő számára tehát a költészet a menekülés, a szabadság, a
személyes autonómia erőteljes eszköze, de nem kétséges, hogy ér
telme és küldetése lehet azok körében is, akik befogadják és ol
vassák, és itt beszélhetünk a költészet szükségességéről. Napja
inkban és jelenlegi formájában a költészet nem hathat tömegesen,
ahogy például a középkorban a misztériumjátékok hatottak, hi
szen ahhoz kulturális egységre lenne szükség. Annál inkább ké
pes azonban alapos kidolgozottságában arra, hogy egyénenként
hasson, elvonultságban és magányban. Egy ilyen lírikus költe
mény, mint az akarat és a szív legfőbb igyekezetének, az érzékek
feszültségének és a fájdalomtól megvilágosult léleknek gyümölcse
úgy lepheti meg önöket egy napon, mint egy angyal megjelenése.
Gyönyörűsége nem más, mint a borzalom enyhébb fokozata, és
ha csak egy kicsit is nagyobb lenne, összezúzna bennünket.

A költészet tehát már rég nem való a fórumokra és a piactérre,
elkerüli azokat, és, hogy őszinték legyünk, nem viseljük már na
gyon a szívünkön küldetésének sorsát ebben a keresztényietlen és
hamarosan talán keresztériység-ellenes társadalomban, amelyben
a hagyomány építményéből lassan kő kövön nem marad, de
hisszük, hogy a költészet sűrítettségében és precizitásában az ér
tékek átvitelének egyik fontos eszköze lesz a jövőben, amikor is
mét az őt megillető helyre kerül. Ne hagyjuk, hogy hamis prófé
ták ijesztgessenek, akik abban a téves hitben, hogy a költészet
csak polgári társadalomban létezhet, az élet nevében annak végét
hirdetik, mintha talán a költészet az élet ellentéte lenne. Viszont
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2Albert Vyskoérl
figyelmeztetett egy

felettébb szemléletes
példára, Havlicek ismert
négysorosára Nepomuki
Szent Jánosról, amellyel

Havlicek a Szent
János-i kultuszt akarta

kigúnyolni és a hitet,
miszerint a szent nyelve

a sírban is sértetlen
maradt. Nepomuki Szent

Jánosunk / áldó kezed
tartsad rajtunk /adja

lsten csodád nekünk /
sírban serothadjon

nyelvünk. Ha azonban
ma olvassuk e sorokat
amelyekbő\ a valaha

bennük lévő gúny már
régen elpárolgott, kis
imádságot mondunk

anyanyelvünk
védelmében.

ha költészeten csak rímekkel való zsonglőrködést és naplementék.
patakocskák és hulló levelek lírikus kacatjainak mértéktelen hasz
nálatát értjük, akkor igazuk van, érvényes a következő ironikus
versszak is:

6, hazug költf5f Hogy mennyi szót
a szép nevében összehord.
A mélykék éj is szebb annál,
s a fény a fénytelen aszfalton.

De a költészet lehetőségei kimeríthetetlenek, a dolgok mindig
ugyanolyan hevesen szomjúhoznak arra, hogy kimondják őket, az
idő és az élet új formái új kifejezést fognak követelni. Épp ezek
ben az átmeneti időszakokban, amikor annyi dolog csütörtököt
mondott, és amikor sokan jobbra-balra tekintgetve nem merésze
lik kimondani, mi fehér és fekete, még inkább szükség van annak
tanúságára, aki nem akar és nem tud hazudni. Elsősorban nem
akar, hiszen a költő maga az őszinteség, és abban a pillanatban,
ahogy megpróbál szökni tőle, megszűnik költő lenni, mi elveszítjük
érdeklődésünket iránta. De a költészet nem is hazudhat. A szó
ugyan ki van szolgáltatva az ember kényének-kedvének, szánkra
vehetjük ennek vagy annak nevében, de a költészetben, mint ahogy
azt már elmondtuk, a szó nominális értékű, és a költő azért és addig
költő, amíg képes ezt a változatlan értékét kitapintani. Bálám szama
rához hasonlatosan. akit azért ütlegelnek és lökdösnek, hogy letérit
sék az útról, a költő is kitart a maga igaza mellett, mert látja maga
előtt az angyalt. A költők gyakran arra kényszerülnek. hogy akara
tuk ellenére olyan dolgokat mondjanak, amelyek szöges ellentétben
állnak személyes meggyőződésükkel, a materialista világnézet vallói
olykor szinte megdöbbennek, miféle vallomásokra vitték őket hamis
szavaik?

