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IN MEMORIAM HÁRS ERNŐ

HÁRS ERNŐ

Őszi szonettek
Mindegy lett már...

Mindegy lett már nekem, miből lett a világ,
anyag vagy ideák atomjaiból épült,
s hányódó lelkeket pokoltűzzel ijesztget 
a halálfélelem, vagy mennyet fest föléjük.

Hidegen hagynak a bölcs filozófiák, 
melyek egymást lövő légvárakat emelnek,
tanaiktól szivem meg nem vígasztalódik,
nyújthatnak egyaránt változót, apriorit.

Mert hiába jutott mindenre magyarázat,
vívott eget a dac, békélt meg az alázat, 
az öntudat körül nem tisztult a titok:

Hogy vándorol vajon, vagy velünk születik,
s mikor hoz egy anya világra zsenit, 
vagy oly fiat, aki nem ígér semmi jót.
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Ülök a folyosón...

Ülök a folyosón, rám őszi nap ragyog, 
nem tudok járni már, a fény mind kevesebb,
Bach-zenét hallgatok, szőlőt szemezgetek, 
s szinte hiánytalan módon boldog vagyok.

Már a növényi lét, csupán az vesz körül,
ki egykor rászorult állatokat etettem,
jártam a hegyeket, falakat feszegettem,
nem fáj, hogy por leszek kérlelhetetlenül.

Ez az az ősanyag, amiből lett a minden,
a születő világ színpompás, óriási
egésze, amibe lelket lehelt az Isten.

E halmazállapot se fogja tán lezárni
végképp az életem, lesz erő annyi bennem,
hogy a csodálatos körforgást újrakezdjem.

Vannak szavak...

Vannak szavak, melyek holtig velünk maradnak,
szeretetteljesek, kétséget oszlatók, 
velük pályájukat megjárt öregek adtak
soha el nem fogyó áldott útravalót.

Hites próféciát az ifjú házasoknak,
pokolmélyek után emberséges reményt,
a bíztató szavak most is fülembe zsongnak,
egy letűnt nemzedék jótéteményeként.

Most, hogy én lettem az, amit valaha ők
jelentettek nekem, egyetlen óhajom, 
szavaim másba is öntsenek oly erőt,

milyet nekem adott a kapott bizalom,
hogy csorbítatlanul égjen a láng tovább,
míg új meg új kezek veszik egymástól át.

Nem élek már soká...

Nem élek már soká, mégis hányféle szál
áll elvarratlanul belőlem még ki egyre!
Sok minden fog, amit erőm nem fejezett be,
zavarba hozni még a határkapunál.

Hanyatló életem nyugodt úgy volna csak,
ha félbe soha nem maradna, mibe fognék,
egyezne mindig a napzárta és a sorvég,
s másnapra semmikor nem csúszna feladat.

De mint mindenkinek, nekem is zsarnokom
a rettegett idő, mely kivételt nem ismer,
megállást, pihenőt  tőle hiába kérnék.

A föld gyermekeként szolgálni tartozom,
s a rabságból csupán a halál szabadít fel,
közömbösíteni egyedül bírva mérgét.
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KEMSEI ISTVÁN

„Egy fenségesen jelentéktelen
sors”

Hárs Ernőről

Ő volt az utolsó úr ezen a lassú elkopásra ítélt s nagy vonalakban még hagyományos 
berendezé sűnek mondható magyar irodal mi pa lettán. Annyira rendkívüli jelenség, hogy alak-
ját minden nehéz ség nélkül, bármi kor fel idézhetem. Valószerűtlenül magas férfi, idős ember-
ként kissé meghajló, ce ruza- vagy inkább fel kiáltójel-alak, aki minden ajtón bejövetelkor 
meghajolni kénytelen a szemöl dökfa kény szere alatt, aki, ha öregségére kissé megkopottan 
bár, de fel nem ad ná a hétköznapi ele ganciát: szinte ráforrott szikár testére a szürke hajhoz 
ízlésesen passzoló szürke öltöny, sötét ingé hez a szin tén sötét színben játszó nyak kendő, a 
mindig tisztára pucolt cipőből elegánsan kikandikáló hosszú szárú zokni.

