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Surányi László: 

A dialogikus vers 

Mándy Stefánia költészetéről 

s ki lépve áll kamrája ajtajába 
helyettem készül útra napra nap 
helyettem áll  helyettem lép le lába 
az ismeretlen torkú éjszakába 
hogy megrezdítse érted hangomat 
                             Zenei áldozat1 

Mándy Stefánia versei a személyes hang intenzitásával szólnak. Mégsem egyszemélyesek. Vannak 

hagyományos értelemben vett vallomás versei (Celestára, Üzenem, Emlékező). De ami a magyar köl-

tészetben alighanem egyedülálló, az a Mándy Stefánia-i dialogikus vers. Költői világának két további 

specifikuma a szó és kép kapcsolatát, ill. a legfelbonthatatlanabb és legmélyebb szenvedés viszo-

nyát érinti. Ezekre később térek ki, előbb az mutatom be, ahogy ennek a költői térnek a konsti-

tuens eleme a dialógus, a megszólalók egymást áthatása. Nemcsak ott, ahol direkt módon megidéz 

egy költőtársat, festőt vagy zeneszerzőt, hanem olyankor is, amikor például egy szimbolikus 

tartalmú kép a téma. 

A cédrus 

A vers a címével látszólag arra utal, hogy itt is ez utóbbiról van szó. Ám a témát illetően óvatos-

ságra inthet az a kétértelműség, hogy a mottó helyén álló „csontváryé” ajánlás is lehet. Vajon a vers 

cédrusa Csontváry cédrusa-e vagy inkább a költő cédrus-látomása, amit Csontvárynak ajánl? 

én nem kívántam szólani 
a szó szólt 

és hallgattak a fák a nagy kövek 
páfrányos táj bámult az égi hegyre 
arany mangófa ölnyi zöld tövek 
e buja föld itt nem az én világom 

a cédrust láttam most már visszavágyom 
áldott kopárság még adj még erőt 
a vizek szélén van az én lakásom 
ahová inni jár a szarvas és az őz 
örök időn vontam keskeny csapásom 
s ha úgy van hogy a halál megelőz 
most nem tudok már többé nem születni 
most mindig új életre eljövök 
lágy talpaimba szegeket veretni 
tehozzád szólni élteim levetni 
új s új halállal sorsodhoz növök 

                                                 
1 A tanulmányomban hivatkozott Mándy Stefánia versek itt olvashatók a hálón: 
http://lajosszabo.com/MST/MST.pdf  

http://lajosszabo.com/MST/MST.pdf
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Az indítás látszólag a cédrus festőjét szólaltatja meg. Ám már ez a hang is többszólamú. Első 

hallásra úgy tűnik, hogy Csontváry szögletes, zseni-öntudatú hangját halljuk, aki tudja, hogy az 

igazi zseni médium (Eliot-Pilinszky).2 Csakhogy a szórend mintha a rá háruló küldetés súlyától, a 

vele járó harctól visszariadó Jónás prófétát is idézné. Tagadás, menekülés is szól benne – ez nem 

Csontváry hangja. Másrészt eszünkbe juthat Ámos próféta is: az oroszlán üvölt, ki ne félne – a Név 

szólt, ki ne prófétálna? (Ámos, 3,8.) De a prófétálás feltétlenségének a helyét itt más foglalja el. A 

szóért meg kell küzdenie annak, aki „nem kívánt szólani”. Egy későbbi sor megnevezi a szólni nem-

akarás drámai következményét is: „a halál megelőz” – ahogy a szólni nem akarás a szót! Így olvasva 

a megdöbbentő folytatás „a szó szólt”-ra adott válasz is lehet: „most nem tudok már többé nem születni 

/most mindig új életre eljövök /lágy talpaimba szegeket veretni”. A szó, amely szólt, az elioti „ki nem ejtett”, 

