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Imre Flóra: Az Akropoliszra néző terasz 
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Interart, 1992. 88 oldal, 132 Ft
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Imre Flóra: Rejtőzve éltünk 
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(Tere) Zárt és tágas; egymást feltételezően, 
egymásból eredően az. Viszonytér. „A helyszín 
-  mondjuk így -  sajátos” (Az aprószentek ud
vara). Első versgyűjteményének címe -  
amely sűrítő, enigmatikus erejével messze 
felülmúlja a másik három elkoptatott vagy 
érdektelen címét -  a színhelyekkel két pólus 
közé fogta a teret, s megszabta a végletek kö
zött azt az erővonalat, amelynek mentén az 
ego közlekedni, létezni kénytelen. Az Akropo- 
LISZRA NÉZŐ terasz: virtuóz, önmagán túl
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mutató cím. Az Akropolisz a fenség, sőt a 
fennség, a mítosszá, történelemmé, kultúrává 
kövesült idő szimbolikus építménye. A közös
ség csarnoka: e huzatos fellegvárban elfér öt 
évezred és a fél világ. A terasz -  akár a ter
mészet egyengetett platója, akár egy ház ka
riatidákra vagy dúcokra bízott kiugrója -  sze
mélyes, meghitt, a pillanatnak kinyíló. A ket
tő: a veszteség két nagy adománya. „Megőszü
lünk, mint a fű. Annyi /  Befejezetlen vers küld és 
maraszt -  /  Ki tudná újra visszaadni /  Az Akro- 
poliszra néző teraszt?” A pazar „maraszt” -  „te
raszt” rímben ott a végzetes tünékenység: ha 
oda a terasz, oda az Akropolisz is. (Más kér
dés, hogy az „újra” a fájdalmasan sok tölte
lékszó egyike; hiszen hihetjük-e: ama „Ki” 
azt a teraszt, az ifjúságot egyszer már visz- 
szaadta?)

A címadó vers az 1986-os első kötet eléggé 
eldugott helyéről átvándorolt az 1992-es har
madikba, a RONDÓ-ba is, majdnem az élére. 
Kulcsvers. A nézés verse. Néz a terasz -  s így 
vele valaki -  az Akropoliszra; az Akropolisz 
néz a mindenségre. Négyen föltételezik egy
mást.

Lator László, az egyik mester LÁTÁS, ÉRIN
TÉS címmel írt szép tanulmányt, mely a ME
RŐLEGES IDŐ (1992) lapjain egyszerűen Elő- 
SZÓ-ul szolgál. A látásnál azonban döntőbb a 
nézés, az érintésnél a nem-érinthetés. A köl
teményekben óriási és sistergő a fesztáv: 
ahogy a nézésben egy testté lett Akropolisz 
és terasz nem érintheti egymást, úgy marad 
összeolvadva idegen, akit szeretnek és aki 
szeret; úgy rétegződik el egymástól a szere
lem mint élmény és mint emlék. A GALATEIA 
verskezdő „Érintés” szava is csupán ígéret, je 
lenné grammatizált múlt időben. „Érintés. A 
korláttalan /  Ürességben valami rezzen. /  Gyorsuló 
áramlás suhan /  Szaggatott hullámlöketekben...” -  
mígnem „...a forróság alakra lel /  A szilárduló 
ritmusokban, /  Míg hirtelen túlédesen /  Rátör a lá
tás valahonnan, // S gyönyöre sajgásainak /  Vég
képp védtelen odavetve /  Vár az üvegkék ég alatt 
/  A szabadító szerelemre”.

A „korláttalan üresség” vagy A SZÁZLÉPCSŐJŰ 
CIPRUSALLÉ („Nézzük egymást, talán még izgatot
tan. /  Tudjuk, hiába bármit mondani...”), a SZIK
LAFAL vagy DELPHOI („A szerelem /  Könyörtelen 
/  Elinal, ahogy a fények...”): egyazon tér, egy
azon helyszín. S ha Az AKROPOLISZ ALATT 
címmel megfogalmazódik az Akropoliszra, a

fölfelé nézés párverse, az is ugyanabból a két- 
egy térből fogalmazódik.

