Mórocz Gábor

„Ember vagyok, emberhez van közöm”
Antropológiai és etikai eszmék Buda Ferenc költeményeiben1

Buda Ferenc költői világképében a pszichológiai, etikai, antropológiai és „meta
poétikai” összetevők szinte szétszálazhatatlan egységet alkotnak. Ezért, amikor
kísérletet teszünk arra, hogy megvilágítsuk a költő néhány meghatározó jelen
tőségű antropológiai és etikai eszméjét, az érdemi tárgytól látszólag igen távol
eső problémákra is ki kell térnünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy elemzésünk
emiatt némiképp töredékesnek és rendezetlennek fog hatni, de úgy véljük: a jelen
témakörben egy zártabb, lineáris szerkezetű rekonstrukció kialakítása súlyos
gondolati torzítások nélkül aligha volna lehetséges.
Kiinduló feltevésünk az, hogy Buda – individuálpszichológiai alapú, erősen etikai színezetű és ökoideológiai elemekkel is átitatott – emberszemléletének
rendezőelve a gazdag szemantikájú vas-szelídség terminusa. Ez az egyedi szó
alkotásnak tekinthető, oxymoronszerű fogalom az autonómia, az önfegyelem,
a tántoríthatatlan nyugalom, az állhatatosság, az erőszakmentes ellenállás jelen
tésaspektusát egyaránt magában hordozza. Egyszerre értelmezhető elérendő esz
ményként, személyiségtípusként és emberi magatartásmódként. Bonyolítja e kép
letet, hogy a vas-szelídséget, mint attitűdöt Buda eredendően nem az emberi, hanem
a növényi létezési mód inherens sajátosságaként mutatja fel. (Erre az összefüggésre
közvetve már a lírikus első kötetét, a Füvek példáját recenzáló Bényei József is fel
hívta a figyelmet – bár azt is látni kell, hogy a máskülönben éles szemű kritikus erős
fenntartásokkal, mi több: értetlenül fogadta a költő egyedi ökopoétikai kísérletét.)2
A vas-szelídség – affektuselméleti vonatkozásban – egyszerre ellenfogalma
a minden finomabb érzelemtől mentes, gyakran a brutalitásig fokozódó kemény
ségnek és a parttalan, érzelgősségbe fulladó érzelmességnek. Gondolatmenetünk
kezdetén az utóbbi pólus felől próbáljuk megközelíteni a Buda fő értékfogalma
köré felépített idealisztikus gondolati konstrukciót.
*
Mórocz Gábor (1981) bölcsész–tanár, szerkesztő. Kötete: Túl a diszharmónián (2016).
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A költővel a közelmúltban hosszabb interjút készítő Lajtos Nóra találó meg
figyelése szerint Buda Ferenc több korai – 1955 és 1958 között íródott – költemé
nyében is hangsúlyos szerepet kap a sírás, illetve a könny motívuma („szeme
imből száraz könnyek” [folynak] – Sártengerben; „kín-gondjaim omló füstje /
szemem csípi forrón sütve / s arra késztet hogy köhögjek / és a könnyem sose
jön meg” – Botladozom; „De tűrni kell most könny nélkül, keményen” – Falak
könyve). Pontosabban: ahogyan a fenti idézetek egybehangzóan tanúsítják: nem
is a sírás, hanem a sírásra való képtelenség válik a pályakezdő költő számára
meghatározó problémává.3 A sírás a veszteségek, traumák feldolgozásának vi
szonylag egyszerű, könnyű – nemi vonatkozásban: hagyományosan feminin
ként számon tartott – módja. A „könnyűség” itt a pejoratív értelemben vett
szentimentalizmus képzetével kapcsolódik össze. Az idézett versekben meg
szólaló – leegyszerűsítve: szerzői alakmásként értelmezhető – lírai szubjektu
mok viszont elutasítják az érzelgősség minden fajtáját; nem tudnak – vagy nem
is akarnak – élni a sírás lehetőségével.
A Konok hegyi keserves című költeményben ugyanez a probléma már jóval
bonyolultabb értelmezési keretben jelenik meg: „Fenyőgyanta-könnyem / or
cámra öntöztem / sűrű volt elakadt / a szóm is elapadt / sebem se kötöztem.”
A versbeszélő mint magas szintű önmegismerésre törekvő lény egyedi, ellent
mondásos pszichológiai tapasztalatról számol be: nevezetesen arról, hogy egy
traumatikus életesemény sírásra késztette (volna), csakhogy könnyei – amelyeket
„fenyőgyantaként” jellemez – sűrűek voltak, és „elakadtak”. Elvontabban fogal
mazva: a már megszerzettnek vélt „kompetencia” hirtelen elveszett; a sírni tudás
gyorsan „visszaváltozott” sírni nem tudássá.