„örvényt forgató” szó,3 amelyre itt az új és új szenvedés, halál és újjászületés drámája a válasz. Ennek 

a drámának a „tétje”: „tehozzád szólni”, a mozgatója pedig a szóba vetett bizalom. Ez az, ami en-

gem megszólít ebben a versben. Nincs megnevezve a „te”, akihez szól, de hogy megtisztító szóról 

van szó, amely a rilkei „változtasd meg életed” súlyával terhes, azt az utolsó két sor szinte magától ér-

tetődő természetességgel mondja ki. De kimondatlanul marad, hogy kihez szól, aki itt megszólal, 

ahogyan végső soron az is rejtve marad, hogy ki beszél. A megszólaló drámáján tetszik át, vagy in-

kább süt át mindkettő. Azt hiszem, a költői sors (az olyan költő sorsa, aki számára minden vers az 

egész életét sűríti magába) és a költői szó van itt beleszőve a Szó (a testet öltő Szó) drámájába. 

Hiszen már az első két sorban halljuk magát a költőnőt is: szóról és nem képről van szó. Ebben a 

korszakában írt verseinek gyakori építkezési módja (így a később elemzendő Vajda-versé is), hogy 

a letisztultan egyszerű szóközéppontú indítás után ugyanilyen letisztult, erősen képi térbe lépünk. „a 

vizek szélén van az én lakásom, ahová inni jár a szarvas és az őz”: ez mintha egyszerre utalna a Bibliára 

és Bartókra, a költőnő létértelmezésének két pillérére. Nem tudjuk, a cédrus szólal-e meg, vagy 

Csontváry vagy a költőnő mondja, hogy „áldott kopárság még adj még erőt”. De a kérés és megfogal-

mazásának a módja megint csak Mándy verseinek jellemzője. Egész egyszerű, letisztult hangja 

van. Imaszerű a szó eredeti, még nem ritualizált értelmében. Abból az élő lelkiismeretből szól, 

ahol „még nyilvánvalóan egy: személy és szó”.4 Szó és kép, lírai igény és ima átjárja egymást. 

Az Eliotot idéző Az idéző c. versben szintén a halált és pusztulást, a 20. századi történelem 

szörnyűségét megjelenítő, talán Weöresre emlékeztető képek között bukkanunk hasonlóra: 

mert elhagyott és szemfedőnkre száradt  
szólítsd hanggá a rezgő képeket 
míg szemvilágunk barbárok tapossák 
s a pusztában vesző gyermekfejek  

„Szólítsd hanggá a rezgő képeket” – ez ismét Mándy Stefánia költészetének egyik kulcsát adja meg. A 

cédrus-versben is ez történik: „hanggá szólítja” a képeket (itt nem a szemfedőnkre száradt halál-

képeket, hanem az életdrámát sűrítő képeket). De ez történik a Van Gogh-, a Klee-versben és 

sorolhatnánk. Maga a kérés végső soron egy paradoxonnal is megfogalmazható: adj erőt ahhoz, 

ami az erőm. Ahhoz, ami Mándy szavainak legmélyebb formáló impulzusa. A csúcs, a legáttet-

szőbb talán a Vajda-vers, itt látszik a legtisztábban, hogy valóban „hanggá szólítja” a képeket. 

Tehát nem a kép mellé állít egy intenzív, vagy kevésbé intenzív, szubjektív vagy objektív leírást, 

                                                 
2 L. Pilinszky János, Csontváry olvasásakor, in Csontváry-emlékkönyv, Corvina, Budapest, 1976. 109. 
3 T. S. Eliot, Hamvazószerda, ford. Vas I., in uő: Versek – Drámák, Macskák könyve, Európa, Budapest, 1986. 82. 
4 Szabó Lajos, Biblia és romantika, in uő, Tény és titok, medium, Veszprém, 1999. 106. 
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hanem magát a képet jeleníti meg mintegy „belülről”. A szó-tér, amibe a vers beleágyazza, 

magának a képnek ad egy új, mélységi belső dimenziót. Hasonló ez ahhoz, amit minden valódi 

dialógusban megélünk. 