Ez a tér mindig a két ember helyén ma
radt egy ember tere.

(Ideje) Merőleges. Mire? „A helyszín -  mond
juk úgy -  sajátos. / Az évszázad bizonytalan.” Az 
időt a tér merőlegeseként szoktuk meg egyes 
modern filozófiákból vagy az Újhold lírikusai
nak poéziséből: tér és idő keresztje... Gál Ferenc 
VISSZAHATÓ című elemzése -  mely két költé
szetet vonatkoztat egymásra „merőlegesen” a 
CSIPESSZEL A LÁNGOT-kötetben -  így keresi a 
megfejtést: „Az AKROPOLISZRA NÉZŐ TERASZ a 
magány felől a másik embert szólítja meg, és ez tér 
vissza a RONDÓ második felében -  egészen más 
élethelyzetet mutatva, új hangütéssel. E kettő kép
zeletbeli tengelyére valóban mintegy merőleges a 
MERŐLEGES IDŐ egésze, a RONDÓ első harmada, 
ezek az emberi tapasztalaton (részben) kívül eső tar
tományokat faggatják.” E pontos és szellemes 
szögelést elfogadva próbáljunk mégis azóta- 
időben gondolkodni: az idő önmagára merő
leges. „mert azóta hogy elhagyott /  úgy tűnik min
den szerelem /  folytatásos magazinok /  módjára tör
ténik velem...” (Mert AZÓTA). A szigorú, szúró 
merőleges azonban az esztendők folyamán ve
szít keménységéből és konkrétságából. A ne
gyedik kötet, a REJTŐZVE ÉLTÜNK (1995) az- 
óta-merőlegese vagy a már nem rejtőzve élünk, 
vagy a most is (másképp) rejtőzve élünk: két hi
potézis, melyek legjobb esetben is csak újabb 
merőlegesekkel kecsegtetnek. A SZIMBÓLU- 
MOK-ban a rezignáció szólal meg: „elszalasztot
tuk vagy csak halogatjuk /  nincs már jelentősége 
az időnek /  azok a kopott hölderlini hattyúk /  hosszú 
sorban kacsázva erre jönnek...” A „tereptárgy nél
küli idő” (Hatkor így ősszel) ellenkezést 
nem tűrve összemossa, fölcseréli az évszako
kat. Ez kezdettől ismerős, de míg a KESSZA- 
RIÁNI-ban a „roppant nyár”, a „kabócaszóló” ké
pére még tényleg merőleges volt a tél -  „A 
szavak /  Már téli álmot alszanak” -, a DANTE RA- 
VENNÁBAN másként veszi föl a szerepet: „Ta
vasz, tavasz, már hányadik tavasz? /  Ki számol
gatja itt az éveket; /  ha tél, ha nyár, mindegy már, 
ez vagy az, /  csak síromhoz visz egyre közelebb...”, 
s visszazsugorodik az alappontba a linea: „Az 
ember végül oda ju t” (AZ A NAP).

Ebben a kalendáriumban minden nap le
tépett lap. Alig akad hónap, amelynek ne 
lenne (címként a saját nevét viselő) verse. Ha
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sonlóképp ADVENT-nek, VíZKERESZT-nek, 
NAGYCSÜTÖRTÖK-nek, s Áródik PÜNKÖSDI 
vers, Áródik vers Halottak napján. Az év
szakokban, hónapokban számoló profán év 
és az ünneptől ünnepig tartó egyházi év kró
nikája együtt halad. Sokszor ezek az időtago
ló -  vagy a tagolatlanságnál időző -  költemé
nyek nyújtják a legteltebb megoldásokat. Mi
csoda látható és hallható nyár például a 
DELPHOI-ban a „bikatüdejű nyár”1

A „merőleges idő” nyomába a hasonló cí
mű kötet egészén át kell futni. Az utolsó vers, 
az ŐSZI MEGGYFALEVELEK záró jelzős szerke
zete ez. A szókapcsolat inkább elfedi, mint
sem értelmezi magát: „...ahogy az árnyék egyre 
no, /  Mindig izzóbban és vadabban /  A belső lán
golásé élet. /  És a merőleges idő”. A két strófa
tömb közül az elsőnek a végén a teljes és a 
lehullott jelzők szembefordítása többet árul el: 
„Micsoda teljes szerelem /  A lehullott leveleké!”