Ám az erősen metaforizált gondolatsor itt még nem ér véget: a szöveg ugyan
is párhuzamba állítja a „fenyőgyanta-könnyel” a szót, lényegében: a sírással
a beszédet. Kiderül, hogy a vallomástevőnek nemcsak a könnye akadt el, hanem
a szava is. Ami bizonyos gátoltságként értelmezhető, hiszen a beszéd (illetve az
írás) éppúgy a trauma feldolgozását szolgálná, mint a sírás, a könny. Az elnému
lás viszont a múltból visszamaradt problémáknak nem a valódi megoldását, csak
a további tárolását, konzerválását jelenti. Ezen a szöveghelyen tűnik fel – a mű
értelmezését jelentősen megkönnyítve – a kötés, a kötözés metaforája is, ismét
tagadó vonatkozásban: „sebem se kötöztem”. Márpedig kötés (kötözés) híján
a seb lassan gyógyul; a veszteségek feldolgozása nehezen halad előre. – Jól látható,
hogy a sírás (a könny), a szó (a beszéd), illetve a kötés (kötözés) képzetei egyetlen
metaforasor összetevőit alkotják a Konok hegyi keserves című költeményben.
Ha már a költői motívumok közötti összefüggéseket vizsgáljuk, érdemes rö
viden kitérni arra, hogy a kötés metaforája – látszólag egészen más relációban –
Buda 1956 végén keletkezett Pesten esik a hó című versében is szerepel: „Pesten
esik a hó / Nyílt sebre friss kötésnek.” 56-os költeményről lévén szó, a motívum
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ezúttal egy közösségi trauma feldolgozása kapcsán kerül elő. A szélsőséges
emberi agresszió által okozott rombolást egy természeti jelenség (a havazás),
illetve – tágabb értelemben – maga a természet orvosolja, „teszi jóvá” (vagy
csupán leplezi a pusztítást, a romokat, a vért?). A hó kötésként tételeződik, vagy
is szorosan összekapcsolódik egymással a hó és a kötés képzete – azon az ala
pon, hogy mindkettő fehér.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a Konok hegyi keservesétől nagy
mértékben eltérő-e a Pesten esik a hó kontextusa. Úgy véljük: nem érdemes túl
dimenzionálni a két összefüggésrendszer közötti különbséget, hiszen a magát
„önazonos” szövegszubjektumokba kivetítő fiatal Buda Ferenc életvilágában
a kollektív és az egzisztenciális trauma lényegében egybeesik. S talán az a fel
tételezés is megkockáztatható, hogy a – datálatlan, de bizonyosan 1956 után
íródott – Konok hegyi keservesben megfogalmazódó melankóliát sem elegendő
egyéni (pszichés) motívumok alapján magyarázni. A könnytelen búskomorság
ba forduló sivár elveszettségérzet – jelentős részben – itt is az individuális sor
sot meghatározó külső, politikai–történelmi okokra vezethető vissza.
*
Mint fentebb kiemeltük: a fiatal Buda vallomásos hangoltságú költői műveiben
többször megjelenik az a versszituáció, mely szerint a szerzőt „képviselő” aktuális
lírai énnek nem adatik meg a sírás kegyelme (ami súlyos korlátozottságként is
felfogható, hiszen a beszélő létmódját meghatározó traumatizáltság – illetve poszt
traumatikus állapot – elhúzódását jelzi). Az 1957-es Falak könyvében pedig a vers
szubjektum kifejezetten arra szólítja fel önmagát, hogy ne engedjen a sírásra irányu
ló belső késztetésnek: „De tűrni kell most könny nélkül, keményen.” (Jelzésértékű,
hogy az idézett sor egy 1956 után – politikai okokból – fegyházbüntetésre ítélt rab
lírai börtönnaplójában olvasható. E ponton egyszerűen értelmüket veszítik a re
ferenciális, történeti–biográfiai olvasat kiküszöbölésére, illetve a szerző és a lírai
én szólamának merev szétválasztására irányuló értelmezői erőfeszítések.)
Mindez nem egyenértékű azzal, hogy akár egyetlen pillanatig is a vad, kö
nyörtelen szigor, a durvaságig fajuló lelketlenség jellemezné a versbeszélő – vagy
éppen az őt „megteremtő” költő – attitűdjét. Buda a szelídséget fontos, pozitív
személyiségértékként tartja számon – igaz, ez a rokonszenvesnek tekinthető
jellemvonás nála nem azonosítható, még csak nem is rokonítható a puhaság
vagy „puhányság” értelmében vett lágysággal.
Arra is utaltunk már, hogy Buda költői világképében a szelídség nem ere
deti, konvencionális változatában, hanem mint vas-szelídség jut megkülönböz
tetett szerephez. A fogalom kitüntetetten pozitív státusa lélektani és etikai
szempontból aligha túlozható el, hiszen az általa jelzett diszpozíció elérése
– pontosabban: annak mélyebb elsajátítása, megszilárdítása – az önmegváltás
reményét kínálja a létének súlyos, béklyószerű terheitől nehezen szabaduló val
lomástevő számára. (Legalábbis a Füvek példája című, 1963-as megjelenésű köl
temény sugalmazása szerint.)
