
30

E G Y Ü T T2021
6



31

E G Y Ü T T 2021
6

Finta Éva

csonTos MárTA TónUsAi

Mélyek ezek a tónusok csontos Márta verseiben. A fájdalom ott árnyékolódik 
miden fényességben, minden villanásban, mely ezt a világot növényi erezettel 
fonja be. A kötet címe mutat egyfajta ellentmondást, a carpe Diem nála nem 
a „percemberek” időérzéke. Az idő az ő mértékében más értéket kap: súlya, 
nehezéke lesz, mint a köveknek, mint a kemény sorsú embereknek. Az idő nála: 
időtartam. Kísérlet, az ő szavával élve. Benne lenni a pillanatban. Megélni, átélni, 
a következőig. Valamitől valameddig. Akár fájdalomtól fájdalomig is. Hiszen a 
test változásának gyötrelmei kifogyhatatlan képi tűzijátékot alkotnak verseiben. 

Miközben a test fájdalomszikrái, érintkezési nehézségei folyamatos 
önmegfigyelésre kényszerítik, az első cikluscímben (Az embergép tragi-
komédiája) feltárul az eltávolítás egyfajta felsőbbrendű, már-már cinikus 
önreflexiója. Gépesíti magát, teste ellenkező és ellenálló dinamikáját, kény-
szeríti, mozgatja, generálja a tevékenységet. A Látványterv című verse ettől 
többet is elárul: a test mintegy eltávolodik viselőjétől, a kialakuló „üreg”, 
maga a távolság a sejtek, testrészek, -elemek, -szövedékek között folyamatos 
tágulásban van, mint a világegyetem. Ez a hang hidegíti a lírát, kiemeli az 
emberi világ környezetéből, Ádámként az űrbe veti, mint Madách tette 
egykor drámájában. Fontos, hogy csontos Márta nem írja túl közérzete 
megjelenítéseit, nem merül el kesergésben, öreges panaszokban. Tárgyila-
gossága mégis mélyen emberi és mélységesen a szerves világba oltott. Ahogy 
a záró sorokban megjelenő önérzete, amit ő maga hiúságként nevez meg: 

Mégsem tudom megszerezni az alázat
erejét, szükségem van a látványra és
az éljenzésre, hogy megtörténjen
az erőátvitel, s ura lehessek annak az
ürességnek, melyet saját világommal
töltöttem fel.

A kötet négyes tagolású. A négy részre bontás archaikus rögzültségeket asz-
szociál bennünk, azonban a cikluscímek nem rezonálnak képzettársításunkkal. 
Az embergép tragikomédiája eltávolítja tárgyát, az embert, egyszerre engedi 
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be Madáchot és száműzi, és egy fanyar arcjáték kíséretében kényszeríti belső 
tere színpadára. A szerző a versek fölé illesztett mottókkal jelzi, milyen irányt 
kíván venni szemlélete a témakörben. Leginkább felülről hajlandó önmagára 
tekinteni, a fizikum kínjait csúfosan kipellengérezi, majd rezignáltan megjegy-
zi, hogy a maga számára kijelölt hely, honnan belátja testének változásait és 
elváltozásait, olyan küzdelem, amely nem hozza meg a várt eredményt: „…
szinte botrányos/ fölénnyel emelem magam a legfelső/ lépcsőfokra, mely nem 
vezet sehova”. A Kőbe faragott álom fokozza ezt a színpadias hangulatot, de 
már nem a szerző a főszereplője, a szerző már csak megfigyelő, illetve maga 
is részese kívánna lenni az eseményeknek, hiszen, mint jelzi, megváltotta a 
belépőjegyet erre a „mutatványra”, ami idelent, a földfelszínen zajlik: 

Én befizettem a meghirdetett produkcióra,
kezemben a jegy, ott állok a világfa meztelen
karjai alatt, állok hangtalan; (…)