A Micsoda! felkiáltás rendre annak az ajkát 
hagyja el, akit fő élménykörei megtanítottak 
a csodára, a csoda ünneplésére -  s akinek lí
rája nem egyéb, mint a csoda visszakeresése, 
a csoda nemlétének, hiányának kérdező tu
datosítása.

(Színei) Zengőek; éjszaka is delelnek. Mi
csoda vakító, délszaki Nap kell verséjei sötét
jéhez!

Ha a színdússág forrása a Nap, a kolorit 
centruma a fehér. Hányféle! „Tikkadt ég. Zseb- 
kendőnyi árnya /  Egy vadfügefának. Fehér, /  Egy 
csepp vörössel átcikázva, /  Szikrázó fehér, pengeél- 
// És tompa fehér, felhőszürke, /  Égfehér és fehér
fehér...” (Az Akropolisz alatt). Az átcikázta- 
tás nemcsak a színkezelés technikája a termé
szeti látomány bűvöletében. Az igazán jó ver
sekhez épp egyetlen szókép villáma kell; és 
elegendő is. Ha a villám kezd mennydörög
ni, beüt a képzavar. Szerencsére többnyire tá
voli, hamar halkuló morajjal.

A fehér szín gyűjtő szimbolikája (tisztaság, 
ártatlanság, ünnep, gyász stb.) képes fölszív
ni, illetve szétsugározni ezernyi más színt. Fő
képp a feketét, de mást is. így az előbbi idé
zet szomszédságában ez áll: „Állókép csak. De 
eltökélten /  Kék és fehérek és arany. /  Barnahullá
mú déli szélben /  Szállunk. Érintsd meg a hajam. ” 
A fehér-fehér pedig már spektrum. Maradva 
a RONDÓ-nál, lapozva a SzÁRNYASOLTÁR-hoz: 
„A kertben combközépig ér a hó. /  Madárnyomok.

Csaknem kivehetetlen, /  fehéren fehér anaglif je
lekkel /  bélyeges itt most minden látható.” Mivel az 
ún. anaglif eljárás a két emberi szem látási 
síkjához igazítottan fölvett piros, illetve kék 
színű kép megfelelő szemüveg segítségével 
történő együttnézése, egybenézése, e színutalás 
a térkomponálásra is kihat.

Leggyakrabban anaglif eljárással íródnak, 
azaz így olvasandók a versek. Maga a SZÁR
NYASOLTÁR: a hármaslátás klasszikus, képző
művészeti anaglifiája. Itt irodalmi szenthár
masság, a V. I. (1. Jobbról), az N. N. Á. (2. 
Balról) és az L. L. (3. Belül) monogramok
ból. Mesterek mintaszerű mímelése, az eny
hén utánzó, hódoló stíljátékot mihamar át
váltva mindháromszor a szuverén saját vers
be. V. I. izzó racionalitására, mediterrán von
zódásaira, antikizáló nagybetűs sorkezdéseire 
már az első kötet, az AKROPOLISZ tartalmi és 
formai jegyei is rímeltek. N. N. Á. szerkesz
tett világa, a világban a szerkezet gyötrelmes 
gyönyörét fölismerő és láttató éles elméje: 
nem nőköltői párhuzam. L. L. fűtött szűksza
vúságából volt mit ellesni, s lenne még mit. 
Ők hárman ihletőként a névbetűikkel, s nem 
az irodalomtörténeti fényű nevükkel azono
sak. Az ihletés, a személyes vonzalom meg 
nem téveszthető össze a meghatározó irodal
mi élményekkel. A hármasoltárra másfél év
tizednyi, kiérlelt költészet háziszentjeit vitte 
föl a szavak festéke. A Larokat -  hiszen ebben 
az esetben keresztény hit és pogány vallás: 
szentek és Lares bátran fölcserélhetők. (Tipi
kus anaglif a FÜRED I—II.: alkaioszi versre 
stanzavariáns.)