A költészet csak a teljes autonómia árán - amelytől azonban
folyton meg akarják fosztani - tudja betölteni tanú-szerepét. A
költészetnek pontos törvényei vannak, amelyek szerint időnk

mennyboltján mozog, visszatükrözve és megmutatva minden
szükségünket, szorongásunkat és szomjunkat, de a maga módján
és a maga szabályai szerint, és az, aki ezt a csillagot meg akarná
zabolázni. hogy neki szolgáljon, annak a veszélynek tenné ki ma
gát, hogy nem a csillagot fogja be, hanem egy frázisokat okádó
szörnyet. Ma mégis ez zajlik, és a szociális költészet, a proletár
költészet, és legújabban, napjainkban a szocialista realizmus a bi
zonyítéka torz szóformálásukkal, amennyiben szerzőik az általuk
követett irányzat programjához és munkaversenyhez tartják ma
gukat, miközben megfeledkeznek a költészetről. A költő persze
nem szigetelődhet el korának vonzásától és igényeitől, de ezeket
költőileg kell megragadnia. szimbólumokká kell átváltoztatnia és
ezáltal szélesebb összefüggésekbe kell helyeznie. Ahányszor elsza-
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kadna a durva, kézzelfogható és talán kínzó valóságtól, elhagyná
minden ereje, akárcsak Antaioszt, az antik óriást, amikor felemel
kedett a földről. Szó szerint hinnünk kell a költőnek, amikor azt
modja:

Dombokat, beomlott árkot mind magamban hordom,
s falvakat telve homályos fájdalommal
nyájak bégetnek bennem a kékség felé túl az ormon.

Hiszen a költő is ember, érzi feladata terhét, amelytől semmi
sem szabadíthatja meg, minden pillanatában elkíséri a születéstől

a halálig, vele volt a Paradicsomból való kiűzetéskor. amelyre,
mint elveszett otthonára állandóan emlékezteti, és vele lesz, ha Is
ten is úgy akarja, az Ítéletnapig, amelynek borzalmaira látomása
iban folyamatosan készíti elő. Egy ideig tévelyegni fog, magyará
zói és kormányzói letérítik az útról, hízelegni fog és kényelemre
csábul, de csak egy időre. Megfordul és mások jönnek, akik szom
júhoznak és érzékfölöttire vágynak, és az ő verseik tele lesznek ál
nok örvényekkel, keserű nyugtalansággal, sóvárgással és kereséssel,
valahogy úgy fognak hatni, mint ahogy Paul Claudel kívánja, hogy
az olvasók nyugtalanul és gondterhelten tegyék le könyveit. Minden
környezetben megszületnek majd, minden nyelvjárásban, minden
vidéken, és főleg ott, ahol legkevésbé várják, megbotránkoztatnak és
vidítanak, megvetést és szeretetet ébresztenek, de mindig érzik majd
magukban az elemi vágyat, hogy a lehető legtöbbet magukra vegye
nek, a lehető legtöbb teremtményt és dolgot rántsanak be örvényük
be. És időnként feltűnik olyan, akinek sikerül a szó erejével hatalmá
ba kerítenie az egész látható és láthatatlan világűrt. Mert a szíve
ilyen feladatokat tűz ki:

Megfogni mindent, virágot bontani, s nedvként járni át,
hagyni míg érik s átszellemül, lenni ki békít s megvált,
mindent mi nincs az éjbtJI kihívni, ölelni ujjongva,
s ami holt az életnek visszaadni ragyogva.

És ha a költő azt kérdezi, ki tanácsolta neki, hogy ezt tegye,
bárhonnan is származik, nem kaphat más választ, mint ezt:

A Mindenható Isten volt az,
A szetetet és az apró szavak Istene...

És míg a világ minden oltára előtt a hívők sorai napra nap ma
gukhoz veszik a testté vált Igét, minden nemzet költői a temp
lomhoz közel, vagy attól távol állók, önkéntelenül és akaratuk el
lenére úgy működnek, hogy titokzatos kapcsolatban állnak a sze
retetnek ezzel a felséges művével. Történjék bármi, szót adnak az
emberi szájba, az embereknek énekelnek. Soraik hossza az emberi
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lehellet ritmusát követi, nem lépheti túl, nem követheti holmi óri
ások vagy emberfeletti lények mellkasának méreteit. Megénekel
nek minden nagyot és szörnyúségeset, égetőt és fagyosat, ragyo
gót és sötétet, amelyek messze meghaladják az emberi mértéket,
de minden a lehelletükön át jut el hozzájuk, a szorongástól kín
zott és reménytől és szeretettől dagadó emberi lehelleten keresz
tül. A világűrt az ember képéhez hasonítják, mint ahogy az em
ber maga Isten képére formáltatott, hogy végül minden az Ige ál
tal legyen, hogy minden az IGÉBEN legyen, ami kezdetben vala.

