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"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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