A Rejtőzködés, a Késnek az emberhangok egyre beljebb tolja bennünk 
a felismerést, hogy a megidézett elmúlás-képeknek van tárgya, birtokosa, 
ami nem más, mint a szorongásainkkal, félelmeinkkel körültapinthatóvá lett 
járvány. Mégsem szűkíti le a szerző a megjelenítés képeit napjaink közbeszéd-
ben, plakátokon és felhívásokon, statisztikai számadatok által érvényben lévő 
információira. Tágasságaival az elmúlás változatos képét jeleníti meg, még-
pedig a színek sokféleségével operálva. „Szabadfoglalkozású életművészként” 
„magam is szimbólum akarok lenni,/ nyomot akarok hagyni a vadászkezek/ 
és a sólyomkarmok között” – fogalmazza meg költői és emberi szándékát. És 
hozza szimbólum-erejű képeit: „minden csak/ öncélú küzdelem, libikóka/ a 
világ mérlegén”; „párolgó/ vízcsepp maradsz a napon, s már/ nem érzed Isten 
tenyerét a válladon”. A Turczi istvánnak ajánlott Értékmentés című versének 
utolsó két sorában vegytiszta filtrálásban adja meg a választ önmagának 
mindarra, amit az élete során felépített, vagy a megvalósult és elmaradt tervek, 
vágyak, értékőrzés evidenciájában még fontosnak tekint: 

Tisztulni csendig. Már készülök.
Áthangolódnak bennem a napok.

A Határtalanokban, ellentétben a meghirdetett verscímmel, a természetben és 
a benne feszülő határokat sorolja. „Mindennek van határa” – paradoxonnal indul 
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a költemény. Van a tűrésnek és a szeretetnek is, lennie kell, csakhogy a szerző 
ezeket nem leli fel önmagában.  személyisége feloldotta azokat a gátakat, melyek 
megvédenék a külvilág ostromától. Egyfajta tehetetlenségi nyomaték nehezedik a 
vállára, mellyel az élete során adódó esélyeket hagyta a semmibe tűnni:

Amit elszalasztottál, senki nem
veheti el tőled, egyensúlyozhatsz
az emlékek törésvonalán,
csak nincs kinek megmutatni,
hogy a kinőtt élet-kabát alól
kilóg a megzavart lélek.
A határok, a fény-árnyék játéka, a színek 

Az elmúlás képi és fogalmi megjelenítése egyfajta számvetéssel keve-
redik a versekben. A Bepillantás Platon barlangjába magyarázatot ad a 
nyirkos és hűvös világból érkező képekre: „nem érzed magadban a teremtett/ 
lény örömét”. A mondat kétséget kizáróan tartalmazza, hogy a létezésnek 
lényege az öröm, mintegy benne foglaltatik. Mi akadályozza meg ebben a 
szerzőt? A választ ő maga mondja ki: „Poharadban is beszennyezték/ az 
öröklét vizét, nem hiszed el a valós/ történeteket, nincs biztos tudásod (…)”. 
Ez a tömör összefoglalás korunk létérzését, tudatszintjét közvetíti, ezzel 
mintegy meg is nyugtathatnánk a szerzőt, ha ő maga nem lenne ennek biztos 
tudatában. A lényeg tehát nem a személyiség belső világában halmozódó 
drámai felismerésekben található, hanem a kintről befelé áramló köz-érzet 
irányából, melyre Csontos Márta reflektál. Önkéntelenül megidézve ezzel 
radnóti Töredék című versének kezdő sorát: „Oly korban éltem én e földön 
(…)” És a mi időnk mitől satnyul, miféle „titkos féreg rág” rajta? Versről 
versre haladva bomlik ki a társadalmi és emberi világunkat folyamatosan 
inzultáló és átrajzoló láthatatlan kéz karmesteri mozdulatainak végkifejlete:

Döngnek az új léptek, új hódítók
jönnek, senkiföldjének tekintik
a letarolt kontinenseket, minden
csupa, csupa bomlás-szürke.

Most durván harsogni érdemes,
széles vállal mehet a bivalykodás. 
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Már sokan leköpdösték az eget,
lefestették a bevésett térképeket,
talpuk alatt porrá tört a kereszt.