A nagy irodalmi élményt viszont egyfelől 
a sors és a beleérzés, másfelől a magyar-la- 
tin-ógörög szakos, a tanári pályára indító 
diploma és az európai látkör ajándékozta.

(Zenéje) Kevésbé változatos, mint mondják 
róla. Örvendetesen kevés szólamú. Nem en
gedte elragadni magát a mennyi hangot tudok! 
szeleverdiségétől. Versformáinak egy része 
közel áll egymáshoz. A tizennégy soros szo
netthez például az a háromszor négysoros 
versalak, amelyet a magyar líra tárgyias-gon- 
dolati alakzatai egyikeként szokás leírni, Pi
linszky Jánostól mondjuk az Egy SZENVEDÉLY 
MARGÓJÁRA, Nemes Nagy Ágnestől a Madár 
példáját hozva. (Bátran melléje állítható a 
négyszer négysoros vers is, ha strukturálisan
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nem szakad el túlzottan a háromstrófásnak a 
jellegzetességeitől: az egyenes vonalú kifej
téstől vagy a tézis-antitézis-szintézis építke
zéstől stb. Ezt a formációt képviseli a Rondó- 
ban az INCIPIT VITA NOVA, mely a mind bát
rabb és feltűnőbb központozatlanság jelen
tésesélyeit is ügyesen aknázza ki.)

A tizenkét sorosok az első kötetben még 
szinte-szinte győzték a versenyt a szonettek
kel. Torlódott egymásra a Sorsomba hullva, 
a Három öl mélyen, a Kiszáradt kút, A 
gömb, az Őszi záropok s persze Az Akropo- 
LISZRA néző terasz. De mivel a bemutatkozó 
gyűjtemény nem is csak szonettel, hanem 
mindjárt szonettkoszorúval indított, s azon 
belül is legelölre került a mesterszonett, ez a 
műforma rögvest címerszerűvé vált, és máig 
megőrizte formai értelemben vett emblema- 
tikus jellegét. Míg más szerkezetek ki-kialusz- 
nak, a szonett nem. Igaz, a RONDÓ-ban ud
variasan félrevonult az egész kötetet átható, 
a címben megjelölt másfajta zenei kívánalom, 
a motívum-visszajátszatás elől. Tehette -  mert 
nem a szonettkoszorú-e a „körversebb” kör
vers a rondóhoz képest? A Rejtőzve éltünk 
aztán visszaállította a szonett jogait.

A három- és négyszakaszosokra -  azok né
ha nehézkesen fölcsavart, kormozó-kislángú 
hosszabb változataira is -  érvényes, ami a szo
nettekre kiváltképp: a világegész kifejezésére 
alkalmas műforma a ritmikában és a rímtech
nikában a kötött hagyományhoz igazodik, a 
szókészlet (és az átfogó versgondolat) szintjén 
viszont elrugaszkodik attól. A szókészleti mó
dosítást főleg a nyelvészeti-irodalmi vagy tu
dományos utalású idegen -  leginkább görög 
és latin -  szavak, terminus technicusok, to
vábbá a csak mai kontextusban értelmezhető 
kifejezések, rövidítések teszik lehetővé; s ál
talánosságban a szembeszökően sok szótagú, 
testes szavak gyakori alkalmazása is. Komp
lexebb példák: „Múzsaságod jövendő végét /  Si
rattad, majd komótosan /  Elolvastad a Heti VG-t”; 
„Diszkrét anyagrészek vagyunk; /  Interferálnunk 
lehetetlen”; „Kiveszett belőlem irántad /  Az inten- 
cionalitás”; „Mellémfektet -  nyugodj bele -  /  Kur
zívval szedve »A századvég /  Irodalomtörténete«”; 
„Kritika s hit nem kenyerem; /  A szolipszizmusom 
se könnyebb / /A művészet szelíd szavától: / Arcába 
vágom meztelen, /  Vérző partikularitásom” (Szo
nettkoszorú 2., 3., 6., 11., 13.).