Jól állt neki a melegséggel sugárzó barna szem, habitusához a selymes bariton. Nyugalmat 
sugárzó alkatához a megfontoltságot, visszafogott, hallatlan szerénységgel palástolt, magabiz-
tos mű veltséget árasztó, nyomdakészen megformált mondatok sora. Vele beszélgetve olyan 
érzése volt az embernek, hogy olyan valakivel társalog, akinek pongyola szó, lekerekítetlen 
mondat soha nem hagyja el a száját.

Időtlen, „korokon kívüli”, de az is lehet, hogy minden korokon átívelő, az „örök” versen 
munkálkodó költő volt Hárs Ernő, alkati időtlenségében a más neoklasszicistákkal, legin-
kább Jékelyvel vagy Ta káts Gyulával, a nála if jabbak kö zül pl. Kerék Imrével nagyon távol-
ról rokon, abban az érte lemben, hogy ő is bármely időben semmi más nem lehe tett volna, mint 
költő, aki a költészet berkei ben éli le életét. Mint említett pá lyatársai, eleve védettnek szüle-
tett a különböző koráramlatok tól, nyelve zetén, stílusán, forma kezelésén alig hagytak nyomot 
a különböző izmusok, divatos életérzé sek. Neki az élet minden apró rezdül ése, minden vil-
lanásnyi él mény ürügy volt a verssé formálás ra, le gyen a gyermekkori Lajta-partot, egy tél-
fordulót, Mozart hallgatását, vagy görög‒francia stb. úti lát ványt rögzítő, mindegyikük gon-
dosan meg szerkesztett minia túraként belehelyezhetővé vált az ál tala létrehozott világegész be.

Irodalmi körökben járta egy mára felelőtlenül elfeledett, feltehetően a formatisztelő nyuga-
tosok idejéből szár mazó, ré gi mondás valamikor: ha egy gyufásdobozról is tudsz jó, tartalmi-
lag, formai lag tökéletest megköze lítő, ráadásul élvezhető verset írni, költő vagy. Vagyis: állan-
dóan fi gyelned kell a vi lág minden megnyilvánulását, mert mindegyikben benne rejlik az igaz 
költé szet magva, vagy ahogy a ré gi kí nai szólás mondja, egy gyűszűnyi tengervízben a végte-
len óceán. Az egy életen át ugyanazt az ör döggolyót faragó, mélységesen tisztelni való mes-
teremberek jelsza va ez.

Iskoláink nagy erénye s ugyanakkor nehezen megbocsátható hibája, hogy bevési tuda-
tunk mélyébe a szabad szem mel is nyilvánvaló nagyság feltétlen tiszteletét, s evvel óhatatla-
nul kizárja a művészetekhez való köznapi viszonyulást. Mintha Petőfi szavai el sem hangzot-
tak volna a művé szetek templomába engedélyezett mezítlábas bejárásról. Avval ámítanak az 
oktatott szö vegek, mint ha a minket körülvevő egyetem csupa eget ostromló Himalájából és 
mélységes-mély Mariana-árok ból állna. Mintha közöttük nem lé teznének termékeny völgyek 
és folyók öntözte sík ságok. Megszé dített szemünk mindig a nagy verset keresi. A „csak” jót, 
a „csak” szívhez szólót kizárja. A nagy gondolatot. A nagy érzéseket kiváltót. Vakok mara-
dunk a tökéletesre csiszolt részletek felfedezésé hez. A köz napjaival küszködő embert szédí-
ti ez a renge teg ma gasság és mélység: sehogyan nem tudja hozzá juk mér ni magát és sorsát. 

