
JÁNOSY ISTVÁN 

s nem leszek már csak néhány szó 
egy sírkövön" 

HERBSZT ZOLTÁNRÓL 

A huszonkét éves költő, Herbszt Zoltán váratlan halála olyan kérdést adott fel nekem — 
már másodszor —, amely még mindig titok előttem: nem találok rá értelmes magyarázatot. 

Első ízben — több mint 40 éve — éppen Sopronban adta fel nekem ezt a kérdést egy ak-
kori ifjú barátom ugyancsak váratlan halála. Szobatársak voltunk. így ismertük egymás 
minden intim ügyét. Például az ő nagy szerelmét, féltékenykedéseit. Elmesélte egy álmát. An-
nak egy részlete a következő: 

Szerelmi riválisa cimboráival üldözőbe veszi; ő menekül, hirtelen egy nagy úszómedence 
állja útját, de abban víz helyett izzó érc van. Megtorpan. Mint fürdőmester, egy sugárzó arcú, 
ezüsthajú, -szakállú öregember áll ott és lemutat a mélybe: „Készülj, ugorj új lelket ölteni!" 
Hátulról már diadalmasan ordítanak az üldözők: most elkapják! Ő ugrik, átússza a láng-
özönt, a teste szinte elsistereg, de, amit kilép a túlpartra, érzi: új, sugárzó teste van. Az öreg 
felmutat a magasba, arra menjen tovább — ahogy emelkedik, érzi: lentről a lány nézi őt és ke-
servesen fölsír. 

Az álmához ezt a magyarázatot fűzte: „az öreg az Isten, és az álom azt jelenti: egy éven 
belül meghalok." 

Bár súlyos mellhártyagyulladáson ment keresztül, annyira felgyógyult, hogy szegedi or-
vosuk — mert ott laktak — megengedte, hogy visszamenjen Sopronba és folytassa tanulmá-
nyait. Útközben télen útbaejtette szülőfaluját, ezalatt meghűlt, agyhártyagyulladást kapott és 
meghalt nem egészen egy évre az álom után. 

Ma sem találok rá racionális magyarázatot: hogy lehet az, hogy ő álma alapján pontosan 
tudta a halálát, annak időpontját. 

És most, íme Herbszt Zoltán esete. Viruló, egészséges ifjú volt. Sportolt. Sikert sikerre 
halmozott. Mint költő bámulatos gyorsan befutott: tehetségét még gimnazista korában fölis-
merte Sarkady Sándor, és közölte verseit a Soproni Füzetekben: Utóbb pedig többször is 
megjelent a Tiszatájban. Ettől kezdve verseinek derekas részét olvashattuk a folyóiratokban, 
a Szegedi fiatalok antológiájában. Minden oka megvolt rá, hogy derűs és diadalmas verseket 
írjon. És ő ilyeneket írt: 

„ Tudom, félbeszakad egyszer az arcodat 
simító mozdulat, 
s nem leszek már csak néhány szó 
egy sírkövön. 
így lesz, kedvesem, ne sírj"... 

(Az utolsó kedvesnek) 

„Halál ez a tavasz nekem" 
(Cseresznyevirág) 

Herbszt Zoltán, a fiatalon elhunyt, tehetséges költő ezekben a napokban lenne 25 éves. Emlékezésül közöljük Jánosy István írását, 
amely első változatában elhangzott a Soproni Öregdiákok Baráti Körében. 
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Petőfi halála ürügyén is magáról beszél: 

„Koponyám serlegébe esővíz szivárog 
féregitató lett a versek medencéje 
többé nem kortyol belőlem gondolat 
nem csillan több arc már a tiéd se" 

(Néhai P. S. költő arcai) 

„Anyám, fiad lőtt 
vadakhoz lesz hasonló 
kinyújtóztatják testét 
vadászok a terítéken 
elbomlott szemébe 
javasasszony-kezed sem 
tud már békét simogatni" 

(Látomás) 

„Az ember dolgai végére ér, 
mindegy tesz, hogy simogatás 
vagy pofon az utolsó pillanat. 
A csalódások későn fájnak 
igazán s a halottnak szerencsére 
nincsen emlékezete. 

A Testámentom című versben pedig a barátaitól búcsúzik: 

„Ne haragudjatok ezért, sietős útam volt." 