A szonettnél és társainál -  vagy ahogy Nyi-

lasy Balázs kritikája kedvesen odasuhintott 
egyet: azoknál a varázserejű jambusoknál -  idő
ben előrébb, fontosságban hátrébb említen
dők a görögös-latinos versalakok. Ezek oly
kor inkább csak biztos kézre és tudásra val
lanak, hiányzik belőlük a sodró eredetiség. 
Pusztán azért, mert Szapphó vagy Tacitus is 
szívesebben rándulnak át, szívesebben látják 
a nevüket az adekváttól elütő, modernebb 
metrumban, más költői beszédmódban. Eb
ből a le nem becsülhető körből a SAPPHICUS-é 
a pálma, megelőzve a hidegebb mintaver
seket.

Az ambroziánus dalok vezethetnek át a ré
giségből az újkori nyugat-európai verselésbe, 
ha ez az átvezetés egyáltalán szükséges -  tud
va, hogy a Merőleges iDŐ-ben a Provanszál 
HAJNALI DAL-t („Albá”-t) a „Plótinoszból” vett 
A szellem születése, majd a Sapphicus kö
vette, s máris jött a Szonett Ronsard modo
rában. Louise Labé, a szerelmi incselkedésre 
örömest hajló, iskolázott lyoni költőnő és Pi
erre de Ronsard, a formák nagy és újító já
tékosa, maga is fáradhatatlan udvarló: a 
XVI. század e két poétája tűnik ikonikus 
alaknak. A Louise Labé apokrif SZONETTJE 
modellezheti azt a hűséges hűtlenséget, talá
lékony tradicionalitást, amely az ő -  én el- 
csúsztatásokban munkál. Ezeknek a szemé
lyiség-, sors- és hangátjátszatásoknak Ron
sard a kivételezettebb, a legkivételezettebb 
médiuma. A Rejtőzve éltünk kitűnő ötlet
tel úgy farag neki szobrot, hogy az arc Guil
laume Apollinaire dúltabb vonásait viselje. 
ím a neopetrarkizmus.

Ezek a keverések, a kiváló technikai meg
oldások az utánzás látszatát is elhessentik. A 
formakultúrába, a verszenébe behatol a gro- 
teszkum, ám a torzítás, az irónia sosem kere
kedik az eredeti minőségek fölé: sem a jelen
tés-, sem a formahagyományt nem szünteti 
meg, nem veri szét. Ami csak ujj- vagy Stí
lusgyakorlat, hangpróba vagy a hang be
skálázása, az a java termés kísérője, variációs 
mellékanyag. A körüljáró, körülírásos metó
dushoz ezek is szükségesek. Akárcsak az üd
vös prózavers.