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Vessünk most egy pillantást a vas-szelídség szó grammatikai és szemantikai
vonatkozásaira! Ez a költői neologizmus olyan kötőjeles szókapcsolatként tart
ható számon, amely valahol a jelzős szerkezetek és a – szűkebb értelemben vett –
összetett szavak határán helyezkedik el. Szokatlanságát mutatja az a feltűnő
sajátossága, hogy olyan szavakat zár magába, amelyeknek a szemantikai tar
talma nem egyszerűen ellentétes, hanem eredendően összemérhetetlen is: a vas
anyagnév, a szelídség viszont elvont fogalom. A vas-szelídség szó értelmezése
során a legfőbb problémát az előbbi jelentésének meghatározása okozza. A Buda
„költői védjegyének” tekinthető vas szó ugyanis a szerző lírai univerzumában
eltérő kontextusokban és igen sokféle jelentésben fordul elő.4 Csak néhány pél
dát említünk: metaforaként a dermesztő keménység, a megfellebbezhetetlen
könyörtelenség, az el nem sajátítható idegenség, a külsődleges rend, az arctalan
hatalom, az egyest elnyomó általános, emellett – Szoboszlay Ágnes megállapí
tása szerint – a „nehezen leküzdhető akadály, az ember elé tornyosuló nehézség,
küzdésre késztető kényszerűség” képzetét egyaránt felidézheti.5 A felsorolt je
lentésaspektusok – az ember, pontosabban: az individuum nézőpontjából te
kintve – az „énnel” szembenálló külvilághoz köthetők,6 és szinte kivétel nélkül
negatív értelműek. A „küzdésre késztető kényszerűség” viszont már pozitív
tartalmakat is hordoz, amennyiben aktivitásra sarkallja, s így némiképp felér
tékeli az alapvetően elszigetelt és alárendelt pozíciójú szubjektumot.
Szoboszlay ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vasmetafora pozitív értelem
ben is megjelenik Buda költészetében; többnyire akkor, amikor a szó „érzelmi
értéke” nem a külvilágra, hanem magára „a küzdő emberre”7 vonatkozik. Jelen
tései ebben az összefüggésben a következők lehetnek: kitartó, konok, elszánt.8
Visszatérve a vas-szelídség fogalmára: könnyen belátható, hogy Buda e szó
kapcsolat mindkét összetevőjét, tehát nemcsak a szelídség utótagot, hanem a vas
előtagot is egyértelműen pozitív konnotációval ruházza fel. A vashoz hasonlóan
a „vas-szelíd” ember sem könnyen hajlítható: múltbeli veszteségein, lelki disz
harmóniáján lassan, de önerejéből felülemelkedve hatalomra tör – ám sohasem
mások, csakis önmaga felett; széttartó személyiségerőit hierarchikus egységbe
rendezi; autonóm célokat követ, és feltétlenül kitart alapvető életelvei mellett;
szellemi értelemben bizonyos rendíthetetlenség jellemzi. A sztoikus etikában
4
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A Buda Ferenc költészetében kulcsszerepet betöltő vasmotívum különböző értelmezési lehe
tőségeiről bővebben lásd a következő tanulmányokat, K. Szoboszlay Ágnes: A vas szó Buda
Ferenc verseiben = Jelentéstan és stilisztika. Szerk. Imre Samu, Szathmári István, Szűts László
(szerk.). Budapest, 1974, Akadémiai, 601–604; Hatvani Dániel: Jegyzetek Buda Ferenc költői
világáról. Forrás, 1971. július–augusztus, 78–81 (ebből a releváns részek: 79–80); Nagy Gábor:
A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében. Hitel, 2004/8,
92–109 (a vonatkozó szövegrész: 100–101).
K. Szoboszlay Ágnes: A vas szó Buda Ferenc verseiben, i. m. 603.
Uo.
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Uo. 603.

2019. november

97

ennek a diszpozíciónak az apatheia értékfogalma feleltethető meg. E vonatkozás
ban tehát az antik életbölcselet egyik legfontosabb – Horatius által máig ható
érvénnyel „irodalmiasított” – hagyományvonulata él tovább Buda Ferencnél.
Meg kell említenünk, hogy a vas-szelídség etikai normája Buda Ferencnél
metapoétikai összefüggésben, a költői magatartás eszményére vonatkoztatva
is adekvát módon értelmezhető. Gondoljunk csak az 1957 körül íródott Tűnődöm
című vers József Attila ismert, szcientista színezetű költői önreflexióit – „a költő
[…] (az adott világ varázsainak mérnöke) / tudatos jövőbe lát” (A város peremén);
„mérem a téli éjszakát. / Mint birtokát / a tulajdonosa.” (Téli éjszaka) – idéző zárla
tára: „Verhetnek mint vasat, / más színre mégse váltok: / őrzöm a parazsat / és
mérem a világot.”