Folytathatnám az idézgetést oldalszámra, de ennyi is elég. Betegségét halála előtt egy hó-
nappal még senki sem sejthette, a galoppierende fehérvérűség oly gyorsan végzett vele. Ő nem 
tudhatott semmit közelgő haláláról, de a versek már tudták, már régóta előre jelezték és kiál-
toztak a mélységből. Tehát ezek a versek nem a tudatból, még csak nem is a tudatalattiból tör-
tek fel, hanem a léleknek egy még mélyebb ősrétegéből, ahol az időegymásután már nem szá-
mít, ahol időtlenség honol — és ez a C. G. Jung által „kollektív tudattalannak" nevezett lélek-
réteg. Másképp megmagyarázni nem tudjuk. A racionális tudat itt már tehetetlen. És feltehe-
tő, hogy verseinek más elemei és motívumai is ebből a mélyrétegből származnak, s ezeket kéne 
Herbszt Zoltán költészetében tüzetesen átvilágítani. Ez még a jövő feladata. 

Ma divat: össze nem függő képek és metaforák halmozása egész az értelmetlenségig, a 
halandzsáig. Herbszt is ugyancsak halmozta a képeket és merészen társította. Sokszor nála is 
egészen diszparát elemek állnak össze hasonlatokká, metaforákká. Viszont a versek értelme, 
indulati tendenciája egyáltalán nem homályos, de könnyen átélhető, megfejthető, önvallo-
másnak felfedezhető. Ő annál naivabb, közvetlenebb, őszintébb egyéniség volt, hogysem di-
vatból, modorosságból leírjon egyetlen szót is. Róla is elmondható, hogy verseit ajánlotta a 
falaknak, mert úgy írta, ahogy neki jólesett. De ugyanakkor egész lelkét, emberi becsületét, 
életét, halálát beleadta. Hiszen ő mindent egy kártyára tett fel, és ez a költészet. Azért volt 
egész életében, barátságaiban, szerelmeiben oly lángolóan nyugtalan, szinte kapkodó, mert 
lelke legbelső zugába bele volt programmozva: 21 évig élsz. Ez az olthatatlan életszomja ab-
ban nyilvánult meg, hogy szinte egyszerre akart minden élménynek a végére járni. Ő is el-
mondhatta Babitscsal: 
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„A legészrombolóbb, vadabb kéjt add ma nékem, 
S a legfájóbb ölőbb kínt add melléje még 
sohasem, sohasem mondom reá: elég 
Szegény vagy Isten — mert mivel szívem betellnék, 
meg nem teremtheti erőd és örök elméd!" 

Az emberlét örök nagy kérdéseire, mint születés, szerelem, halál, barátság, teremtés és 
pusztítás, emberirtás és önfeláldozás, — egyszerre akart igényes és végleges feleletet kapni, 
ezért kellett a mohó élményhaj szólás, a kaland, a kóbor soha meg nem állapodás. Ő még nem 
tudta — kamasz lévén —, amit az öreg költő már tudva tud, hogy nagyon sok kérdés adódik, 
és egy élet tapasztalata után is csak nagyon kevésre tudunk választ adni. 

Szellemi Odüsszeiájának e rendkívüli intenzitását leginkább szerelmes verseiben érezzük 
— annál is inkább, mert ezek a legszámosabbak életművében. Itt kulminál élménymohósága, 
szertelen nyugtalansága. Idillikus korai szerelmes verseitől eltekintve, a legtöbb igen drámai és 
tragikus hangú, noha általában sikeres hódítás tanúvallomása. Ezekben a versekben érződik a 
leginkább Ady hatása: a héjja-nász, a vér ünnepe: 

„ Úgy megégettél 
Tépő nyakkal markolnék 
beléd, hogy kifolyó véreddel 
nyakonönthessem az égboltot. 
— alkonyodjon " 

Persze ettől az emésztő tűztől csak didereg a lány: 
„öleléseink után mindig 
betakartalak csillagokkal 
szőtt takaróval de mégis 
dideregtél — hűvös volt 
neked e mindenség 

(Úgy megégettél) 

„ezentúl már rablóké a határ 
egymásból tépve megnőnek ujjaink" 