(Maszkja) Erre a legbüszkébb. A szerepjáték
ra. Hogy ő nem ő. Vélhetnénk ezt pszicho
lógiai talánynak: miért rejti magát ennyire 
az, akinek fő óhaja az odaadás, a megértetés,
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az átéltetés? Vélhetnénk a versjáték enyhén 
filozofikus, időnként túlhajtott élvezetének (s 
akkor hirtelen a nagyon távoli csillag Tandori 
Dezső is idehunyorog a maga szonettjeivel). 
Vélhetnénk a kor kényszerének is: a REJTŐZ
VE ÉLTÜNK az addig tisztán magántörténeti, 
egzisztenciális, szerelemközpontú tárgyat az 
ideologikusan átvilágított közelmúltbeli tör
ténelmi valóság felé mozdítja. Szerepet kellett 
játszani -  s ezt nem a SZEREPEK ciklusa suly
kolja leghatározottabban -, szerepet a har
minc és negyven közötti felnőttkorig. Akad 
most már szonett, amely lefeketült tulajdon
nevekkel indít attakot, de szobrok neveivel, s 
a fölszánt poétaceruzát még mindig jobban 
érdekli a politikánál a szerelem: „Marx-En- 
gels szobrát amelynek tövében /  egyszer csókolóz- 
tunk elszállították /  hová lett az a bekerített éden /  
a fanyar és koravén fiatalság // a mozgalmár szó
lamok hogy rühelltük /  titokban őrzött negyven
nyolcas eszmék /  szertartásos mítoszok körülöttük /  
átvitázott kommersz konyakos esték...” (Marx-En- 
GELS SZOBRÁT). Az elhagyott interpunkció 
fintora: a természetesen kommerszkonyakos, 
lánchidas esték, az esetek többségében az ádáz 
világnézeti viták alkalmai is lehettek -  kom
mersz (konyakos) esték. Mindegy; „nem ma
radt csak ez az üres talapzat /  viszolygás és társta- 
lan tiszta ész /  a szerelmek kacagva elszaladtak”. 
Az Apollinaire öregszik első szakaszából a 
fejlövéses költő így irtja ki az írásjeleket: „így 
éltünk itt a századvégen /  tilalmak és bűnök között 
/  szerelmem egyetlen erényem /  érzed hogy meghű- 
vösödött...” Mi hűvösödött meg az alkonyban? 
Szerelme annak, aki szól? Vagy a századvégi 
közlét időjárása? A próza ez (már a RondÓ 
„néhai szopránjának” karcos prózája)?

A REJTŐZVE éltünk rímtelen antiidillként 
leltározza a félmúlt nemjeit: „nem mutogattuk a 
szomorúságot /  szerkezetekkel társalogtunk /  autó
val számítógéppel /  vagy csak a latin mondatok /  
pontos mechanikáját nézegettük /  szerettünk min
denféle belső /  rendet egy vers ismétlődéseit /  vagy 
egy szellemes diagramot /  rejtőzve éltünk sőt inkog
nitóban...”; „politikáról vitatkoztunk /  reményte
lenségünket kibeszélve /  vagy megtárgyaltuk a 
parlagfű és /  a csillámpala titkait...”. A kötet vé
gére illesztett, Vas istván emlékének ajánlott 
L’ADIEU újra politikátlanul, az elszállt idő és 
az elszállt szó kopár tájain int búcsút.

A Rejtőzve éltünk nyelvtani múlt ideje 
nem enged egyértelműen arra következtetni,

hogy a rejtőzve élés ideje elmúlt. „...nem ma
rad semmi sem, csak a régimódi jaj” -  vallotta 
már a Merőleges IDŐ finoman radnótis Mi- 
ELŐTT-je. (Radnótis? Mi szívesen halljuk tőle 
szűrten azokat a felező sorokat, amelyeket ő 
is másoktól, évszázadok messzeségéből hal
lott.) „Saját arcod csak álarc -  /  Álarc kell, hogy 
magad légy” -  énekelte az Ars POETICA az első 
kötetben, akkor más -  kortalanabb -  minősé
gében fejezve ki a rejtőzést.

A rejtőzéstudat, rejtőzésgondolat ennél -  
vagy a Ronsard-szerepjátékoknál -  is tünte- 
tőbben irányította magára a figyelmet a ME
RŐLEGES IDŐ hátlapján. A borítóra (tehát a 
könyv „maszkjára”) forrott „maszkként” a 
„maszkvers”. Szinte példátlan, hogy egy köl
temény csak a könyvön kívül olvasható, s rá
adásul épp az elbúvás szakaszai tárulkozza
nak így ki: „Én nem mutatom könnyen magamat. 
/  Ha látni akarsz, gyere és keress meg /  -  hisz úgy 
tartom magam elé a verset -  /  ez alatt a kacér álarc 
alatt. [...] Csak azt ne hidd, hogy végül megtalálsz. 
/  Ami vagyok, az megérinthetetlen. /  De nem is fon
tos, hisz ez csak a ház: // valaki más mondja magát 
helyettem, /  belőle a szó, a rend és a láz -  /  Valami 
nálam több lakik a versben. ” Érinthetetlenné vá
lik a mindig az érintésért esedező. A versbeli 
valaki más óv meg a nem versbeli tudathasa
dástól. A misztikus -  és öntudatos -  alázat 
szuggerálja: Valami nálam több lakik a versben.” 
A hasonló költői önmeghatározásra, maszk
meghatározásra sok a példa máig.