Az embergép tragikomédiája ciklus egyszerre vall a szerző belső életéről, 
testi-szellemi lényének látható és láthatatlan vonásairól, valamint a külvilág 
történéseiről, változásairól. Az ego kifejezést vele kapcsolatban félreértés 
lenne használni. sorsát, élethelyzetét minden körülmények között felvál-
laló, magát annak át- és megadó személyisége rezignáltan jelzi, a kijelölt 
utak számára nem azonosak a bejárt utakkal, „az egész élet (…) önelrejtő 
komédia” – ahogyan azt Más színben feltüntetve… című versében kifejti. 
A társadalmi vonatkozásokat átszövi a magánember önmagára korlátozódó 
tevékenysége, mint például amikor a tükör előtt fogsoráról elmélkedik, vagy, 
ellenpéldaként, amikor a Lényeglátóban kivetíti sorsára a létét meghatározó 
írás fontosságát:

Látom, előbb-utóbb életemmel kell
fizetnem a létért, a nevemet is
bekereteztetem szavakkal, védelemre
van szükségem, (…)

A záró mondatban fogalmazza meg személyiségének nyitott, 
áttetszőségében sebezhető lényegét, melynek védelmét csak írásai által 
biztosíthatja. A rámenős, gátlástalan, addiktív életélvezet ellenében neki 
csak a szavak egyértelműsége, a kimondás bátor puritánsága marad. Ebben 
látja sorsa, földi léte kiteljesedését:

Így leszek elérhető emlékezet-modell,
mindenki számára holofon, végleg
önazonos Istennel.

Ebben a létezésformában nem csak önmegadás van, belső törvényei 
is ebbe az irányba lendítik. csontos Márta nem áldozata élethelyzetének, 
tudatos döntés erősíti útját, szellemi fejlődését, önkifejezését. Motiváci-
ója egyszerű: „nem akarod átrágni/ magad a/ világtérképre kopírozott/ 
tévedéseken” – szögezi le önmegszólító monológjában, a Napihír.com 
kozmopolitániában.
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A kötet második, Naplójegyzetek című ciklusában rondószerűen térnek 
vissza az elmúlás képei, képzetei: „Odaát tested majd malomkövek lapján/ 
megőröltetik, véreddel/ összegyúrják szétszórt/ morzsáidat, s szétosztanak 
az éhezők között.” A folytatás is szemléletes: „Új figurákat gyúrnak belőled, 
kitesznek/ a túlélők asztalára.” Az „anyagmentesítő kohója” szókapcsolat 
Peer Gynt figuráját idézi, akit haszontalan élete végén a gomböntő beolvaszt 
öntőkanalába. 

Nem mindig győzi a lélek a gravitációt, nem mindig tud elvonatkoztat-
ni az élet hétköznapi, gyakorlatias követelőzéseitől. Öniróniával, keserű 
gúnnyal kezeli ilyen jellegű helyzetét: „azzal/ a megnyugtató érzéssel por-
ladsz, hogy/tudod, még meg sem születtél.” rudolf steiner fejti ki A szabad-
ság filozófiája1 című munkájában a realizmusról a dualizmussal ellentétes, 
általa monizmusként meghatározott állásfoglalásában a következőket: „A 
naiv realizmus számára a valóságos világ észleleti objektumok összessége; 
a metafizikai realizmus számára az észleleteken kívül az észlelhetetlen 
erők is realitást jelentenek; a monizmus az erők helyébe a gondolkodással 
megszerzett eszmei összefüggéseket helyezi.” csontos Márta valósága is 
gondolkodással megszerzett eszmei térszerkezeteket képez azzal a különb-
séggel, hogy igényt tart a láthatatlan tartományában észleltek valóságára. 
Ebben a virtuális térben észleléseivel, érzelmi-indulati viszonyulásával, 
gondolatai attribútumaival rendezi be szavakból építkező világát, melyben 
önkínzó módon vallja be félelmeit, gyengeségeit is: „Rengeteg sötét van 
a szívedben,/ talán már szégyelled is magad, / hogy csak egy karnyújtás-
nyira/ van az a fénygerenda, amit tegnap/ színültig töltöttél” (Monológ a 
félelemhez).