Ezen felül a költő etikai narratívájába panteisztikus (vagy modernebb szó
használattal élve: ökoideológiai) eszmei tartalmak is beszüremkednek. Az áll
hatatos ember a „vas-szelídségű füvek” példáját követi: a növények létezési
módja lesz számára a legfőbb mérce; ahhoz igyekszik közelíteni a saját létét. Ám
ez nem azt jelenti, hogy a puszta létfenntartásra kíván berendezkedni, hiszen
a növényi lét meghatározó mozzanata – az ő szemszögéből nézve – nem az egy
szerű vegetálás, hanem a csendes, de feltartóztathatatlan növekedés. (Lásd pél
dául a Füvek példája következő két sorát: „De nékem a füvek példája erőt ád, / […] /
fejemet fölemelem, mint a füvek, a zöld katonák.”)
Buda Ferencnek a „füvek példájáról” szóló, szép és nem szokványos elkép
zelését vélhetően Németh László szövegei ihlették. Az író-esszéista egyik
fiatalkori, az 1920-as évek közepén íródott, kissé didaktikusnak nevezhető
versében (Nem tudom a botanikát) szerepelnek a következő sorok: „Mások ők
[ti. a növények – M. G.], mint az állatok. / Világ émelyes kíntól vonva / Nemes
némaságukat / Hányszor szívtam fel vigaszul. // Mert művész a kis gyom is. /
Dugva, szerényen teljesülget, / De míg nem kész, nem pihen. / Harca: túlnövi
társait. // Ily növény-erkölcs kellene / Belénk is, ember állatokba, / Vértelen
vetélkedés, / Magasabb fa lesz a különb.”9 A Nem tudom a botanikát című műben
megfogalmazott gondolat – némi hangsúlymódosulással – Némethnek egy közel
két évtizeddel későbbi értekező prózai szövegében is megjelenik. Az 1943-as
Nagyváradi beszédben Németh László barátjával és szoros szellemi szövetségesé
vel, Gulyás Pállal folytatott egyik – filozofikus tartalmú – beszélgetésének lénye
gi tartalmát a következőképpen idézi fel: „Gondoltál már arra, kérdeztem tőle,
hogy mi, állatok, mind a növények parazitái vagyunk? Szerves anyagokat csak
ők tudnak alkotni: az állat csak leéli, kifosztja őket. A ragadozó kétszeres élős
ködő: a parazita parazitája. Az egész állatvilágban csak az ember, főként
a művész – az emberkultúra – épít növényformán. Barátom, aki maga is költő,
rögtön megértette és fölkapta a gondolatot. Igen: az ember a legtökéletesebb állat,
minél különb, annál jobban hasonlít a növényekre, s annál kevésbé az állatokra.
9
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Mintha ez volna a hivatása a földön: a világ növényi alaptermészetét helyreállí
tani: az állatvilág ragadozó kedvét a növények csendesebb erkölcsére szorítani.
Hisz harcolnak a növények is […]. De ebből a harcból mégis hiányzik a gyilkolás
szörnyű másodperce. Ők úgy harcolnak, mint a művészek: az erősebb túlnövi
társait.”10 A növény tehát – a húsevő állattal szemben – nem zsákmányol, nem
pusztít, hanem afféle „növéstervet” hajt végre. E folyamat önépítésként fogható
fel, amely nem veszélyezteti mások létét. A „vértelen vetélkedés”, a társak – lehe
tőség szerinti – „túlnövése” nem értelmezhető agresszióként.
Buda Ferenctől korántsem áll távol ez a biologizáló etikai alapállás, hiszen
számos, ötvenes-hatvanas években írott költeményében hivatkozik – és kivétel
nélkül pozitív értelemben – a növények sajátos, az embert is megnemesítő „er
kölcsére”. Érdemes idézni is néhány, különösen kifejező példát e szövegekből:
„Ember vagyok, emberhez van közöm, / a földi füvekben megtörülközöm” (Az
öntudatnak térdig ér…); „alszik a milliós sereg, / a verhetetlen, / mindig megújuló
füvek, a zöld katonák / alusznak, / […] / terjeszkedik országuk, tör előre béní
tó türelemmel, / ó, vas-szelídségű füvek, ti zöld katonák, / lágyságotok iszonyú
fegyver!” (Füvek példája); „Tél! Tél! […] emeli / fejét ellened virágok, füvek fel
kelő serege, / csak te veszíthetsz a fegyvertelen néma-hitűek / ellen […]” (Sújtok
tavaszi ággal); „Füvek, levelek hatalmára esküszöm” (Roham).