Hasonló jelenségről, folyamatról van itt 
szó, mint a fizikai vagy kémiai reakciók mé
résekor. A méréssel nyert adatok köztudottan 
épp a mérés miatt nem azonosak a reakció 
tényleges adataival, mégis megfelelnek az 
ember dokumentáló, elemző céljaira. Az 
iménti könyvborítóvers -  Egy TÁRGYIAS KÖL
TŐ UTÓSZAVA -  poetriája a verssel méri, do
kumentálja, elemzi önmagát. Mint maszkot, 
egyik énjét tartja a másik elé. Vers-magát 
életrajzi egója elé. A leírt, megírt ugyanazt 
természetesen és jogosan tartja másnak; va
laki másnak. Máshonnan vett idézet azt tá
maszthatja alá, hogy ez a nem őmaga: ő maga. 
„Mint a dió, magamba kövesedtem, /  Az életem csu
pán irodalom” (Bergerette).

Kevés esetben különül el egymástól ily 
élesen és reflektáltan a vers költője és a „lírai 
én”, mint esetünkben. Ez az elkülönülés, be
cses érték, mert elsőrangú anyagkezelés, ma
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gasrendű formakultúra, önálló költészetesz
tétika logikusan eltervezett, egyben érzékien 
megelevenedő eredménye.

S valójában a maszkhoz van a legkevesebb 
köze.

(O) Három nagy élménykör józan eszű elva
rázsolja. Az egyik az egészében értett, megélt 
és elsajátított görögség (ehhez a latinság is 
hozzásimul, és a dalmát ragyogás is testvéri
esül vele). A másik a művészet, az irodalom, 
a legrégebbiektől Szent Ambruson, franciá
kon, németeken át Babitsig, az Újholdig és to
vább. A harmadik a szerelem.

A három élménykör nem választható szét. 
Szerelmes a görög égbe. A szerelem azonnal 
irodalom is. A művészet tömény klasszikum.

Az, ami a görögség, a világirodalom és a 
szerelem köreibe -  itt jobb híján csak jelzés
értékű segédszavakba -  belefoglalható, há
romszor egy totalitást ad ki, s a három teljes
ség egymásba mintázódik. Az antikvitás is, a 
literatúra is, az amor is univerzalitás. A tér- 
ben-időben, a kultúrában, a másik személy
ben kiteljesedő egyén lenne az idea. A távol
ság, a monumentalitás és a másikság azonban 
meg is riasztja a női princípium az időbe 
vetett megtestesítőjét. A rajtakap hatatlan, 
megállíthatatlan mulandóság válságélményt, 
permanens -  ironikusan elégikus -  válságlírát 
involvál.

Tudatában van kicsinységének -  nem ki
csinyíti: objektíven szemléli önmagát. Bár 
mindjárt a SZONETTKOSZORÚ 4.-ben „életecs- 
két” mond: „Nincs létező, ki megítélhet: / A nem
lét határán lebeg /  Animulám, tested vendége, /  S 
még nem kapott útlevelet...” Animula = lelkecs- 
ke, életecske (Hadrianus híres versén kívül 
csak régebbi latin szótárakban bukkanhatni 
rá. Csöndes köznév az Animula tulajdonnév 
mellett -  mely „téves olvasat”, vagyis lásd: 
Aminula = kisváros Apuliában). Hasonló ki
csinyítés a mezítelen születés (és meghalás) 
motívuma ellenére sincsen a közel eső Ad 
ANIMUM SUUM -  konzervatív és utánérző -  
szakaszaiban. Az animula találó szó a három
szoros, felemelő kudarctörténet hősnőjére. Ő 
az, aki -  görögség -  látomássá vesztette a fa
sort („Hol van a százlépcsőjű ciprusallé, /  A ká
polna s a mélyvisszhangú kút...”), ő a saját leg
szigorúbb kritikusa -  irodalom -  („Jegyzetpa
pírnak fölmetéltem /  Szonettjeim. A vége por”), s 
ő a vesztes -  szerelem -, az áldozat („Bevallom