A Naplójegyzetek ciklus tele van megszólított élőkkel és holtakkal, a 
múzsa szólongatásával, önreflexióval. Érdemes kiemelni képeket, a szavak 
grafikája által megelevenedő hol színes, hol fekete-fehér ábrázolásokat: 
„fantomrajzot mintáz gyűrött párnádra ikonizált fejed” (Levél egy költőnek, 
aki már nem ír, nem olvas. B. T. emlékére); „világasztalra telepítették a 
rombolás játékterét” (Kiszámoló); „a teremtés könyvéből kivágott másolat 
vagyok” (Ady Endre naplójából); „kövekre vésett Istenarc néz a színfalak 
mögé”(Jöttem, hogy a bűnösöket igazakká tegyem); „szememben vasta-
godik a látomás pora”; „ott állok a világ-gödör szélén” (Szabó Lőrinc 
tanácstalan). A megjelenített képek többnyire depresszívek, az elkeseredés 
és magány rezignációjával telítettek. A szerző súlyos képei ellenére sem me-

1 Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2016, 88. old.
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revedik bele az önsajnálatba. Valami belső késztetés által sikerül önkezével 
kihúzni magát az alámerülésből.

A harmadik ciklus címe Kiszakított lapok. Már a második ciklus így 
indult, ezzel a képpel: „A reggel már megint kiszakított/ a képzelet albumá-
ból, a képeket/ visszaragasztani nem lehet, nincs meg/a kijelölt hely sem”. 
A harmadik ciklus első verse pedig címével ajánlatot tesz egy új naptári 
bejegyzésre: Kérelem új világnap kijelölésére. A gondolkodás világnapját 
szeretné bevezetni, bevezettetni, mivel „elposványosodott” gondolkodásunk, 
„nem működik az algoritmus”:

Ahol csak hevernek amorf
nyelv és szótörmelékek,
amiket újra összerakni,
használhatóvá tenni nem lehet.

A Belépési tilalom párhuzamos jelentéstartalmakat rejt. A kívül 
maradottak nevében beszél, mintha ő maga érintett sem lenne, majd egyre 
inkább érezzük: ott szorong a szerző maga is egy kerítés, egy fal, egy bezárt 
ajtó mögött, mintha nem lenne minden rendben vele. Mintha ezt a helyzetet 
saját magának köszönhetné, ha nem is büntetésként, hanem, mert egyáltalán: 
a bent lévők egy másik közösség, értékrend, érdekközösség tagjai lennének:

Most nem engedhetünk be, mert két
hangütés között nem lehet jól
kiszámítani a kondulás ütemét, de
addig is elismerjük, hogy jó körülötted
a rezgéstartomány, a megvilágítás
jó még a hátsó sorban is, még nyerő is lehetsz.

Hova is kellene becsatlakoznia a költőnek? Mi az, amitől távol marad, 
mert ott rendelik ki a tartózkodási helyét? Miért és meddig kell ennek így 
lennie? A záró versszak nem ad választ a kérdésre, de érzékelteti, hogy a 
szerzőnek nincs befolyása a dolgokra, ez valami, ami rá méretett, és mél-
tósággal kell fogadnia:

Lehet, hogy most már így marad ez az
állapot, s ezt az örökséget kell mentőcsónakodba
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tenni, ha el akarod kerülni a gyalázatot.
A sok hitvány között felmagasztaltatik a 
pogány ige, mégis sajnáljuk, de nem engedhetünk be.

A Vers az önmegtartóztatás kálváriájáról helyzetünk visszafogott, a 
járvány okozta tilalmak fogságába szorult légkörét emeli be egy tágabb 
horizontú képbe, amit sajátos érzékenységgel és fanyar humorral ábrázol:

titokban arra vágytál, hogy megpihenj
a transzcendens-illatú ködben, hogy érezd, van
hazád s feloldódsz a szolgálatban,
nem kell önmagad elől rejtőzködnöd,
mert látod, hogy ott is te vagy, ahol nem vagy
más, csak egy kitépett oldal.