Feltűnő, hogy az idézett szövegrészekben mennyire meghatározó a militáris
metaforák szerepe. Buda a füveket „milliós seregnek”, „felkelő seregnek”, „zöld
katonáknak” nevezi, ami arra utal, hogy a növényi létmódtól a legkevésbé sem
idegen a – hagyományosan a maszkulinitás fogalmi köréhez tartozó – harc
mozzanata. Csakhogy ez a harc csendes és fegyvertelen – hosszabb távon még
is hatékonyabbnak bizonyul, mint a nyílt agresszión alapuló küzdelem. A költő
ebben a kontextusban szívesen alkalmaz paradoxonokat: a füvek – látszólagos –
lágysága valójában keménység (ahogyan Buda fogalmaz, ismét egy militáris
metaforával élve: „iszonyú fegyver”). A türelem itt nem engedékenységet, hanem
nyugalommal, derűvel párosuló rendkívüli erőt jelent: éppenséggel bénító hatású
az erőszak képviselőire nézve. A növényektől mi sem áll messzebb, mint hogy
uralomra törjenek más létezők felett, mégis fölébe kerekednek az ezúttal – többek
között – a tél évszak-metaforával jelzett elnyomó hatalmaknak. (Itt érdemes meg
említeni, hogy a Buda első kötetét recenzáló Juhász Béla – nem minden alap
nélkül – vallási színezetű ideológiai konstrukcióként értelmezi a fent vázolt hit
vallást: „A füvek, a verhetetlen »milliós sereg« a természet és az ember legyőz
hetetlenségét, mindent lebíró életerejét jelzik – amely erőben a költő rendíthetet
lenül hisz, e hitbe kapaszkodik elesettségében […]”11)
Ugyanakkor látni kell, hogy Buda – különösen későbbi, már a posztmodern
korára eső pályaszakaszában – egy döntő jelentőségű ponton mégsem követi
10 Németh László: Nagyváradi beszéd = N. L.: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvető–Szép
irodalmi Könyvkiadó, 742.
11 Juhász Béla: Füvek példája. Buda Ferenc verseskötete. Alföld, 1963/12, 95–96.
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Németh László eszmei alapvetését. Nem tudja elfogadni azt a – minden disz
harmonikus mozzanata ellenére – alapvetően optimista emberképet, amelyet
a maga utópista és pedagógusi hajlamaival Németh képviselt. Általánosságban
is kijelenthető, hogy az évtizedek előrehaladtával egyre kevésbé tartja meggyő
zőnek azt az – elsősorban a humanizmusban és a felvilágosodás kori gondol
kodásban gyökerező – elképzelést, amely szerint az emberi faj, illetve az embe
ri civilizáció fejleszthető, tökéletesíthető, s a nem is olyan távoli jövőben jelentős
mértékben előre is fog haladni a perfektualizálódás útján. Antropológiai felfo
gása hosszabb távon a negativitás irányába tolódik el: hajlik arra, hogy kétség
be vonja vagy tagadja az ember jobbá válásának reális lehetőségét. Ennek meg
felelően: immár nem azért fordul az élővilág nem emberi szférája felé, mert
a rajongásig menően elkötelezett a humanisztikus értékközvetítés korszerűbb,
szélesebb horizontot átfogó formái iránt, hanem azért, mert így akarja – legalább
szimbolikus értelemben – radikálisan függetleníteni magát a természetellenes,
torz „normák” által vezérelt emberi közösség kisszerű létharcaitól.
*
A költő – ökoideológiai kötődésű – ember- és társadalomértelmezésének pes�
szimista tendenciája az ezredfordulóra szinte feloldhatatlanná válik. Erről az el
komorulásról ad félreérthetetlen jelzést Buda Farkasok című, 2002-es költeménye is.
A vers kezdése alapján úgy tűnhet: a költő azonosul az „ember embernek
farkasa” („homo homini lupus”) közismert – a filozófia történetében Thomas
Hobbes nevéhez kapcsolt – antropológiai tételével. Egy szintre helyezi tehát az
emberi és a farkas faj által reprezentált vadállati létmódot. Így az a látszat kelet
kezik, hogy az emberi létmódot „állatiasítja”, pontosabban: „farkasiasítja”. A „far
kasiasítás” ebben az értelemben lealacsonyításként fogható fel. Ám azután döntő
fordulat következik be a mű gondolatmenetében. Kiderül, hogy a farkasközös
ségnek mégis van etikai alapja, amely megbonthatatlanul érvényesül. Bár orda
sok a farkasok, egymáshoz mégis „jók, hűségesek”. Az autentikus farkastörvény,
ha a közösségen belül alkalmazzák, lényegében nem más, mint a fajtárs iránti
felelősségvállalásnak a követelmény szintjére emelése. S még külső vonatko
zásban sem jelent (nem jelenthet) mértéktelen kegyetlenséget: a hatálya alá tar
tozó, könyörtelennek minősíthető tett hajtóereje csakis az elemi szükségletek
kielégítése lehet. A farkasok húsevő állatok, éhségüket hússal csillapítják, így
nem véletlen, hogy ölnek. Csakhogy ők nem egymást gyilkolják (mint az embe
rek), hanem más állatokat pusztítanak el. De az utóbbi opció sem feltételfüggetlen:
törvényük értelmében csupán a táplálkozás ösztöne, illetve a jóllakásra való
törekvés igazolhatja az ölést, egyéb – destruktív irányú – szenvedély nem.
A „farkasvilág” tehát – erkölcsi szempontból – az emberi világ fölött áll.