Rilke fája és a cédrus – a szemből felszakadó kép 

Nagyon hasonlót látunk itt ahhoz, ami Rilkénél A képek könyvében történik (Rilke – a rózsa-versek 

tanúsága szerint is – közel állt Mándyhoz): 

Mit deinen Augen, …  
hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum 
 und stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein.  
Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß 
und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift. 
Und wie dein Wille ihren Sinn begreift, 
lassen sie deine Augen zärtlich los…5 

Mándy Stefánia is egy látott és „magába” a „szív-középbe”, az „énmélybe” befogadott képet – itt 

a cédrust, a Lámpaemberben egy visszatérő Vajda-motívumot, a Sztélében egy archaikus dombormű-

vet, a Kerékszemekkel címűben egy bibliai képet, stb. – bont ki, „szólít hanggá”. A Rilke-vers ma-

gyar fordításában szereplő „látomás” inkább Mándy szó-képeire illene, mint a nyugodtan kibonta-

kozó, még a drámát is lassan érlelő rilkei képekre. Rilke a Lovag c. drámai versében például egy 

hosszú versszakban részletezi a költői megszólalás születésének pillanatát, amit a védettség vértjé-

ből kilépés drámájaként jelenít meg, és a vértet áttörő halál képével ír le (gondoljunk A cédrus „új és 

új halállal sorsodhoz növök” sorára). Persze fontos különbségek is vannak. Mándy fája – legalábbis 

első közelítésben – Csontváry képén nő, nem közvetlenül a természetben. Tehát egy művészi tem-

peramentumon átszűrt képet fogad a szó-terébe. Másrészt az ő fája nem világgá, hanem személlyé 

lényegül át. 

Döntő különbség az is, hogy Rilke óta az Andalúziai kutya alkotói már borotvával elvágták azt a 

szemet, amellyel még az ő képeit lehetett nézni. Mándy Stefánia képei már ez után a művészi kor-

szaknyitó gesztus után születtek. A Sztélé c. versben – talán az Andalúziai kutya bevezető képsorára 

is reflektálva – a szemben felszakadó képről beszél. Itt nem leválik egy akarati aktus hatására a 

képpé-világgá érlelt fa a szemről, amelyben született. Sokkal fájóbb és dramatikusabb történés az, 

ahogyan az öt ezredév megfejthetetlen némaságába zárt sztélé költői képpé zárul: „féldombormű ha 

sorsod falba rótt /tükröződve felszakadt szememben”. (Egy képbe sűrítve Mándy költői világának több 

alapmotívuma, a kő, a sors, a szem, a tükröződés!) Itt egy religiózus művészi alkotásból kiolvasott 

sors, és nem a világgá nőtt fa „szakad fel” a szemben. 

Altamira 

De míg az Andalúziai kutya gesztusa a jövőbe vetett új pillantásról szól, Mándy Stefánia az 

avantgárdnak azokhoz a képviselőihez tartozik, akik, mint Kandinsky, Klee, Eliot, Weöres, a 

múltba is mélyebben néznek az új szemmel. Ezt sokszor már a verscímek is jelzik: Menhír, Sztélé, 

Ante, Nut, Kőharang.  

                                                 
5 „fekete fát emel képzeleted: /magában áll és háttere az ég. /S világot alkottál. És óriás, /akár a szó, amely a csöndben érett. /S 
akaratod amint tudtára ébred, /elválik szemedtől a látomás…” Rainer Maria Rilke, Köszöntő, ford. Garai G. in uő, Versei, 
Európa, Budapest, 1983. 55. 
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altamírában még dobog a szív bölénye 
maszkokban még az ősi tánc folyik 

mondja az Altamira c. vers, és a múlt megváltása nélkül a jövő is megváltatlan marad. A vers záró 

soraiban ismét a talány, hogy kit szólít a kép (amely ismét a szerző képi világának fontos motívu-

mait – szem, kő, fény – sűríti egybe), a szemek dialógusa:  

réssé szűkült szemtükreink 
világa várja 
hogy kigyúljon szemedben a kép 
az egy 
pupillába kövült archeológiája  