Az irodalomtörténetnek nem szokása az időtlenséget műveikben hordozó költői alkatok-
ra túlzot tan figyelni, hiszen jól elvannak ők a maguk feladatkörében. Írnak, annak el lenére, 
hogy mindunta lan kife lejtik őket a reprezentatív névso rokból, jó szerivel alig veszik valami-
be, műveiket óriá si tel jesítményük el lenére leki csinylik: „A marxista elfogultság évtizedei 
utáni első, Pomogáts Béla ne vével fémjelzett, szabadabb lélegzetű irodalomtörténet – mint 
sehova nem sorolható egzotikumot – öt sorban vette tudomásul létezésemet.” Nézzük, mit írt 
akkor Pomogáts: „Közgazdasági egyetemet végzett, később diplomáciai küldetésben dolgo-
zott. A hatvanas években bontakozott ki költészete. Csillagóra (1964), Lépcsőfokok (1972) 
és Toronyzene (1972) című köteteiben bölcs életismerettel, széles körű műveltséggel ad szá-
mot élményeiről. Műfordítással is foglalkozik.” (Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 
1945‒l981). A hűvös tárgyilagosságra törekvő irodalomtörténészi sorok mindössze annyit 
jelentenek, hogy a költőt leltárba vették. Az időtlen köl tő sorsába mindez belefér. Még a finom 
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önirónia is önmaga felett, Szabó Lőrincről szólván: „Volt némi cinkos együttérzés is szavai-
ban, amikor Szegi Pálnak, kivel együtt hallgatta meg új Storm-for dításaimat, azzal mutatott 
be, hogy csak mondogass jól oda ennek a fia talembernek, mert kibírja.” (Búcsú egy könyv-
társzobától). Hárs Ernő így írta gyöngyfüzérré a leg nagyobb formaművészekre valló, az élet 
legfontosabb alapkérdéseibe lehor gonyzó ver seit, fordí totta öt esztendőn át, dacos, ér tékmentő 
vasszor galommal a ma már – valljuk be – unalmas, és ös szehasonlító filo szoknak valóan 
olvashatatl an Tas so Megszabadí tott Jeruzsálem jét, vagy a portugá lok máig egyetlen világiro-
dalmi ran gú köl tőjének, Ca mõesnak A lusi adák című eposzát és bizony talan hitelességű szo-
nettjeit, az an gol Hardyt, a né met Bennt és máso kat. De fordí tott-írt komolyzen ei dalszövege-
ket is, rengeteget. Pl. kó rusciklust Rilke költeményeire, Liszt-zenék re dalo kat, lefordította A 
tizenöt éves Liszt Ferenc naplóját. Mondhatnánk: egy könyvtár nyit.

A költészet valódi célja nyilvánvalóan nem a dicsőséglistákra kerülés. Mégcsak nem is 
a kétes ered ménnyel kecsegtető halhatatlanság. Az csupán a vanitatum vanitasnak, a hiúsá-
gok hiúságának ma gamutogató, nagyon is földi eredetű csillogtatása. Múló, bármikor más-
sal kicserélhető tárgy, mint egy utcanév, egy szobor, egy emléktábla. Ezeken kívül van egy 
nagyobb jótétemény is: a fe lejthetetlenség.

El nem felejtem a fanyalgó kritikát, amit első, valós kiadó által kiadott, komoly köte-
te, a Csillagóra (1964) kapott. Pedig annak már megvan félszázada. „Verselő diplomata” 
– nagyjából ezt írta róla a korabeli bíráló, ami ugyan csupán egy fokkal dehonesztálóbb a 
költő színészeket lekicsinylő „verselő színész” megítélés nél, de mindörökre el is dönthe-
ti egy pálya sor sát:

Mások tenyésznek, teneked
mindig túl kellett nőnöd magadon,
egy szinttel járnod átlagod felett,
mint lápvidék lakóinak
a megbízhatatlan földű mezőkön.

Nem könnyű annak, aki evvel a sorssal kénytelen megbirkózni. Mint a vers címe is mondja: 
Gólya lábon kell alkotnia. Sokkal többet kell felmutatnia lé nyegéből, mint a „tenyésző” poeta 
natusoknak. A poeta doctus állapotig hosszadalmas és göröngyös út vezet, s szerencsés eset-
ben hosszú életet kell élni hozzá.

