
Szabó Irma versei véletlenül kerültek hozzám. Magyarországon rengeteg költő

él (költő, vagy olyan tollforgató, aki költőnek képzeli magát); a szerkesztőségek

joggal bizalmatlanok a feléjük özönlő versáradat iránt. Ritkán akad benne olyas
mi, amit érdemes kihalászni. Szabó Irma versei azonban, melyekből egy tucatnyit
hozzám juttatott a jó szerencse. azonnal megragadták a figyelmemet érettségükkel,
költői fogalrnazásuk bátorságával. azzal a bizonyos "saját hanggal", ami napjaink
mérhetetlen verstermésében, samos, egyre ritkább. Ezek nem olyan versek voltak,
amelyeket "akárki megírhat" ; erős személyes hitelük volt. Aki írta, nemcsak meg
írta, hanem meg is szenvedte őket.

A költő nem fiatal; számára a költészet nem "irodalmi ügy". Kívül áll és él
minden irodalmi körön, érdekcsoporton, stílusírányon, Ha meg lehet teremteni egy
mai nagyváros zajában a szemlélődés teljes benső csöndjét: ő megteremtette ma
gának. Persze tudjuk, hogy az effajta csöndek mélyén nagyon is fájón visszhang
zanak a környező világ személyessé élt és szenvedett kérdései. Ezért nem ezoteri
kus ez a líra; éppen ellenkezőleg, nyelvében, képanyagában. dikciójában csupa
keserű, néha agresszív konkrétság. Sajátos ötvözet, olykor szinte rafináltan kikevert
nek látszik, pedig nem az: természetes nyelve, kif'ejezésmódja egy olyan költőnek,

aki mesterségének és művészetének kérdésein nem töpreng.Lakinek nincs "ars
poeticája", s aki minden faggatásta csak ennyit tud mondani: "Azt szeretném,
hogya vers ne szó legyen, hanem ige; olyan SZ) legyen, ami tett"

Többet mondani fölösleges róla, versei elég beszédesen szólnak, fölkeltve, gon
dolom, a· figyelmes olvasóban azt a ritka élményt, amit. áz éretté szenvedett, igaz
és eredeti költészettel való váratlan találkozás kelt abban, akinek van füle a hal
lásra és érzéke a költészetben az emberi hitelesség iránt.

,SZAB6 IRMA VERSEI

Könyörgés AIgernonért

Mikor a rnzsezo pap kitárta karjait
és azt mondta:

"Emeljük fel szívünket ..."
O is felnyújtotta a két ujját,
mint az iskolában.
És valóban:
az egész Templomban
talán senki nem tudta úgy mint Ő,

mennyire szükséges az embernek,
hogy kimenjen önmagából,
vagyis: hogy vállalja önmagát.
És, amikor a felnőttek

két hosszú, tömött sorban
felvonultak az áldozáshoz,
ő is odaállt a pap elé
és tátogott,
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mint egy csupasz madárfióka,
egy teljesen csupasz madárfióka.
De - magától értetődően - nem kaphatott.
Azért csak állt és várt ...
Majd a sorok között
ide-oda cikázva mint a fecske
egyiIc old.alról a másikra
átbujkált és megint megállt
hol itt, holott,
hogy -beleuütuisson
a mag.itól értetődően áldozók szájába;
színte reszketett, és valósággal 1dnézte onnan
az égi kenyeret.
Nem értette, miért marad hi éppen ő

a szeretetlalwmából,



nem értette, mivel "túlkoros". Istenem, adj neki egy Algernont
Ami annyit jelent, hogy szellemileg egy kis fehér egeret,
egy kissé visszamaradott. aki előtte járó lelkiismeret
Együgyű. Csak egy ügye van: gyanánt megóvja őt attól,
intenzív Isten-éhségben él. hogy elhiggye: az élet csak szerep.
Vagyis: - értelmes nagyon. Istenem, add: úgy élje le
Bosszús ráncok jelentek meg az arcokon. a Tőled kapott egyetlen-egy
A híveid, Uram, a híveid, és soha meg nem ismétlődő életet,
akik tiz, húsz, harminc, negyven hogy mindig vállalja önmagát.
vagy talán ötven éve is már Mert Te még egy hülye gyereket
napi áldozók, is meg tudsz váltani,
és elnyelte őket a megszokás, de a maszkok: és a szerepek
néhányan idegesek lettek, mögött tátongó űr,

mert zavart szenvedett a beprogramozott., a negativ semmi
gépies áhítat. megvált:hatatlan.
Az arcukon gyűrött lett a maszk A maszkok és a szerepek mögött tátongó űr

és hessegetni kezdték szegények mindig semmi marad
a kis [ecskét: és sohasem lehet beteljesedett
Mert ők nem tudják, ígéret.
milyen eleven állapot a hiány, Mindig senki és semmi marad:
ők nem tudják. mi az: nulla,
kívánni és nélkülözni ami az örök él!!t számára
az Úr Testét. teljesen elveszett.