A választ az adja meg, ha végigkövetjük a vers kezdete és vége között feszülő ívet. Az egész vers-

ben várt „lélegzetnéma pillanat” tartalma a fénynek, a kezdet fényének a születése. És itt a kezdet már 

nem a múlt, hanem az örök kezdet, amit az is jelez, hogy fényének születése egy újabb középponti 

motívumhoz, a növekedéshez kapcsolódik:  

most kéne nőni 
nőni még 
amíg a fény legelső 
csarnokába lép 
s minden szörny visszaretten  

Másrészt a vers főszereplője a szemsugár. Vele, tehát a múltat idéző látóval indít a vers:  

hányszor hány rétegen 
tör át 
fa bőr szövet 
a szemsugár  

Ebben a látó szemben fog tehát felgyúlni a „válasz” a kezdet fényére. De csak azután, hogy meg-

történt az átváltozás: a „semmi nyerve semmi elveszítve” sorstalanságából a születésbe és sorsba lépés: 

„sorsot rajzol az erezet fája / s kötözni kezd”. Vagyis az utolsó sorokban már explicite is kétszemélyes 

vers megszólítottja itt is a szenvedésről tudó, a sorsba lépő látó költő, akinek a számára „és ettől 

kezdve minden válaszút /és ettől kezdve minden út kereszt”. Így kap értelmet az az életrajzi tény, hogy a 

költő Mándy Stefánia egyben művészettörténész is volt. Olyan költő és művészettörténész, akit a 

megkövült archeológia nem, csak a belőle a kezdet fényét befogadó szemben újjászülető, 

felszakadó kép elégít ki. Ahogy a Sztélé utolsó versszaka mondja:  

féldombormű ha sorsod falba rótt 
tükröződve felszakadt szememben 
fénnyé egészülsz öröktől halott 
és átfordulsz a mindenkor jelenbe 

A vers kibontakozásának itt is, az Altamirában is lényeges eleme a dialógus, ezúttal a szemeké. 

A dialogikus vers 

A cédrus versben a dialógus szinte főszereplő. A vers megidézi Csontváry képi világát, azzal a drá-

mával együtt, amit kiolvas belőle. Vajda kettős arcképein látunk hasonlót: ott két egymást belülről 
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átható arcél, itt két hang szövi át – és láttatja egymást.6 (Vö. Szólószonáta két sorsra) Van egy 

különbség: a költői „én” itt rejtve marad. Aki itt beszél, az inkább a végső, belső mértéke a költői 

létnek, ahogy azt Mándy gondolja-éli. 

Ez tehát az ő költészetének egyik jellemzője: nem egyszemélyes (ahogy például József Attila ön-

megszólító Tudod, hogy nincs bocsánat-ja végső soron egyszemélyes) és nem is egyszerűen két-szemé-

lyes. Csak abban az értelemben az, ahogy a Talmudban a Sekhíná, az isteni jelenlét megszemélyesí-

tője, az Evangéliumban pedig Jézus mondja: ahol ketten az én nevemben együtt vannak, köztük 

vagyok. Mint az igazi nagy költőknél – Rilkénél, Eliotnál –, a vers „tétje” Mándy Stefániánál is az 

emberi létet transzcendáló-megvilágító-átható jelenlétnek a megidézése. Dialogikus verseinek leg-

közelebbi rokona talán Rilke utolsó Orpheusz-szonettje, megszólítottja is leginkább azzal rokon, 

akit Rilke ott szólít. Önmagát, a benne rejlő, de minden csak-egyénin túli, letisztult személyt. A 

költőnő férje, Tábor Béla ezt nevezi személyiségnek.7 

Vázlatok egy Vajda-archoz 

Halál és újjászületés ebben a térben összeszövődik a szó drámájával, a „tehozzád szólás” drámá-

jával. Mint ahogy a Vázlatok egy Vajda-archoz c. – szintén nem egyszemélyes, hanem a számára 

mértékadó festőt, világát megidéző – versben a megnevezés a születéssel és növekedéssel, a név-

telenség a szenvedéssel és pusztulással, s mindez a több más versben (pl. Egyetlen út, Van Gogh, Az 