Általánosabban fogalmazva: a versben megfogalmazódó értékítélet alapján
immár nemcsak a növények, hanem a vadállatok létmódja is magasabb rendűnek
mutatkozik, mint az embereké. Buda ezt a keserű felismerést tovább radikalizálja
a költemény végén az eredeti tétel kifordításával: „farkas farkasnak embere”.
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Lehetnek a „farkasvilágon” belül is torzulások; ezek oka azonban nem a farkas
mivoltban keresendő, hanem abban, hogy az emberi elem kívülről benyomul
a farkasok „társadalmába”. Az emberi megjelenése a farkasvilágban nem hu
manizálást, nem domesztikálást, hanem (lét)rontást jelent. Az eredeti, többékevésbé működőképes „farkasetika” aláásását, a jó értelemben vett farkastör
vény szétzilálását. Amikor az egyik farkas a másikra támad, akkor emberként
kezd viselkedni. Ez pedig eredendően idegen a farkasok viselkedésétől.
A Farkasok című költemény végső soron arról tanúskodik, hogy Buda emberés világképe már nem feltétlenül helyezhető el az antropocentrikus létszemlé
let szűkös keretei között. Ahogyan korábban a növények iránti, racionálisan is
átvilágított vonzalom, ezúttal a tudatos, már-már programszerű zoofília válik
hangsúlyos elemmé lírai bölcseletében. Mindkét „alternatív” eszmei orientáció
az élővilág nem emberi oldala felől közelít az emberi létmód, szűkebb értelem
ben: a helyes emberi magatartás problémaköréhez. Mindazonáltal – nem egy
szerűen etikai, hanem antropológiai szempontból is – lényeges különbség fedez
hető fel e két párhuzamosnak mutatkozó világnézeti vonulat között. A növényi
létezést felértékelő – mi több: az ember számára mintaként feltüntető – etizáló
tanítás, pontosabban: annak kevésbé pesszimista változata, jóllehet megkérdő
jelezi az antropocentrikus látásmód axiómarendszerét, még összeegyeztethe
tőnek látszik a hagyományos értelemben vett keresztény–humanisztikus–filant
róp szellemiséggel. Annyiban bizonyosan, hogy nem enged teret az emberi
nemtől való idegenkedésnek, végképp nem az absztrakt embergyűlöletnek.
A vadon élő állatok viselkedésére való pozitív hivatkozás – elvontabban: az
etika etológiai alapokra helyezése – viszont már egyértelmű ideológiai „határ
átlépésnek” tekinthető: inkább az antropofóbiával, mint egy – biologizáló jegyei
miatt újszerűnek ható – antropofíliával mutat rokon vonásokat.
*
A fent vázolt antropológiai és etikai eszmék – nem is olyan közvetetten – Buda
pesszimista költői önreflexiójában is tovább élnek. Legalábbis erről tesz tanú
bizonyságot a „Ha farkasok vonítanak…” kezdetű, cím nélküli költemény.
A mű, amelyet – mottója szerint – egy ismert József Attila-sor ihletett („A költő
hasztalan vonít”12 – Ős patkány terjeszt kórt…), Buda Ferenc legkeserűbb ars
poeticus jellegű alkotása. Az idősödő lírikus e 2018-as versében néz szembe
a legillúziótlanabb módon a költői szerep súlyos presztízsvesztésével, eljelen
téktelenedésével. Ez a végsőkig tömörített, redukált, akár minimalistának is
nevezhető szöveg intratextuális összefüggésben két vershez kapcsolódik: a Farkasokhoz és a Konok hegyi keserves egy részletéhez. Az elsőként említett költemény
hez hasonlóan a [Ha farkasok vonítanak] is összemérhetőnek tekinti a farkasok és
12 A Buda által idézett szövegrész az Ős patkány terjeszt kórt… című József Attila-vers 4. strófá
jának negyedik sora, az eredeti szövegben kisbetűs kezdéssel és három ponttal a végén: „a
költő hasztalan vonít…”
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az emberek (egy csoportjának) létmódját, és ellentétes viszonyt tételez közöttük.
Mi több: mindkét lírai alkotás evidenciaként kezeli, hogy a farkasközösség és
az emberi társadalom összehasonlításából csakis az utóbbi csoport kerülhet ki
„vesztesen”.