Hárs Ernőnek mindez megadatott. A kelleténél göröngyösebb út, és az, hogy kultúrák, nyel-
vek tudójává, átélőjévé, sőt átültetőjévé és ran gos költővé válhatott a Szabó Lőrinc kegyetlen 
bíráló szava it elviselni képes induló fiatal, s le nem tért a maga és tehetsége által kijelölt útról. 
Nem akár milyen teljesítmény.

Öreg, maga is több nyelvet birtokló barátom nemrég azt kérdezte tőlem, hogy hány nyelven 
tu dott Hárs Ernő? Szégyenkezve vallottam be, hogy nincs erről ismeretem. S nemcsak azért, 
mert so hasem ke rültünk annyira bizalmas viszonyba, hogy megérdeklődhettem volna, hanem 
azért is, mert nem ju tott eszembe megkérdeznem. Fordításaiból kiindulva portugálul biztosan 
tudott, aztán néme tül, mert azt diákkorában szinte kötelező volt megtanulnia. Olaszul, ango-
lul. Franciául is, amit Tor nai József Baudelaire-fordításáról írott, filológiai pontosságú kritiká-
ja és a francia nyelvű afrikai iroda lomról írott ismertetői bizonyítanak. Igazi nyelvtehetségnek 
született, mint Balassi vagy Cso konai. Látóköre nyelvtudásánál is lényegesen tágabbnak bizo-
nyult. Kis túlzás sal mondva: át ölelte a Földet. A dal szüli énekesét című, kisesszéket össze-
gyűjtő könyvében (1999) még a kecsua iroda lomról is találunk eszmefuttatást.

De hát Hárs Ernő elsősorban költő volt, s mögötte egy lezárt pályamű, aminek kezdete, 
vége, s mindenekelőtt: tisztán látható, megrajzolható, erősen a gondolatiság irányába fejlődő 
íve van. Al katánál fogva is a lassan, megfontoltan építkező költők sorába tartozott, s az épít-
kezőket viszonylag kön nyű nyomon követni, hiszen téglá ról téglára haladnak. Éppen alkata 
az oka, hogy Hárs Ernő költészetének esetében nemigen beszélhetünk alkotói korszakokról, 
stílusváltásokról. Az anyag, amivel dolgozott, már indulásakor rendelkezésére állt, a megta-
lált hang csak finoman módosult, és nem a látvány, hanem az egyre elmélyülő gondolat szint-
jén. A lassú fokozatossággal szintézisbe érő stílus az 1984-es Tisztítótűz kötetben fordul tel-
jesen létfilozófiai irányba, itt váltja föl a mellőzöttség fel-felhorgadó keserűségének hangját a 
létösszegező elmélkedés letisztultsága. 

Csupán az érdekesség kedvéért emlí tem, hogy az induló Hárs Ernő stílusában – éppen 
úgy, mint a már emlí tett két távoli rokon, a fiatal Jé kely vagy Takáts Gyula verseit olvas-
va – mindig is azt éreztem, mintha lelke és tehetsége az időben visszafelé átug rott volna 
egy teljes korszakot. Nem on nan kezd te ő sem a maga sajátos, és az idők folyamán fel-
hagyott újklassziciz musával, ahol a for maigényben pél daképnek tekintett nyuga tosok s a 
mesternek joggal kinevezett Sza bó Lő rinc befe jezték, hanem messzebbről, a tizenkilence-
dik század végének jeles mesterei felől in dította líráját. Egy, a nyugatosok után feltörek-
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vő új nemzedék óvatosságát jelezte ez az időbeli „stílusvisszanyú lás”, jól szolgálta az ere-
detiség megóvásának szándékát. Ké sőbb pedig a „fensége sen je lentéktelen sors” minden 
keserűsége, az erre rakódott művelt ség és lét tapasztalat, az építkező tehets ég és még ki 
tud ja, mi minden más kellett ahhoz, hogy hu szadik szá zadvégi modernné rajzol ják át ezt 
a költői vilá got.