évek enciklopédiája/3,4) visszatérő „úttalan út” képével. Nehéz egy ilyen egyszerre sűrű szövésű és 

mégis áttetsző versről anélkül írni, hogy varázsát megtörnénk. Pedig erőt adhatna az, hogy ez a 

vers maga is egy hasonló nehézséget győz le: Vajda ugyancsak egyszerre sűrű, mégis áttetsző képi 

világát ülteti át szó-térbe. Közvetlenül a képeket „írja le”, de belülről. A drámai történés képpé 

sűrűsödését akarja tetten érni, szóval megnevezni „az énmélyben izzó /benti távlatokat”, hogy a képet 

magába fogadó szó újra képpé, látomásos képpé sűrűsödjön. A képben mindig van valami zárt, 

végleges. Mándy, mint már mondtuk, ezt nem feltöri, de nem is mellé helyez egy értelmezést. A 

képeket úgy ülteti át a szó-térbe, hogy egy mélységi dimenziót nyit bennük a szóval. A születési 

pontjukból nézi, szinte újra látjuk megszületni a képeket. Vagy elpusztulni. Vagy újjászületni. 

Harcolni a növekedésért. Rögtön az első sorral belülről nézi, a megnevezés, megnevezhetőség 

drámai terébe állítja az utána következőket. Szó és születés-megteremtődés súlyos és természetes 

kapcsolódásával indít: „nevezni azt lehet mi lenni vár még”, S miután ezzel az egy sorral megnyitotta a 

szó-teret, a megnevező-teremtő szó terét, egyszersmind a megnevezés drámájának terébe állította 

az utána következő képeket. Szinte látjuk, ahogyan a „lenni várók” képpé válnak:  

nevezni azt lehet mi lenni vár még 
a gyűrt szirom szemhéjjá simulását 
a főhajtást a hattyúszárnyú fánál 
a végtelenbe oldott gyolcsok mészfehérjét 
egy lassú lejtő áldó ütemét 
a hegy a fű a némaság növését 
amit örökké omló fal takar 

A Vajda-képek motívum-univerzumát idézik a sorjázó képek, de ezt nem szükséges tudnunk. A 

képek önmagukban is láttatók, és minden kép lényege egy mozdulat, átalakulás vagy növekedés 

                                                 
6 L. Mándy Stefánia, Vajda Lajos, Corvina, Budapest, 1983. 184-191. kép 
7 L. pl. Tábor Béla, A szellemről, in uő, Személyiség és Logosz, Balassi, Budapest, 2003. 17-26. 
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(de a némaság is nő!). A képeket az első sor avatta egy tér képeivé, a képek mintegy annak „tézisét” 

bontják ki, a szavak lejtését követő inkább csak jelzésszerű zene mellett (ellentétben például a 

Cantata profana, az Agnus dei lüktető zenéjével vagy a Szarvasmenekülő első és utolsó versszakának 

hangos zenéjével). Itt is az történik, amit Mándy a nagy Vajda-monográfiában Vajda rajzmontá-

zsaiban lát-láttat meg: „egymástól függetlenül zajló folyamatok egybelátása (szimultaneitás), 

egymás áthatása (transzparencia), egymássá való átalakulása (metamorfózis).”8  

A második versszak az ellentézissel indul, de a kijelentés azonnal átmegy a pusztulás képébe. És jön-

nek a szenvedés, a pusztulás, a halál látomásai (ismét Vajda-motívumok, de itt már az utolsó pe-

riódus szénrajzait is felidézik):  

de jeltelen maga a zuhanó ég 
szénné szűrt kín fekete lángolása 
dőlt égre nyújtott puszta kar 
szegecselt arca végső rándulása 
a név ahol a névtelenbe hal  