— írja Egy szerelem röntgenképeiben. Persze, az ilyen szerelem úgy világítja át az embert mint 
a röntgen — illúziók nélkül látjuk a másik pőre csontvázát, és a beteljesülés utóíze nem édes, 
hanem keserű: 

„hát céda volt valahány". 
Egyetlen befejezett drámájában, a Kiállításban, amely építkezésében, párbeszédeiben és 

jellemrajzaiban kitűnő drámai érzékről tanúskodik és jól elő is adható — egy szerelmi négy-
szög viszontagságairól van szó. A főhős, egy festő ösztöndíjat kap Londonba, és ott megcsalja 
a feleségét valakivel, aki egyetlen nagy szerelme lesz. Otthon a felesége is csalja őt régi szerető-
jével. A kiállítás előestéjén a feleség kiadja szeretője útját azzal, hogy most már csak a férjével 
akar élni. Igen ám, de megjelenik a londoni lány, és közli a festővel, hogy tőle fia született, de 
meghalt és szerelmüket most már lezártnak tekinti. A feleség viszont — megtudván, hogy fér-
je találkozott ideáljával — bejelenti a festőnek, hogy elköltözik tőle a volt szeretőjéhez. így a 
festő, aki azzal emelkedik ki a többiek közül, hogy sok gyöngesége ellenére mégis érzőbb és 
tartalmasabb ember, egyedül marad kétségeivel. 

Nem vitás, hogy a festő kicsit önportré is — ennyire alanyi költőnél ez nem lehet másképp 
— de ekkora kiábrándultság ilyen fiatalon? Mint aki már fenékig itta „az élet poharát"? 

De azért Herbszt költészete mégsem morbid, keserű, letaglózó. Éppen ellenkezőleg: vala-
mi napsugaras báj dereng verseiből. A koraiakból a kamasz törékeny szépsége, a későbbiek-
ből a sokat szenvedett alig férfi könnyeken át is mosolygó bölcsessége. Kevés mai költő akad, 
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akiből ennyire sugárzik a természet iránti naiv rajongás. Erről így vall rendkívül eredeti prózai 
írásában: a Rejtőző kamaszkorban, arról emlékezve, hogy nagyszülei egy bakterházban lak-
tak 10 kilométerre Soprontól: 

„A kis ház mellett vonat, és amerre a szem ellát, szőlő, meg egy tekintélyes akácerdő. 
Erre a vidékre emlékszem élénken, jobban mint a városra, amelyben felnőttem, pedig hozzá-
értő régészek és turisták szerint Magyarország legszebb műemlékvárosa... A tíz és 
tizenhat—húsz év közötti korosztálynak az a szerencséje, hogy végtelen sok világot tud felfe-
dezni magának, ott ahol akar. Nekem külön szerencsém (amihez a városi gyerek sajnos egyre 
ritkábban jut hozzá), hogy elképzelt csodálatos tájak és élet mellett rendelkeztem ilyennel a 
valóságban is — nagyapáméknál. Talán ennek tulajdonítható, hogy életem egyik célja lett, 
hogy az álmokat és álombeli tájakat megleljem a valóságban." 

Verseinek, témáinak, metaforáinak nyersanyaga mindig a természet. De ez a természet 
sokkal gazdagabb, mint amit ő a bakterház környékén észlelhetett, itt van például a tenger vi-
lága. Reális élményeit csodálatos képzelgéssel gazdagította fel egy Krúdy, Cholnoky László 
hangulati erejével. És ebben a csodálatos gazdag álomtermészetben sorra merülnek fel a fur-
csa archetípusok a lélek legmélyebb rétegéből — ez az igazi szürrealizmus mechanizmusa. Ta-
lán emiatt is érezte magát annyi sok barát és barátnő között kóbor, magányos sámánnak: 

VERS 

Magadhoz mérettél. 
Közös sorsod van a 
hőmezőn károgó varjakkal. 
Kidoboltak minden faluból, 
soha nem alhatsz már 
meleg szénát zizegtető 
padláson, se 
szalonnás szájjal csókolt 
szüreti menyecskék ölén 
Nótás szemű zsivány vagy, 
ellened prédikálnak 
a vecsernyés harangok. 
Az ablakon-benézők 
sóhajával lépsz tovább 
mert csavargó hitedet 
sáros dűlőkre zárják ki 
a tűzhelyes szobákból 
feketekendős vénasszonyok 
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