
"A müvészet végeredményben ... élet
forma" - jelentette ki Rilke, Franz Xa
ver Kappus fiatal költőhöz Intézett le
velében. Mint életforma, lassan, küz
delrnesen, bonyolultan, de meghatáro
zott irányban alakul. Ha az ember
mindennap "foglalko'zik" életforrnájával,
akkor rnűveszeti tevékenységéből lassan
kiérlelődik művészete (ha a körü1mé
nyek kedvezőek, ez gyorsabban is vég
bemehet, habár nem biztos ...) s akkor,
mint tengerszemben, ott ragyognak az
alkatelemek : a színek, a vonatkozások,
a törekvések, mind ezernyi csiszolúson
mentek át s meanek ezentúl is ...

Témáit, vízióit az alkotó újból és új
ból látja, Menetközben azonban fel gyor
sulnak kifejező eszközei. A témával
és látvánnyal, élménnyel és átéléssel
kapcsolatban, Atlan francia festőről

mondta krrtíkusa: "művészete a figu
ratív és nem-figuratív irányzat szinté
zise ; a kettőt transzcendálja", Atlan pe
dig azt vallotta, hogy formá i "megfelel
nek ugyan a valóságnak, de ez a való
ság sohsem látható" -, mely kijelen
tés egyaránt vonatkozhat az absztrak
ció alapmozzanatának vagy az alkotás
tárgyának tartalmi bensőségére.

Tanulságos volt számomra egy stras
bourgí kiállításon Malévics kis kartonja
avantgardista korszakából. melyen pon
tosan feltérképezte a "szellemi életet":
a térképen a műveszet az "életművé

szet" és a pszichológia közt foglal he
lyet, a központtál jobbra-balra a vallás
és rnisztika áll. Az alsó rétegben a ta
pasztalati világ tudománya és a történe
lem. Ennek az arasznyi térképnek az
átlója irányában: életrnuveszet-rmszüka,
mozog az én iránytűrn is, úgy érzem,
amivel azonban még csak igen kis lép
tékű művészetbeli vagy spn-ítuálís elő

rehaladást jelezhetek területemen.

Csupán mint irány jelentkerett művé

szeti össztevékenységemben, nem kis
küzdelrnek és okulások árán, s már
ezért is végtelen hálás vagyok a sors
nak s körülményeimnek.

BOZÚKY MARIA

KELÉNYI ISTVÁN
VERSEI

CSONTOK REGGELÉN

Mindig ez a hiábavaló-szinuszgörbe út.
egyforma ősz, hal.otti sar,
ugyanazok a végső tornácoszlopok.
tükörbe karcolt szemgödreid,
körmeid ugyanúgy árnyéklilák.
Innen már sehová hullhatok,
itt fölzeng u lélek - ha útrakél.
néma.ságba zárja önmagát,
l<:álváriádon a csontok reggelén
azóta-virrasztó gyertyaláng-dáliák!

J A N U S

Húsodbc szavak: szögek nyomódtak,
mitit égbe tűzött gránitmadarak.
Két arcod egymásba hullva:
hóban kövek. Alszanak.

HALÁL

Eldől: rálép a homlokára
a végtelen. Egy percre még

hever kirakat-egymagában.
Szemébe döf a dér.

GYÚJTS FÖL

OLajként úszom szemeidben
Istenem, gyújts föl a vágyra:
remegje.k akárha erdőid.nek

lennék lobogó lángja.

Ne add, hogy elveszitsenek
éles kövek közt virágzó lányok,
mért nem gyűlölhetem halálig
akikért [áiok: e feslett fákat.
Ülnek szivemben a kertek,
szél se jár bennük, füvei fázna.k,
amennyit előtted is őrzők

arcomból annyit sem védhetek meg
holnap már puszta;;ág csak.
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v Á R O S

Azon a bizonyos é;szaká.
kiköptél a szádból:
azon a fölnyíló éjszakán
meghalsz az árvaságtól.
Hegyek, fák égő lépcsőházcsöndjében,

forogj virágként ölelő késben,
ne sikolts utánam, sikoltozz hiába,

ha;adba csavarj abban az éjsza.kában!
Ha eljön majd, hát eljön évszaka a láznak,.
ravatal-rózsái gyúlnak a megaláztatásnak,
azon /LZ éjszakán fölsírsz halálodban,
sáros a.ngyalok végig a városban:
sehova-semerre surrognak álmukban.

SÍK SÁNDOR PANNONHALMÁN

"Laudétur"
- zúgtak a fák a Hegyen.
Önmaga árnyéka csupán, a kolostor
kriptakövén - lebegett - fújta a szél.
Rövidesen meghalt. A tanítvcinyt faggattuk
éj idején: "költőnek níncs kora" - mondta 
és a negyvennégyben kilyukadt koponya
jölzokogott.

A. G A P É
"A szeretet erősebb, mint a halál"

DIr. MartlJn Luther King

FlIelmetes ÓN az éjfél, nehéz
a hitben megállni. Aki érettem
megszülettél: arcod könnytől lobogó
ág, fekete 'Virág - anyám - a ruhád,
nyújts reményt: megtört kenyered!
Fekete fákat ,kötöz a szél.
Birmingham börtö.n: alszik, vágyam
levél. Asszonyom: gyönyörű gyönge
gyöngy, ne sírjon, add! - Coretta

King! Ura.m, utad neMz és
glória. Arnyékom ing. Anyáosk4
nézd a hold hideg erkélye leng,
hotel Lorrain erkélye kong,
és átlyuggat az est lövése.

Memphisi fáklya szegénvek
menetében, sírás ömlik
a szélbe.

Sáros-gondú dunántúli kis falucskában születtem. A virágoktól lobogó rétek,.
c)re~pám 'embersége, a gímnázíumí évek kolostori szígora, a kegyetlen magamba
zártság, az akkori önképzőkörí műfordítás-kísérleteímérlelték önkifejezésem.

Minden művészet valamiféle transzcendens vágyakozás röntgenképlete. Ver
seimben szeretmém fölvázolni a csontokig sajduló szeretet, a vágy és fájdalom ti
tokzatos térképjeleit: Q lélek vertikális és horizontális eredőít, Q kegyelem örvénylő

szárnyait, az öröm sugárzó gótíveit.
Bencés diák voltam Pannonhalmán, majd segédmunkás, hídász, kocsikísérő,

könyvterjesztő. Jelenleg a Rádió külső munkatársaként rendezőasszisztens és az
ELTE egyéni levelezője: bölcsész. Különféle lapok és folyóiratok mutattak már be:
a Nők Lapjától a Budapestig, külön köszönöm a Jelenkor, a kecskeméti Forrás és
a Vigilia pártfogását. írok művészetí publicísztíkát is.

Huszonnégy éves vagyok.
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