Az apokaliptikus elnémulást-elnémítást az utolsó sor „összegzi”. A tér, amit az első sor kinyitott, 

mintha lezárulna. Az első versszak képeiben nem volt semmi specifikusan emberi, a második, a 

pusztulás versszakában megjelenik a puszta kar és a szegecselt arc. De mintha az igazi személy alakja 

csak a harmadik versszakban lépne elő, „fejét lehajtja jel van homlokára”. A születés-növekedés és a 

halál-pusztulás-szenvedés ellentéte most az úthasonlattal jelenik meg (nyilván nem függetlenül 

attól, hogy a magyar avantgárd, az „utat törő” festészet kiemelkedő alakjáról van szó): „amerre ment 

az útnak vége nem volt”. Ez mintha azt sugallná, hogy az utat ő maga, Vajda jelenti. Ám rögtön itt az 

ellenpont: „nem volt az út”. Akkor hol folytatódik? Az avantgárd szituációt egybefoglaló kép adja 

meg a választ: „a fák fordítva álltak /lábát égeti az ég forró homokja”. A világfelfordulás őrülete és a 

dimenzió-növekedés (túlnövés az égen), a velejáró szenvedés, mindezt nehéz volna sűrűbben egy 

képbe komponálni. Az úttalanság és jelei mintegy ráégnek a bőrére (ahogy már az előző versszak 

is sejttette): „szikár növények rossz lapockacsontján”. A folytatás „belül” születhet meg – „de lámpa 

rajza ég karéja bent növekszik /a kés a kéz a hal szívünkbe veszve”. Ennek előfeltételét egy szigorú kép 

írja le: „bordák vasrácsán sütött át a menny”. Megjelenik, áttör a valódi – nem a Mallarmé-féle üres – 

transzcendencia, de a szenvedést nem oldja fel. 

A szentendrei oratórium – a legfeketébb és a legmélyebb szenvedés 

És itt érkezünk el Mándy Stefánia költészetének egy további jellemzőjéhez. Az Auschwitzot meg-

járt költőnő ismerte a legfeketébb, legsűrűbb, legfelbonthatatlanabb szenvedést. Meg kellett kísé-

relnie ezt is képbe foglalni (Eszmélet). A legfeketébb, legsűrűbb szenvedés közvetlenül nem felold-

ható. Sokan kísérelték meg ezt a feloldhatatlanságát „megjeleníteni”. De nála ennél többről van 

szó. Ha sikerül a legmélyebb szenvedésre visszavezetni a legnyersebb, legfeketébb szenvedést, 

amit a gyűlöleten is túli, sötét, személy-gyilkos világ okoz, akkor sikerül megtörni sugárzását. És a 

legmélyebb szenvedés már személyes szenvedés. Ezen a torkollat-ponton születik közvetlenül is 

érezhetően a háború utáni első korszak több erős verse (Szarvasmenekülő, Van Gogh, Az évek encik-

lopédiája). Vagy gondoljunk a Zenei áldozatra: „alatta kín lappang a hang”, és főleg erre a pár sorra:  

                                                 
8 Mándy Stefánia, Vajda Lajos, 44. 
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ki nem szenvedhetett  
elég elég korán 
színültig megtelik 
a névtelen borán 
színültig megtelik 
semmit nem teljesít 
ha porból vétetett 
porára szétesik 

A legfeketébb, feloldhatatlan szenvedés visszavezetése a legmélyebb szenvedésre – Mándy 