Ugyanakkor a [Ha farkasok vonítanak] című versben az ellentétbe állítás alap
ja éppen a nivellálás lesz. A költemény nem húz éles határvonalat az élővilág
különböző szintjeihez tartozó farkasok és emberek (költők) minőségileg eltérő
kommunikációs jelzései között. A farkasok vonítása dalként, míg a költő éneke
vonításként tételeződik e műben. Az állati akusztikus jelzés tehát humanizáló
dik, konkrétabban: esztétizálódik, míg a költői – illetve általában az emberi –
megszólalás animalizálódik. E vonatkozásban a Konok hegyi keserves tekinthető
a [Ha farkasok vonítanak] fő szövegelőzményének. Budának ebben az évtizedek
kel korábban írott versében a lírai én a következőképpen vall fájdalmáról: „Kő
közé szorultam / ki se szabadultam / bükkfanehéz búmban / farkasként tu
tultam.” A vers beszélője tehát farkasként (vagy ahhoz hasonló lényként) jellem
zi önmagát – alapvetően egyetlen fenomén, az általa „kibocsátott” hang alapján,
amely őt a farkasok „tutulására” emlékezteti. A tutul – ma már ritkán hasz
nálatos, tájnyelvi eredetű – szó jelentése az értelmező szótár szerint: „(farkas,
kutya, róka) tompán, vastagon, mély hangon elnyújtva vonít, üvölt”.13 A Konok
hegyi keservesben viszont nem kutyafélékhez tartozó állat (farkas), hanem em
beri lény „tutul”. Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy ez a személy esetleg
költő (még ha nem is maga a költő, a mű szerzője), megnyilatkozása pedig líri
kusi önreflexió! Ebben az esetben a „bükkfanehéz búmban / farkasként tutul
tam” szövegrész azt sugallja, hogy a költemény önértelmező szubjektuma
a saját lírai „közlését” – pontosabban: szenvedésteli tapasztalatai versbe fog
lalását – a farkasok vonításának felelteti meg.
A [Ha farkasok vonítanak] című szövegnek viszont nincs explicit lírai énje.
A vers általánosságban azonosítja a költő – a költők – beszédét a farkasvonítással.
Igaz, az identifikációt azonnal a differenciálás mozzanatával egészíti ki, amikor
a költő és a farkas – egyként fájdalmat kifejező – kommunikációjának hatás
mechanizmusa között lényeges különbséget mutat ki. (Lásd: „Ha farkasok voní
tanak, / sorra mindegyik dalra kap.” Ezzel szemben: „A költő-sors vigasztalan. /
Vonít, vonít csak hasztalan.”)
A vers kezdő sorai szerint az önkifejezés terén „úttörő”, másokat megelőzve
vonítani kész farkasok éneke a szükségszerűség erejével rezonál fajtársaik
körében. Olyannyira, hogy az előbbiek – a szó valódi értelmében vett „farkaspoéták” – kezdeményezése nyomán az utóbbiak maguk is „dalra kapnak”. Így
végső soron minden farkas énekessé válik – ha nem is alkotóvá, de aktív és
kongeniális befogadóvá. Ám annak, hogy a dalolásban egymásra tudjanak han
golódni, súlyos előfeltétele van: s ez nem más, mint valamennyiük közös ta
13 A magyar nyelv értelmező szótára, VI. Szerk. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézete. Budapest, 1980, Akadémiai, 849.
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pasztalata, a szenvedés („dalukban fájdalom, panasz”). A „farkastársadalom
nak” mint lehetséges befogadói közösségnek előzetesen szenvedésközösségként
kell funkcionálnia ahhoz, hogy a „farkaspoéták” vonítása a későbbiekben ne
pusztába elkiáltott szó legyen.
A szenvedés azonban jelentősen mérsékelhető – azáltal, hogy a farkaséne
kesek jelzései nem maradnak visszhangtalanok. Az „alkotói” oldal képviselőit vigasztalja annak tudata, hogy a „befogadók” pozitívan reagálnak pa
naszszavukra. A vonítás által megszólítottak fájdalmát pedig az a belátás eny
híti, hogy szenvedéstörténetük magasabb szintű kifejezéshez juthatott; de az
is jóleső érzés számukra, hogy a farkaspoéták hívó szózatára együtt szenved
hetnek másokkal. A „farkaspoézis” tehát eggyé kovácsolja a közösséget, meg
teremti az együtt szenvedés, a megértés és a (kölcsönös) vigasztalódás fel
tételeit.
Az emberi társadalomban tevékenykedő költő ellenben nem számolhat be
ilyen átütő erejű sikerről. Az ő vonítása – József Attila és Buda Ferenc szövegei
nek egyöntetű tanúsága szerint – „hasztalannak” bizonyul. Ez a szó sajátosan
kétértelmű: egyfelől azt jelenti, hogy „hiábavaló”, másfelől pedig azt, hogy „ha
szontalan”. „Hiábavaló” – a költő szempontjából, mert szavai nem találnak értő
befogadóra. „Haszontalan” – a társadalom, az emberek perspektívájából szem
lélve. Az, hogy a költészet világában nem érvényesíthető a merev utilitarizmus,
az egyoldalúan eredmény-, illetve nyereségcentrikus szemlélet, ezen a szinten
hátrányt jelent, hiszen a modern kor polgárai – kevés kivételtől eltekintve – csak
ahhoz a dologhoz, jelenséghez társítják az értékesség képzetét, amely a min
dennapi életükben közvetlenül hasznosulni tud.
Ugyanakkor látni kell, hogy a [Ha farkasok vonítanak] befejezése részben el
lentmond ennek a végletesen pesszimista költői önértelmezésnek. A „s hogy
szava mégse vesszen el / félcédulákra jegyzetel” szövegrészben implicit módon
ismét a farkas és az ember (költő) létmódja közötti különbség mutatkozik meg.