testem kínpadán, /  Bármi lesz is: szeretlek...”) A 
SZÁZLÉPCSŐJŰ CIPRUSALLÉ, a MINT GAZDÁT
LAN KUTYÁK és a PŐRÉK VAGYUNK részlete is 
az első kötetből való. Egy kis mosollyal már 
akkor is tudott nevetni magán -  A KÖLTŐ PA
NASZKODIK: „íme a tárgy, a lírai. /  A rím peng, 
csöndbe hullván: /  Alsókarodnak izmai /  Elhagy
tak, mint a hullám. // Testemet lassan tördeli /  Tu
dások árapálya, /  Kavicsaimat küldeni / Jambusok 
lakta tájra...” Azóta kevesebb az önsajnálat, 
nyersebb az elfogadás: „Egy polgári nő, aki reg
gel hétkor /  munkába megy, és összehúzza vékony /  
ujjaival magán a bőrkabátot, /  középkorú, aki már 
sokat látott, /  s vénlány maradt, maga se tudja, 
mért...” (Önarckép).

A négy verseskönyv egységes szerelmi re
gény, válságtörténet (a szerelem szót a tema
tika mindösszességére is értve). „Csak férfi és 
nő /  Érinthetetlen a fák alatt” -  tudatosítja Az 
EREDENDŐ BŰN. A sebzettség kölcsönös, a nő 
fölény nélküli méltósággal szól kudarcairól. A 
férfivágyás elvontságában, materialitásában 
szép verse a KÚROSZTORZÓ A SZTOÁBAN. 
„Válltól combtőig” lenyűgöző a szobor pucér, 
tökéletes fiatalsága -  „De végighúztam ujjam 
csonka vállán, /  S sebzettségében izzóan személyes 
/  Lett a csillámlótapintású márvány”. A női sze
rep erőteljes -  erotikus, ám nem szexuális, 
így emeltebb -  testiségben formázódik. „...ne
mem csak véremről tudom” (SZONETTKOSZORÚ 
11.) -  tér vissza-vissza egyik kulcsszava, a vér; 
aztán -  túl sokszor, helyettesítőn -  a comb, a 
mell, az ujj. Úgy tud írni egy vulkánról is, 
mint aki átéli: a vulkán vére a tűz.

Antikizáló szerepverseinél, formaidézései
nél is érdekesebb, ahogy egy-két ciklusban 
valahol az Ó- s az ÚJSZÖVETSÉG határmezs
gyéjén elkezdi várni, keresni a Megváltót. A 
GENEZIS, az IKONOK, a PASSIÓ (MERŐLEGES 
IDŐ) belső egységeit Az EMMAUSI ÚTON rántja 
ciklusba. Végre egy író nem a damaszkuszi: 
az emmausi úton! Aztán A LÉLEK ÚTJA AZ EGY 
FELÉ (Rondó) alciklusából, a ZÉLUS-ból nem 
hiányzik a Saulus MEGTÉRÉSE sem. Mítosztö
redékek, attribútumok, hangulatok közepet
te alakul a megváltásreményt napról napra 
rezignáltan megélő női segédkrisztus napló
szerű éntörténete.

(Az) Milyen hát a verse? Érzéki és intellek
tuális, hajlékony és feszes, klasszicizáló és újí
tó, őszinte és rejtőző. A versvilága? Monote
matikus, minden tárgyat a szerelemnek pos