A költő és szülőföldje

Jegyzet Jakub Deml költészetéhez

Minél inkább a saját nemzetségének fáján énekel a költő, annál iga
zabbul énekel. Ezért nem elhanyagolható, miről énekel. Mint ahogy
felcserélhetetlen és egyedülálló a sorsa, helye a világban, amelyet a
Gondviselés választott számára, nem mindegy az sem, mivel tölti
meg énekét. Ezért minden költőhöz egy bizonyos vidék tartozik, a
hangulatával, alig észrevehető különlegességeivel, amelyekkel eltér
minden más helytől a világon, és nem véletlen, hogy ez általában
a szülőföldje, vagy az a hely, ahol gyermekkorát töltötte, vagy leg
alábbis az, ahol először hullott le a hályog a szeméről és tekintett
körül. Mindannyian ismerjük Mácha földjét: távoli, csendes, elnép
telenedett környék a láthatáron egy sziklaszirttel, amely mögött
mindörökre eltűnik a költő szeme elől a vándor alakja, ismerjük
Baudelaire földjét: egy túlnépesedett párizsi negyed a temetők kö
zelében hosszan tartó őszi eső idején, ami ugyanúgy hull a holtak
ra, mint azokra, akik majd csak ezután halnak meg. Minden táj, a
világ minden szeglete megérdemli, hogy a költő számára a minden
ség középpontja legyen, hogy szó fakadjon belőle, melynek csengé
se csak idő és tér határán hallgat el.

Az a költő, akinek a szülőföldje hangszerré változott szívében,
megmenekült már az egyik legnagyobb veszélytől, ami a költőket

fenyegeti - a veszélyes absztrakciótól, ami már annyi költőnek

szívta ki a vérét. A hideg absztrakció zátonya, az, ami nem vált
és nem válhatott testté, talán minden költőt fenyeget - még ha
ez nem is olyan jellemző mindnyájukra, ahogy ezt Karel Hynek
Mácha példáján Albert Vyskoőíl bemutatta -, és csak ha óvato
san körülússza, saját bőrén tapasztalja ki borzalmát, akkor válik
immúnissá, mint valami betegséggel szemben, amit csak egyszer
kaphatunk meg életünkben. Akkor egyszercsak tudatosítja, hogy
fölösleges a kapkodás külhoni anyagok és témák után, ahogy tu
datosította ezt Mácha is, aki érett korához közeledve kijelentette,
hogy énekével otthon akar maradni. Bizonyára van, aki szerint a
költőnek ez az elhatározása említésre sem méltó, mi azonban tud-
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juk, hogy ez mély szeretetet fejez ki a körülöttünk levő dolgok
iránt, amelyek szomjúhozva várják, hogy szimbólumokká válhas
sanak. A szimbólum már valami más, mint az absztrakció, a
szimbólum felemeli érzéki világunk dolgait a magasabb szemlélet
síkjára, de nem pusztítja el azokat, nem sterilizálja őket, épp el
lenkezőleg, hagyja, hogy hatványozott életet éljenek, erre pedig
csak a szeretet képes. Ezzel szemben az absztrakció a művé

szetben séma, önhittség, mely megvet minden teremtett dolgot, és
igyekszik elboldogulni nélkülük.

Az egzotizmus sem egyéb végső soron, mint az absztrakció kü
lönleges válfaja. Biztos, hogy könnyebb a rímek szárnyán röpköd
ni a földgolyó körül, és otromba lenézéssel épp csak hozzá-hoz
záérni a szimbólumok őserdejéhez, amely mindenütt körülvesz,
mint bátran és a szeretet figyelmességével kiállni szemtől szembe
a dolgokkal. Az egzotizmus olyan, mint a csalfaság a szerelern
ben, felületességet jelent mindkét fél részéről. A csalfa szerető sok
nőt ismer meg élete során, de nem ismeri meg a nőt. Az egzotiz
mus minden földrész illataival és színeivel táplálkozik, de aho
gyan általában a szédelgőknek nincsenek gyermekeik, ebből is hi
ányzik élet. Persze vádolhatjuk egzotizmussal például Rilkét, aki
nek költészete az egész európai kultúra termőtalajából táplálkozik
- Rilke a szó valódi értelmében Európai volt -, vagy Paul
Claudelt, akinek hatalmas költészete valóban átöleli az egész vilá
got. Náluk ez inkább tágasság kérdése, amelyben művészetük