Nyilvánvalóan ösztönei vezérelték őt – mint másokat is – ezekre a huszadik századi 
modernség lázadó izgága sága által könnyű kézzel elhagyott, kietlen né vált és feledésre 
ítélt harmóniakereső, ti zenkilencedik századvégi stílus tájakra. És persze a költővé indu-
lás helyszíne, kultúrája és minden kori, klasszikus pannon élet érzést sugárzó biztonsá-
ga. S még ez is: „Vidéki elzártságomnál fogva az átlagosnál később kezdtem az iro dalom 
iránt érdeklődni.” (Mit ér, ha kései gyümölcs, az ember?). Ráadásul még talán konzervatí-
vabb, az újdonság iránti lázadó idegességtől távolibb kö zeg ez a többször, örök nosztalgi-
ával meg verselt: „A föld, amelyből meg kellett születnem, / több nékem, mint anyaköny-
vi adat.” – Mo soni-Duna-parti szü lőhely, Lajta-parti szel lem, túlságosan békés és ter mő 
a táj, ahol ma is keve sebb küzdés sel jár a megélés, mint az ország keményebb sorsú tájé-
kain. Nem nehéz onnan nem len ni neurotikusnak, ha az alkatnak amúgy sincs forradal mi 
hajla ma hozzá.

A magánkiadású, Mozaik címmel 1944-ben megjelent, a háborús idők miatt valószínű-
leg különö sebb visszhang nélkül maradt első könyv után kerek húsz évet kellett várnia, hogy 
végre az „iga zi”, kemény borítójú kötet megjelenhessen. A Csillagóra (1964) ráadásul rossz-
kor, rossz időben lá tott napvilágot, éppen abban az évben, amikor Váci Mihály Szegények 
hatalma című kötetétől zen gett a hivatalos irodalom és az ország; ezt a könyvet szorították 
keblükre a versektől elérzéke nyülő, lelkes könyvtá ros lányok...

Soha rosszabb előjelű, balszerencsésebb „hivatalos” bemutatkozást költőnek nem lehet 
kívánni. Hárs Ernő is azonnal felirat kozhatott az elátkozott költők csapatának terjedelmes 
névsorába. Negy vennégy éves, amikor a Csillagóra napvi lágot lát. Még alig látszanak a 
megkésettség sebei, csak némi finom ma lícia dereng e ténymegállapító, születésnapi sorok 
(Évfordulóra) belsejé ből:

  
Igaz, összecsaptam ezáltal
olykor a korszak áramával,

s mire megszűnt a próbatétel,
lemaradtam egy nemzedékkel.

Vannak sorsok, amelyek alakulásába a kelleténél jobban beleszólnak a külvilági hatások, 
a történe lem kiszámíthatatlan szeszélye. Visszame nőleg könnyű mondani, mennyivel jobban 
járt volna Hárs Ernő és költészete, ha öt évvel előbb vagy öt évvel később születik! Ha öt évvel 
előbb: övé a Nyu gat harmadik nemzedéke, egy csapatban Kálnoky Lászlóval, Vas Istvánnal, 
Zelk Zoltánnal; ha ké sőbb: nincs ez a balsorsos költői indulás.

Az évszázadok múlásában majdnem természetesnek vehető, hogy történelmi viharok 
hányattatá sai közepet te időről időre eltűnnek egész művésznemzedékek. Szinte magától érte-
tődő, hogy Hárs Ernőnek alig van nak-voltak vele egykorú művésznemzedéktársai. S ha egy-
kor megszülettek is, el tűntek a hadisí rok gödreiben, a lebombázott házak pincéiben, a krema-
tóriumok füstjében. Azokból az időkből fennmaradt elnevezésű, kegyet len, de egyáltalán nem 
igaztalan kifejezéssel „meszesgö dör-nemzedék” Hárs Ernőé, aki maga ül az Éjféli tárlat lúd-
bőrző éjszakájában, amelyben a meszes gödör fehé ren világít és az Egyszemélyes kávéházban, 
s helyzete majdnem re ménytelen:

Az ihletet elszívták az elődök
legfeljebb pár csikket találni
mit ideges pecsétnyomként hagyott
a kor padlóján Zelk vagy Kosztolányi

Maradok mégis csapdafogta őrnek
a magamravett műégbolt alatt
hol én tartom a vakszikrájú csillárt
s én sebzem benne holtra magamat

És álmodok baráti szemeket
inggombolós szeptemberi verőfényt
szavakká párolt kávéillatot
szívet dobbantó lépcsők délelőttjét
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És fennhangon a köröttemlevőknek
egy frissen írott versem olvasom –
és nem hallom hogy szétlőtték a várost
és nem látom hogy nincsen asztalom

Nagy vers ez a komor ál-helyzetdal, kétségtelen, tökéletes formában, egész világra tágult 
fogalmi rend szerében, tartalomban egyaránt. Mert minden benne van a maga ambivalenciá-
jában, paradox mivol tában, aminek benne kell lennie. Em ber és történelem. Az ember, mint 
önmaga egyszemélyes kávé háza, amelyben a saját kék- és zöldfoltos bordaciteráján maga 
szolgáltatja a muzsikát, ha zene szól. Ember és társtalanság, ember és csakazértis.

De ami nem öl meg, az megerősít – vallja a régi közhely. A felfedezetlenségben mara-
dásban, a han gyaszorgalmú munkára kényszerítettségben is terem valami érdemleges: 
„Kényszerből építek, akár a ter meszek.” – írja későbbi versében (Mint cellában a rab). Igaza 
volt Szabó Lőrincnek: ezt is kibírta Hárs Ernő.

A folyamatos, meddő küzdelem, a lassan felgyülemlő keserűség persze nyomot hagy. Nem 
lehet nem kimondani azt, ami kimondható. Ez a szeretetre méltó, bölcs ember, elegáns, sze-
líd han gú költő haragszik. Mi tagadás, költőként van elegendő elszámolni valója a világgal. 
Van mit szá mon kérnie a világtól. Kezében a mérhetetlen kincs, amit egész élete kockáztatá-
sával a felszínre ho zott. Az élet mű. A ta nítvány most éri utol haragban, filozófiai mélységű 
gondolatban a rokonlelket, amiről a kezdetektől szilárd meggyőződése volt: a Szabó Lőrinc-i 
Te meg a világ vészterhes ambi valenciáját. Az „én” felszabadul, nincs miért a továbbiakban 
finomkodnia. A költőség teljes kitárul kozást köve tel. Levetkőzést. Hiszen eddig is ezt csele-
kedte. Igaz, tapintatosan, be-be merészkedve érzékeny, szemé lyes véleményével a sorok közé, 
a maga módján.

„Magadnak kell lenned a kompnak / s a révésznek”: a költői létfilozófia csúcsa. Benned a 
létra – fogalmazza meg majdnem ugyanazt Weöres. A „kései gyü mölcs” hetvenegy éves, ami-
kor egyik leg jobb könyve, az Éjféli tárlat megjelenik. Ám a nagy sum mázat addigra már elké-
szült, ha lopva is, rejtve is, a Hullámgyűrűk (1990) prózakönyvbe applikál va, Plakettek cím-
szó alá titkosítva, mint ha a beleégett szemérem miatt szégyellné, holott büszkélkednie kelle-
ne vele, mert nagyon jelentős alkotás.