A létértelmezésben társadalmi szinten is önmagához tér vissza. Hiszen a 
saját személyiségünk az egyetlen attribútum, amit át tudunk világítani, meg 
tudunk vizsgálni, és fővesztés terhe nélkül lehetnek rá vonatkozó észrevé-
teleink, állításaink. Ez semmiképpen nem konfliktuskerülés Csontos Márta 
lírájában. Az önmagához visszatérés az a fix pont, amiből valóban ki is forgatja 
sarkaiból a világot, a sajátját legalábbis. Forgószínpaddá változik ez a belső 
tér, melybe magával hurcolja a külvilág valamennyi számottevő jelenségét, 
megnyilatkozását, viszonyulásait. A 21. századi zsoltár parafrázisban visz-
sza is rendeli magát kijelölt helyére, hiszen valamennyi út a világban az Úr 
figyelme és akarata szerint nyílik és záródik, a hamis próféták, prédikátorok 
sem húzhatnak ujjat a transzcendenciával. El kell hát tűrnie, hogy „jóért rosz-
szal fizetnek”, mert az erények súlyozása nem az ő gondja: „legyél tollpihe/ 
isten tenyerében, akkor is, ha eddig/ félreálltál s csak árnyék voltál a fény-
ben.” Mérhetetlen szerénység és visszafogottság jellemzi ennek a lírának a 
karakterét, és nem azért, mert a szerző tájékozatlan lenne önnön alkata, emberi 
és alkotói erényei tekintetében. Ez az erőt sugárzó visszafogottság épp abban 
találja meg erejének forrását, hogy elviselhető számára az elodázott élet, az 
értékek elodázott felmutatása, a sajátjai is. A Látástávolság rövidülés című 
versében ki is fejti, hol látja saját helyét, hol a világ dolgaiét. Ez a belső látás 
azonban belső bizonytalansággal vegyül, mivel a külvilágból nem kap meg-
erősítést. Ezért látja magát „Isten leszakadt kabátgombjának”. A bent kialakult 
zavart átvetíti a társadalmi környezetre is, amikor tiltakozva kijelenti, hogy:
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Új Bábel-torony épül odakint,
de nem veszek részt az építkezésben.
Meg akarok maradni magyarnak!

Rudolf Steiner az emberi individualitással kapcsolatban megjegyzi: „A 
külső dolgok (…) nem mi vagyunk, de azokkal egy és ugyanazon világhoz 
tartozunk. A világnak azon a kivágatán, amelyet szubjektumként észlelek, 
átárad az általános világtörténés áramlása.” s ahogyan azt csontos Márta teljes 
költői világa mutatja és erősíti is minden szerzői megnyilatkozásban: „…ami 
a bőrömön belül van, az a kozmosz egészéhez tartozik.”2(rudolf steiner)