szétterjedt. Valami hasonlót, csak más fajtát látunk Otokar Brezi
na költészetében is. De Brezina költészete sem nélkülözi, minden
fennköltsége ellenére, vagy inkább épp ennek köszönhetően a
"földelést". Elrugaszkodás nélkül nem lehet felszállni, mély és
erős gyökerek nélkül aligha tudnának a csillagok magasságában
fennmaradni űrbéli fájának ágai, ahogy a Modlítba ranná (Reggeli
imádság) című költeményében. A költő és a föld kapcsolatának
hitele és mélysége mindig valós voltának legfőbb jele marad.
Nem lehet, hogy valaki úgy legyen költő, hogy a földről másod
kézből, könyvekből és más költői művekből szerez csak tudo
mást. Legalább egyszer az életben kettesben kell maradnia vele,
az iskolai ismeretek mankója nélkül, egyedül, mint egy szeretett
lénnyel, meg kell találnia az emberi fikciók és függelékek horda
léka alatt, hiszen míg a szabad akarattal megajándékozott ember
megtagadta küldetését, és e gyávaságát próbálja mindenfélekép
pen magyarázni, a föld és teremtményei továbbra is engedelmes
kednek. Az ember lázadásakor és bukásakor magával rántotta
ugyan a természetet is, amely most vele szenved, de a Paradi
csom nyomai nincsenek benne annyira betemetve, mint az ember
alkotásaiban. A költő képi világa kimeríthetetlen eszköztárra lel a
természetben, és amikor merít belőle, mintegy vezetteti magát.
Ha elszakad tőle, és nem talál már támaszt az egységes hitben,
egyszerre az eltévelyedés veszélye fenyegeti őt.
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Egyébként Otokar Brezina sem valamilyen közömbös vidékkel
áll kapcsolatban; minden szublimáción át, amelynek aláveti az ér
zéki világ minden dolgát, mielőtt a versbe kerülne, közvetlenül
kitapinthatjuk az l5 vidékét, ahol költőként felnőtt. Míg azonban
Otokar Brezina általánosít és felemel, [akub Deml olyan költő, aki
közvetlen és közeli rálátást nyújt nekünk szülőföldjénekdolgaira,
ahogy nálunk eddig még talán senki. Mindkét költő múve ugyan
akkor azt mutatja, meddig juthat el a költészet - az egyik olda
lon az elvont nagyvonalúságban, a másikon a körülöttünk lévő

közönséges dolgokkal való bizalmas kapcsolatban. De azt, ho
gyan teszi magáévá a költő a dolgokat a szavak által, tehetségé
nek jellege határozza meg, ezt nem lehet előírni. Első könyvei
egyikében, a V Zabajkalí-ban (A Bajkálon túl) Deml még megpró
bálja ezt a látásmódját elrejteni azáltal, hogy orosz környezetbe
helyezi. Később azonban felhagy vele, mert túlságosan kötné,
nem az ő módszere, így kerül bele prózáíba a tasovi táj, az utak,
tanyák, kereszteződések, patakok és dűlők neveivel együtt. Oly
messzire megy az irodalmiatlanságban, hogy teljes nevükön emlí
ti tasovi szomszédait, rokonait, testvéreit és szüleit. Gyermekkora
óta szívével és szemével szülőföldje, nemzetsége mellett marad,
és ezért a feltétlen és példanélküli húségért, melyhez hasonlót se
hol nem találni, királyian bőkezű a jutalom, amelyen maga a köl
tő is elámul: "Ó, dehogy, nem vagyok szomorú, nézzék csak mi
lyen gazdagság van az én házamban. Ezekben a helységekben
van az én rokonságom a negyedik generációtól oda és vissza.
Lent a pincében a barátaim mulatnak. Ez az én borom... És fönt a
többi emeleten található a többi veszteség. Krőzus is elszégyellné
magát előttem."