Stefániánál ez a mérték. (Ez történik Pilinszky legmélyebb pillanataiban, pl. az Apokrifban.) Az 

egész út, a legpusztítóbb, gyűlöleten túli szenvedéstől a legmélyebb szenvedésig, onnan a 

feloldásig ívelő, majd a szenvedésbe visszazuhanó út legdöbbenetesebb összefoglaló verse a 

szentendrei oratóriumból (auschwitzért mondott anno 1959). A sötét szenvedés képével indít: 

egy láb hevert az úton felfelé 
arányai – az úr dícsérete 
csupasz tarkónk csendesen reszketett 
gondoljatok vak énekünkre 
hogy elhanyatlott a vasszín rácsos napgolyó 

az űr sincs már meg ott a láb helyén  

A képek egyre expresszívebbekké és ijesztőbbé válnak, míg eljutnak a Megváltót is megvakító 

szenvedés képeiig (ismét Vajda-utalással, az élő Jézus helyén egy pléjézus, az elpirulás helyén a 

fém rozsdája): 

aztán a koponyapiramisnál 
rámsandított egy vakmerő   a gúla 
csontfénye lepte be szürkés szétnyúló 
roppant tagjainkat  üregszemekkel 
nézett ránk pléjézus arca 
fémmaszkján rozsdapír  

És az emberlét minimumától is megfosztottak vallomása: „nem süllyedtünk el csak iszonyodtunk /hogy 

lám mi is hát /emberek vagyunk”. Nehezen felfogható, hogy ilyet ki lehet mondani. De az emberarc 

teljes lecsupaszítása folytatódik: „nem volt nevünk”, „a jeltelen sír omló arcainkon /szavunk homokja 

/nesztelen pereg”. Van-e mélyebb fájdalom egy költő számára, mint amit az utóbbi két sor mond? 

Ezen a ponton kezdődik tehát az átfordulás a legmélyebb szenvedésbe. Ismét megjelenik a szem, 

de már nem az „üregszem”: a tükröződés motívumával együtt jelenik meg, és tudjuk már, hogy ez 

Mándynál a dialógusra utal – még ha itt a dialógus fájó hiányára is: „és ezt nem tudtad mindenek tudója 

/(holott szemedben tükröződött végtelen /vonulásunk égő sebhelye)”. Folytatódik az út motívum: „ez volt az 

út amelyen át feléd”. Újra erőre kap az emberi szó. A felelősségé is: „aztán nekünk kellett felelnünk / 

értük is”. Az oratórium egyik csúcspontja a felelősség már teljesen tiszta megfogalmazása: 

a szerkezetben illőn izzani 
rezegni gyötrő polifóniád 
keskeny ösvényed törvény szigorát 
minden napon fényekké oldani 
és hozzá még saját nagy vétkeink 
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Ami a Vajda-versben az úttalan út, az itt „keskeny ösvényed törvény szigora”. Egy percre teljesen 

megtisztul a hang és megszólal a magyar költészet egyik legmélyebb modern imája, immár tiszta 

megszólítás: 

világaid nyugalmát hadd ihassam 
hogy mindörökre nyugtalan 
legyek 

a szomjúságról szól csak minden 
ének  

teremtő szomjunk 
hadd maradj 
velünk  

Az az átváltozás megy itt végbe, amely nélkül nincs feloldása a legsűrűbb szenvedésnek. Ezen a 

ponton nincs kép, csak fény és ének (szó). Az elviselhetetlen és az emberi létet végtelenül eltorzító 

és összezsugorító szomjúság emléke átalakul a teremtő szomjúsággá. Aztán a kérdés, minden Mándy 

vers végső kérdése: „fényarcod mása / hol lapul”. A szenvedés nem semmisül meg, de most már az a 

hang szól, ami közös a Vajda- és a Csontváry-verssel és a Zenei áldozattal:  

ha arcát földi fű növi 
nem fénylik át csontján az ég 
ha nem hordja mi rárogyott 
ha nem sebez üt át a szó 
nem vérzünk el és el bele 
halálán ének nem ragyog 

Ha az ilyen, végsőkig letisztult sorok a magyar költői nyelv szerves részévé válnak, akkor lesz 

remény, hogy a történelmünk sűrű, fekete szenvedései nem sugározzák tovább bomlasztó 

hatásukat. 