Az Itáliai tavasz 2020 gazdag, de lehangoló képi világot vetít elénk. 
Ezek a csaknem látomásos képek tele vannak metaforával, megszemélyesí-
téssel: „Az ég egy nagy, kormos gyertyaláng”, „a fákon rügyek apró bölcsői 
ringnak”, „mezítlábas fény lopakodik”, „nehéz-tüdejű tavasztündér zihál”. 
A Padlásvers misztikája is ugyanilyen gazdag szóképekben: „a homály 
befércelte a sötétség szárnyait”, „prehisztorikus csend”, „porba száradt 
egércincogás”, „fiók-tündér kapaszkodik az idő csúszdáján”, „talán most 
ömlik szét a pokol szennyvize”, „megpróbálok közben fél kézzel kapasz-
kodni az égen”. A Carpe diem kísérletek ilyenforma léthelyzetekben szü-
letnek, s a szerző minduntalan keresi a kitörés lehetőségeit. Magaslatokba 
kapaszkodik, melyek hol lépcsők, hol korlátok, hol hegyek, de olykor az égi 
magas megfoghatatlan transzcendenciája. A Baljós jelek nem az egyetlen 
vers, amelyben kimondja: „a legfelső lépcsősor már nem vezet sehova”, 
ezzel a kijelentésével már Az embergép tragikomédiája című versében is 
találkoztunk. Az örömökkel sincs minden rendben: „valami fenyegetően 
csábító örömérzés van a levegőben”. Olyan ember kinyilatkoztatása ez, 
aki ismeri a dolgok árát, értékét, akivel mindig megfizettették, amihez hoz-
zájutott. És közben az ötlik az eszembe: mérhető-e a lélek magasa? Van-e 
határa a növekedésnek? Csontos Márta körkörös lépcsősorai, a lépcsők és 
magasak végtelenje hova viszi a képzelet tulajdonosát? Hiszen nem megy 
ez a „carpe diem”, küzdelmesek a kísérletek a megvalósítására. „A meg-
sérült valóság sebeit újra meg újra vandál hírterjesztők tépik fel” (Fekete 
zsoltár). A Kiszakított lapok jelzik, nem visszakereshető a múló idő, az 
érzetek, az örömök és gyászok sem. Benne lenni a jelenben olyan kényszer, 
amit a megvalósíthatatlan sóz a nyakunkba, mert az ember minduntalan 
megpróbálja kimenteni magát a rövidtávú élethelyzetekből. Ezért van, 

2 R. Steiner, uo., 74. old.
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hogy elvész az a bizonyos Ariadné-fonál: „nem látom/ melyik fejezetben 
álmodoztam,/ hol vesztettem el tömeghalálomban/ tömegiszonyomat”. pedig 
arra nélkülözhetetlenül szüksége lenne, és nem csak a szerzőnek: „ahogy 
ott téblábolsz/ a Tiszta Ész és a Kritikai Ész/ között, nem tudod, hogyan/ 
rövidítsd le a/ megmaradáshoz/ vezető utat”. A vers túlmutat a szerzőn, 
túlmutat a szövegén is, amikor behozza látóterünkbe Keletet és nyugatot, 
s amikor a verszárlatban „porig égetné a Gyűlöletet”. Ez az indulati töltet 
már nem tart lépést Kant hűvös analitikus és szintetikus ítéletével, nem éri 
be a logikai megközelítéssel. Az ész emberét elsodorta az érző ember, s a 
kettő viaskodásából száll fel ez a reneszánsz füstfelhő, mint Savonarola 
könyvégető máglyájából Firenze főterén.

„nem tudsz védekezni” – jegyzi meg a Ferde utak labirintusában. A 
kreatív elme és lélek önkifejezésben próbálja átvészelni kudarcként elköny-
velt léthelyzeteit, és ehhez nincs, nem lehet szavunk. Ezt rá kell bíznunk a 
szerző ítéletére, nem mérhetünk saját mércénkkel:

…játékszer maradsz,
gyenge replika, aki nem tud
védekezni, csak érzi, mint
kerekedik fölé a líra bosszúállása.

A Tévhitek igazi kulcsverse az „önarcképeknek”. A szabadversekben fesze-
sen közlekedő szerző rendezett, klasszikus formát választ mondandójához, bár 
nem ragaszkodik szigorú szabályokhoz. A versben olyan meghatározó szenten-
ciák hangzanak el, mint a „hozzám igazítom a világ közepét”, „önjelöltként 
vagyok esélyes a versenypályán”, „belefaragtam a jelenbe a jövőt is”, „Félreállok 
a magam útjából”, „igazi énem magamba engedem”. Egy pszichológus nyomban 
a szívéhez kapna örömében, ilyen szövegre találván, de Freud is megnyalná a 
tíz ujját. A viviszekció minden árnyalatát fellelhetjük csontos Márta önelem-
ző, olykor öngyötrő, máskor ironikusan vizsgálódó szövegeiben.  De ebbe az 
önelemző magányba is betör a natúra, a természet elevensége, halott, téli vagy 
élettel teli képeivel. „Párolognak az avarba bújtatott madárfüttyök”, „A bokrok 
is hallgatnak, takarodót fúj az öröklét” (Titkok a télikabátban). 