Mondatai egyenesen meghajlanak a burjánzó felsorolások súlya
alatt, szerteágaznak és kisiklanak a kötésből. ugrándoznak, röp
ködnek és megakadnak a térben, már nem tudjuk miben. Amikor
csak cseveg, szavai közt akkor is a költői feszültség szikrái pat
tognak, egy pillanatra felvillantva előttünk a "liliomok őshazáját".

Hiszen beszélhetnek a költők bármiről, hihetnek bármiben, bo
lyonghatnak például saját értelmükben, szavaik csak fenséges
ürügyek, vérük az ereik zúgóin egy cél felé zuhognak, egyetlen
dolgot akarnak: a dolgok szétszóródott szedésének ólombetűiből

rekonstruálni a paradicsomi üzenet eredeti szövegét. "Lovakról,
gyerekekről, madarakról, halakról, az Isten tudja még miről be
szélünk, de mondataink mögött, mint a hegedúnyereg alatt nem
csak a lószőr és a húr szólal meg, bárányok bégetése és kentau
rok nyerítése, kakukkok és galambok hangja, hanem még a fa lel
ke is és a csiszolt, vöröses felületű, vágyainknak üres és sötét bör
töne."

[akub Deml számára szülőföldje ilyen ürügyet jelentett az őse

redeti állapot feltárására. Szeretete, "viszontszeretete", ahogy ő

maga nevezi, mely a haláltól visszapattant a gyerekkorba és az
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ősei közé, eddig szűz földre vitte, ahonnét magával hozza bizo
nyítékait. Elragad bennünket gyorsasága és váratlansága, aho
gyan az ismert dolgok, a tasovi táj közepéből hirtelen egészen az
idő határán találjuk magunkat, megismerve kövei, fái és állatai ál
talános és örök érvényét. A látó szeretetig el lehet jutni az egész
óceán egyetlen hullámából, egy óriás hegység egyetlen kövéből és
az egész emberiség titokzatos ítéletét bíró egyetlen nemzetség sor
sából. Deml szülőföldje szikláit tanulmányozza, és ugyanakkor
mintha a földkéreg kőkönyvéből olvasná, hogy minden a tűzből

ered: "És amikor egy ilyen gránit kőbálvány éppen szétszakadt,
úgy illatozott, mint egy tűzrózsa... olyan volt, mint a tűz desztil
látuma, amelyet Fehérszombaton szentelnek: ez az illat összetéte
lében kicsi imádságokhoz hasonlított, és a pattogó szikrák gyö
nyöre érződött bennük, a legjellemesebb teremtmények jegyesi
csókjai..." Deml családja krónikáját írja, de mivel látó módon írja,
megismerhetjük belőle bármelyik emberi nemzetség bolyongásá
nak krónikáját a Paradicsomból való kiűzetéstől egészen az Ígéret
Földjére való megérkezésig. Elegendő, ha magával, családjával és
szülőföldjével foglalkozik, és már minden helyszíne, ahogy
mondja, a szívében van, de úgy, mintha az már nem ő maga len
ne, az ő családja és az ő szülőföldje, és ehhez persze az kellett,
hogy áthatoljon a halál titkán, és hogy másodszor is megszüles
sék, és biztosak lehetünk benne, hogy látszólag önző, de belül ön
zetlen szeretete a dolgok iránt egészen odavezet bennünket, ahol
a teremtés minden fonala, amelyeken a közös pusztulás vagy
megváltás függ, összefut. Így talán megérthetjük a Moji pt'átelé
(Barátaim) virrasztó Demljét, a Hrad smrti (Halálvár) és a Tanec
smrti (Haláltánc) álmodó Demljét, a költöt, akit örömmel tölt el az
egyszerű dolgok iránti szeretet, és a költöt, akit ugyanez a szere
tet vizionáló álmaiban a földi élet megszűntétől való szorongással
és rettegéssel tölt el. Hiszen miért félne egyébként annyira?

Végül talán csak mellékesen megjegyezhetjük, hogy igazából
nem beszélhetünk regiona1izmusról a költészetben, mert a költé
szet magára véve egy bizonyos vidék nehéz viseletét, a világűrig

is elér, vagy még inkább minden nagy költészet - Dantét is be
leértve - regionalista, mert egy bizonyos táj specifikus színezete
nélkül nincs költészet, vagy hogy a kezdő mondattal zárjuk a
gondolatot, a költő annál pontosabban énekel, minél inkább a
nemzetsége fáján dalol.

Forgács Ildikó fordítása
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