A farkasok vonítása, pontosabban: együtt vonítása, együtt dalolása a pillanat
„művészeteként” értelmezhető: olyan produkció, amely az oralitás közegében
él, s a jelenben elementáris hatást kelt. Ám látványos „sikerének” komoly ára
van: létét hosszabb távon semmilyen „kultúrnyom” nem tartja fenn. A költő
vonítása viszont rögzíthető, hiszen az ember a civilizáció hajnalán feltalálta az
írást, és ezzel olyan kompetenciára tett szert, amely – hasonlóan az eszközhasz
nálathoz és az elvont gondolkodáshoz – látványosan kiemelte őt az állatvilág
ból. S az aligha tagadható, hogy az orális megnyilatkozások írásbeli rögzíthe
tőségének lehetősége az emberi világ perifériájára szoruló költőnek is „evolúciós
előnyt” biztosít a farkasközösség „poétájával” szemben.
Ezzel összefüggésben: a „s hogy szava mégse vesszen el” célhatározói mel
lékmondat nem egyszerűen tervet, hitet, hanem a lét értelmetlenségével való
dacos szembeszegülést is kifejez. A „mégse” partikula szerepköre itt paradox mó
don a XIX–XX. századi magyar líra több emblematikus alkotásában (pl. Ady End
re Góg és Magóg fia vagyok én…) kitüntetett rendeltetést betöltő pozitív értelmű
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módosítószó, a „mégis” funkciójának feleltethető meg. S így óvatos derűlátást
közvetít a hiperbolikussá növesztett pesszimizmus ellensúlyaként.
Csakhogy a költemény befejező része amellett, hogy felvillant némi vissza
fogottnak minősíthető optimizmust, egyúttal – lényegében átmenet nélkül – alá
is aknázza azt. Vagy fogalmazzunk inkább úgy: a verszárlatban fellelhető nyel
vi kétértelműség teret nyit a pesszimisztikus tendenciák újbóli felerősödésének.
A „félcédulákra jegyzetel” sort akár referenciálisan, biografikusan is lehet
értelmezni. Ezzel kapcsolatban érdemes (ismét) idézni Lajtos Nóra Buda Ferenc
cel készült beszélgetését. A költő itt a következőképpen jellemezte munkamód
szerét: „A kézirataim – már mint az eredeti, kézzel írott »munkafogalmaz
ványok« s azok részletei, jegyzetei, ( fél)cédulái – röviden szólva förtelmesek.
Eligazodni csak magam tudok rajtuk, köztük, bennük. Ez elsősorban a versek
re vonatkozik: rengeteget húzok, javítok (rontok), módosítok, változtatok, míg
egy-egy opus el nem készül. (Olykor még utána is.) Kézzel letisztázva már vi
szonylag takarosak s olvashatóak. Végül persze gépbe írom őket.”14 [Kiemelések:
M. G.] A félcédulákra való jegyzetelés tehát a versírás folyamatának, pontosab
ban: a poétikai szempontból releváns gondolatok rögzítésének az első fázisa.
Legalábbis a szerző példája ezt mutatja, de akár általánosítani is lehet a vers
vonatkozó szöveghelye alapján: a költők többnyire így dolgoznak.
Aligha állítható, hogy a „félcédulákra jegyzetelés” fogalma idilli képzeteket
keltene a befogadóban. Itt nem a „diadalmas” – bár, mint tudjuk, társadalmi
szempontból haszontalan – szellemi produktumra, hanem az időben gyakran
elhúzódó, a legkevésbé sem látványos, sőt: kínos alkotói küszködés processzu
sára helyeződik a hangsúly. Ami nélkül ugyanakkor nem jöhet létre műalkotás.
A félcédulákra jegyzetelő poéta megjelenítése mindenesetre nem arra vall, hogy
Buda Ferenc eszményíteni óhajtaná a költői létmódot.
Ráadásul a vers utolsó sorában szereplő félcédula („félcédulák”) szó nemcsak
konkrét, hanem metaforikus – illetve attól elválaszthatatlanul: ironikus – érte
lemben is felfogható. Egy egészen jelentéktelen logikai csúsztatással élve kije
lenthetjük: aki félcédulákra jegyzetel (illetve ezt szokásszerűen teszi), az „fél
cédulásnak” nevezhető. Mint ismeretes, az erőteljesen pejoráló – régies, ma már
kevesek által használt – félcédulás szó „félbolondot” jelent. Vagyis a verszárlat
ban a költői hivatás művelője már nem is egyszerűen egy hiábavaló tevékenység
képviselőjeként, hanem mentálisan sérült emberként, a társadalmi többség által
megbélyegzett, megvetett szellemi páriaként jelenik meg. Ennél nagyobb mér
tékben aligha lehetne lefokozni a múltban olykor még az öntudatos „mérnökvarázsló” státusára is igényt tartó – de legalábbis vas-szelídségre törekvő – költő
személyét, illetve az általa reprezentált humán értelmiségi szerepkört.

14 Lajtos Nóra: „Viszem magam a világnak”. Interjú Buda Ferenccel, i. m. 45.
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