A. megátalkodottak

Peuiáui a sinopeiek ...
Kialakítottak maguknak egy kisérleti-'rovar életet.
Úgy élnek, mint a rovarok a laboratóriumi üvegbúrák alatt.
Megkísérelnek úgy élni, ahogyan nem lehet.
Kiiktatták életükből a kockázatot,
megteremtették a biztonságot
és most öli őket az unalom.
ou« egymást unalmukban.
Egymás hegyén-hátán tapodva
próbálnak felkapaszkodni kissé a búra falán;
vertikális igényeik nem túl magasak ugyanís,
aminthogy a horizontáfisak sem túl szélesek.
Egy szemernyi szórakoztató látványosságra éhesen
tapadnak az üveg csillogó falához.
Sehol egy malwlányi folt, sehol egy porszem,
csak ez a valószerűtlen, steril világosság,
amelyben oly természetellenes mértékeltolódások,
oiuan. csalóka fénytörések keletkeznek.
Például az' erkölcsi önelégültség, a keresett egyszerűség,

a hivalkodó ígénytelenség, a pedantéría ...
A levegő mégis olyan nehéz ítt,
olyan nyúlós-ragacsos mint a törökméz,
mint a levéltetvek váladéka,
mint a rothadó daganatok fertőtlenítővel keveredő szaga.
Nem olyan kék-fehér-arany-kristály-illat ragyogás
mint Athén szabad és tágas boltíveí alatt.

Eleinte felkeltette érdeklődésüket a férfí,
aki hordóját maga előtt gurítva járt-kelt városukban.
lHint valami vásári komédiás - gondolták -:

, produkcíójának megtekíntése semmire sem kötelez,
ám, esetleg, jó szórakozást nyújthat.
De amikor meggyújtotta lámpását -
az illúzíótlan gondolat szolíd fényét,
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a hisztériás képzelgések etleniénuét,
és magasra emelve keresni kezdte az embert,
nyngtalanság vett erőt rajtuk
és sokan észrevétlenül elszeleltek
- lekoptak, ahogyan ma mondanák -,
inert fenyegetv e érezték maqukat szellemi kényelmükben.
Némelyek pedig abból a j61 bevált közhelyből kiindulva,
hogya legjobb védekezés a támadás:
ki tudja - mondogatták -, ki tudja milyen tisztátalan helyeken jársz;
igen, igen, tisztátalan helyeken fordulsz meg!
A nap is - felelte -, a nap is, mégsem mocskolódik be.
Orcátlan - sziszegték - és forrt bennük a méreg
amiért megzavarta tespedéeiiket,
de látványosság-igényüket nem elégitette ki. Orcátlan ...
Majd lassan mind elszéledtek. és,
mert a szemtől-szembeni tettekre gyávák,
mert az igazságosság nem erős oldaluk,
megbíztak valakit, menne el hozzá tudtára adni:
Arra ítéltek a sinopeiek, hogy hagyd el városukat.
Én pedig arra ítéltem őket - válaszolta -, hogy ott maradjanak.

Gyorsuló idő

Amikor lezuhant életed roncsai körül
már időtlen-idők óta bolyongva
a menekülés lehetőségeit keresed
az elpárolgó képzetek,
szétguruló homokszem-dolgok
si'L'atagi káprázatában
és a szemed hirtelen megtelik fénnyel,
akkor tudni fogod,
hogy elérkezett ama bizonyos óra.
Ettől kezdve meggyorsul az idő,

megrendülnek az egek,

az ember földjének burka megreped

és - mint kopár faágból tavasszal a rügy 
kibomlik
erőfeszítéseid reménysége:
a legemberibb ember földjének
dicsőséges ragyogása.
Ez a fényözön,
ez a fényzuhatag,
ez a fényrészegség
ez egyetlen, amely kielégitheti
sivatagi bolyongásaid kínzó kísérőtünetét:

csillapíthatatla.mil gyötrő

szomjúságodat.
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A gyertya

Egyenesen és hófehéren
szökken fel a Templom terében.
Ka1'csú, nyúlánk - mégis erő

ártui belőle;

nem szóródik széjjel - merő

önátadás a léte.
Lobogó lángja, mint a tű

összpontosított, egyhegyű.

Mindenhatóm add meg nekem:
úgy fogjam össze életem,

mint ez a tiszta gyertya itt
készenléte sugarait.
N em habozik, nem tétovázik,
eltékozolja önmagát.
Nem biinja, hogy megsemmisül,
mert amit ilymódon remélhet 
több élet:
olvadékony viaszát
feláldozza az önemésztő szeretetben,
hogy fénnyé
és hővé alakuljon át.