A Palacküzenet kötet fülszövege közli, hogy a Levelek a Márvány-tenger partjáról vég-
leges cí mű, s 1970–72-re datált ötvendarabos versprózaciklus irodalompolitikai okból nem 
jelenhetett meg addig. Ám az 1990-es, óvatos, Hullámgyűrűkbeli elrejtést ez már nem indo-
kolja. Inkább hajla nék a fülszöveg egy másik felvetésére, a belső emigráció okozta feszült-
ségre, görcsökre. A szemér mes gátlásosság gal dugdosott nagy összegezés valóban ennek a 
belső emigrációba kényszerítettség nek gondolati kicsapódása. In nen a Mikes Kelemen-i levél-
párhuzam, pedig ezek a versprózák egy általán nem episztolák, hanem mindegyikük villanás-
nyi gondolatcikkanás egy szelle mi Rodostó fe lől, valahol Weöres A teljesség felé és Czigány 
György jóval később írt Tíz mondatainak vers prózái közötti mondanivaló-tartományban: 
„Meghalt a fejedelem. Meghalt, s nekünk, tu catnyi hátramaradottnak élnünk kell nélküle.” 
Egy száműzetéstudat metaforája. Feldarabolt ars poe tica. Korai költői végrendelet. Korai, 
mert több mint két, munkás évtized még hátra volt. De hát ki tudja? „Mindig helytállni és 
sohasem győzni. Mosolyogva nyugtázni, hogy minden rendű és rangú futópályán elé bünk vág 
valaki – legalább olyan elviselhetetlen, mint a nyílt veszteség hóhércsapá sa.” Ez bizony egy 
élet summája. „Azonban ki törődik még ezen a földön az egyenletes átlagtelje sítménnyel! A 
sö tét és világos erők szüntelen egyensúlyáért csatázó albigens-hittel, mely egyszerre védi meg 
a múl tat és harcol a megújulásért.” És a teljesítményére méltán büszke alkotóé. A „Még sem 
történik semmi” rezignációja.

Az egész, mesterségesen, felelőtlen kezekkel széttépett, felejtéstechnikára alapozott 
magyar iro dalom talán soha el nem múló gondja ez, nem csupán egy magára, maga küzdel-
meire hagyott, jelen tős alkotóé – volt.
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ZSILLE GÁBOR

A vénség mozzanatai
Hárs Ernő emlékére

I.

Kilencvenéves korától havonta meglátogattam.
Botorkálva mindig elém jött a negyedik emeleti
folyosón, kinyitni a liftajtó melletti vasrácsot.
Együtt botorkáltunk vissza, az öregségszagú lakásba.
„Megvénültem, látod” – pillantott fel derűsen, a rozsdás
kovácsoltvasba kapaszkodva. „Az a repesz a bokámban
kínoz, hiába, ilyen a vénség.” Éreztem, törékeny
teste körül ott lebeg hitelesen a huszadik század.
Álltunk a korlátnál, a szédítő mélység fölött, és a
bérháztetők felett két toronydarura mutatott: „Azok
a Zeneakadémiát építik. Hát ezek az én távlataim.”

II.

„Az öregkor nagy ellentmondása,
hogy most, mikor lenne időm másra,
már be vagyok zárva a lakásba.

Szobám foglyaként töltve napjaim,
merengek életem kalandjain,
s felém csak múltam néhány holtja int.

Ifjan viszont, még tele tervekkel
és erőm teljében, ezer helyre
hiába csábított a bédekker.

Hiszen akkor nem volt időm másra,
mert bezártak – de nem a lakásba:
lettem a kor kőtörő munkása.”

III.

Úgy látszik, az ember végül kisgyerek lesz újra,
óvodásként nyűgösködik, ok nélkül duzzog.
Egy alkalommal váratlanul nyafogva megszólalt:
„Unatkozom. Valami jó könyvet hozz nekem!”

Kilencvenévesen is szemüveg nélkül olvasott,
félszemmel, mert a másikra hályog nőtt, viszont
műteni nem merték, az altatás veszélye miatt.
Egy ilyen idős beteg talán nem ébred fel.

„Valami jó könyvet hozz nekem!” Körbenéztem: faltól
falig polcain mázsás súllyal sorakozott
a teljes világirodalom, több ezer remekmű,
oly tömötten, hogy kivenni egyet nehéz volt,

s a szomszédos, raktárnak használt kisebbik szobában
könyvkupacok tornyosultak a bútorokon…
„Olvasmányt? Ide? Hiszen négyezer könyved van, Ernő!”
Durcásan felelt, mint aki játékára unt:

„Ötezer-ötszáz. Ezeket már kiolvastam.”
S az egészben az a vicc, hogy komolyan mondta.