A negyedik ciklus a Carpe diem címet kapta. A szerző kiteríti lapjait, fel-
lebbenti a fátylat a sakktábla fölött, ráláthatunk a bábuk, a lapok helyzetére. és 
persze a szerzőére, mert miről, kiről is volt, van szó mindezidáig?... Horatius 
látogat kertembe – közli az indító vers címe. Egy képzelt sakktábla fölött mereng 
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a költő a horatiusi felhíváson: benne, vagy érte? Miről szól ez az időbe tekeredő, 
lián módjára összegabalyodó életidő? Ez a sakktábla maga a „sorstábla”, mely-
ben a figurák még nem foglalták el végső helyüket. Valójában a végső hely nem 
is létezik, a világ állandó változásban, mozgásban van, és ebben a szakadatlan 
ostromállapotban olykor felcserélődnek szerepek és szereplők is. 

A király hallgat, a királynő hallgat,
a gyalogság hallgat…
Nem tudni, ki fogja végül
átvenni a hatalmat.

Az Elhagytál Héliosz…? tovább mélyíti a mitológiai képeket, hogy majd 
a záró sorban egy kalapácsütéssel megsemmisítse azok szerkezetét, miként 
Hérosztratosz Artemisz templomát a tűz pusztító erejével. A Napkelte a 
felhők alatt és a Hajnalban már ellép a mitológia megjelenítésétől, ám a 
maga teremtette hangulatok, képek önálló varázslatot képezve keltik életre a 
belső mágikus légkört. Az Időkeret módosulás vízióiba beemeli Déry Tibor 
disztópiáját G. A. úrral és saját valóságával, s ezek az utalások összeolvadnak 
Prométheusz figurájával, hogy lángot kapva ellobbanjanak. A szavak tüzes 
pernyéjének látványa azzal a zajjal keveredik, amit a mitológiai hős láncának 
csörgése okoz, és nem kapunk feloldozást a szabadság által sem, hiszen „már 
nincs/ lehetőség/ visszalépésre, nem tudom/ kiénekelni az utolsó jelenetet, s a 
félig/ nyitott sötétben ott maradok a Semmiben” – mormolja zavartan a szerző. 
Az Impressziók I. és Impressziók II. a hangulatteremtés kivételes adottságán 
túl elibénk villantja, majd felhők mögé rejti a napot, mint verseinek állandó 
szereplőjét, energiahordozóját, földi létezésünk garanciáját. 

Ez a záró, negyedik ciklus csontos Márta természettel összekevert, hol 
esőben ázó, hol napon fehéredő szavait rendezi verssorokba. Az elégikus 
hangvétel megtévesztő, mert minduntalan kitör belőle a szerző társadalmi 
énje, szerepköre, a disszonanciákat a természet is felerősíti furcsa, nem az 
aktuális évszakhoz alkalmazkodó jelenségeivel. A külvilág magára zárta az 
ajtót, mint mi mindnyájan, ebben a járvány által magába zsugorodó létezésben:

Napszítta délután van, a halkuló
madárfüttyben kiterítem a verset
a fényre, s nézem, ahogy a sorokat
karanténba zárják a gondolatjelek.
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Ebben a formálódó és nyugvópontját nem lelő világban a kint és bent 
tétovasága átmeneti harmóniával oldja fel a feszülten figyelő elmét, a ter-
mészet felől is érkező vészjelzések ilyenkor elülnek, ebben a szélcsendben 
lehet újra tervezni, a cselekvés szabad utat kapott (Impressziók I.):

…megint látóhatáron 
kívül került a végső, nagy veszély,
valami mozgósít egy újabb
cselekvés felszabadítására.

A Carpe diem kísérlete olyan átvezetést kap a kötet negyedik, záró cik-
lusában, melyben az idő fogalma átszíneződik az évszakokkal. Mint ahogy 
a természetben ott működő születés–elmúlás–megújulás állandó körforgása 
is bekerül az emberi élet időtartamába, abba a lét-keretbe, melynek határait 
mindhiába feszegetjük.


