
idéző határozók (titkon, majdan, bizton, zordon), az egész verset átható eufé
mizmus a Te világába emelő hangulati egységet adnak a versnek. Ugyanígy
egységes a tömörítő nyelv alkalmazása, a jelzős és határozós szerkezetek rnellék
Rlondatot is magukba olvasztó képei: a bölcs lángesze, e nagy Minden ezer 'ne
mét stb. Jellemző a birtokos eset -nak, -nek ragja nélküli kapcsolás, mindkét
névszó előtti jelzővel. Például: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Tizenkét bir
tokos jelző közül csak egyszer találunk jelölt alakot (nemesb lelkeknek útján),
akkor is névelő nélkül. Az állítmányi szerkezetek közül csak egyet emelünk
ki: ... titkon érző lelke óhajtva sejt ... ' Hiába akarnánk megmagyarázni ezt a
sort. Titkon érez, óhajtva sejt... megmagyarázhatatlan állapotot fejeznek ki.
Egységes a monumentálís mondatívek alkalmazása is, bár a vers második ré
szében ez az ív erősen tördelt. A rnondatívet az élen és a végen álló lényeges
mondatrészek tartják. Például A legmagasb menny... a te Bölcs kezeíd 'reme
kelt csudái; vagy: Majdan... ott eléri. A nyomatékosító szórend is egységes.
Különösen jellemző, hogy az egybetartozó alakokat kettészeli a sorvége (enjabe

.ment). De leginkább a mindvégig jelenlevő nyílt nyelvi forma biztosítja az egy
séget. Három felkiáltójelet találunk a versben, mindhárorn ezt a célt szolgália,
Az első az alaphang megadását, a második annak az En megjelenése utáni fel
erősítését, a harmadik a megoldás megingását eltakaró akaratot. Az első eset
ben csak a Te jelenik meg, a másodikban a Te a színe előtt hódoló :Én-nel
együtt, <végül az az :Én,aki szabadon döntött, a hatodik strófa vállalás-kimondá
sában magára maradva (ez az egyetlen versszak, amelyben a Te nem szerepel n.

A felsorolt egységesítő jegyek a köznapitól eltérő nyelvi alakzatok. l~ egy
beesnek a költő lét-problémáiának meaoldásával. Az :Én a Te-hez való föl
emelkedésben. a benne való hitben találja meg a lét értelmét. Ezen egybeesés
teszi művészíleg hitelessé a verset. A fönt-höz emelkedik föl Berzsenyi, amely
nek személyes jellege - mint a fentebbi vizsgálódásokból is adódik - az egész
verset áthatja, amely ugyanúav ott áll a vers fölött, mint a világot rontó S
teremtő isteni szernöldök a világ fölött. Ez a kapcsolat, mint minden személy

'Rez fűződő kapcsolat. hiten alapul. Ezért áradhat a versből úgy a bizton-ság
érzése, hozv a "hitetlen" olvasó is ráérezhet annak lényegére: az addig... (a
IÜll,álig) jobb s nemesb lelkeknek útián való haladás erőket, inakat bevetó válla
lása, a teljes odaadással munkálkodó Ember igénye.

Jegyzetek: l. Levél Kazinczyhoz. Nikla, 1811. febr. 15. (Berzsenyi Dániel összes müveí.
Bp. 196R. 387. 1.) - 2. ~szrevé1elek Kölcsey Recerisi6jára, 1. m. 189. I. - 3. Uo. 191. I.

FALU TAMÁS VERSEI

A Vlgllia szerkesztösége és olvasótábora szeretettel és tisztelettel kÖs7.öntl Falu Tan1Ast
95. sstiletésnapJa alkalmából.

Ma egy nappal közelebb

Ma egy nappal klJzelebb,
az utols6 közeleg.

Az időnek nincs szíve,
ő nem tekint semmire.

Jaj nekünk!

2n azt mondom: Jaj nekem!
S6haj fut át lelkemen.

Te azt mondod: Ja; neked!
Bánatodat lenyeIed.

Ha a mutat6 megáll,
csak az 6rára halál.

A holt mutat6 alatt
az élet továbbhalad.

Ű azt mondja: Ja; neki!
közben hullnak könnyei.

Ilyen a mi életünk,
zengjük karban: Jaj nekünk!
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Fentről vagy lentről

Kereslek, kereslek
és nem vagy seholsem
eltűntél, mint a nagy
Szaharán egy porszem.

lIJem tudom: éj rejt-e,
vagy nagy világosság,
és fentről, vagy lentről

;uthatok-e hozzád?

Kös8sersemény

Már csak egy vágyam van nekem
a veled közös sírverem.

A veled közös sírhalom,
melyben veled álmodhatom.

A sírban lelkünk álma ring,
közösek lesznek álmaink.

Mínden álmunk közszerzemény:
fele tied, fele enyém.

Lelhi harang8só

Annyi szép és jó van
és leírni való,
és annyi gondolat van
elgondoltató.

~clki .harangszótól
könnyebbül a lét,
gyere bánat húzd meg
lelkem kötelét.

Ssürhe8ég dicsérete
Legjobb kicsinek lenni,
sziirkének, mint a porszem,
hasonlók seregében
fel nem tűnni sehogysem.

Végigjárni az utat,
nem korábban, sem késve,
és úgy eltűnni, hogy ezt
magunk se vegyük észre.

Add
Add vissza őket, Istenem,
add vissza őket nékem,
hogy együtt legyünk mindnyájan,
mint egykor, réges-régen.

vis8sa

Ki-Idnéseh
Ki-kinézek a világba
s a világ nem néz be hozzám,
mintha én már nem is élnék,
és körébe nem tartoznám.

Úgy érzem, hogy igaza van,
én e földön nem élek tán,
s nem vagyok más a világon,
csak egy név egy kidőlt fejfá.n.

Nem 8írok

Nem sírok, mert ez fáj nekik
a könnyeket nem szer~tik.

Amikor rájuk gondolok,
úgy lássanak, mint boldogot.

A porló szívben nincs harag,
lenn a szív szívbe nem harap.

A szivé lenn más a szerep:
a halott örökké szeret.

Délibáb

Az országutat feldíszítve
nehéz utakon jön velünk,
tudjuk, hogy csal, hogy nem valódi,
benne mégis gyönyörködünk.

Ha utad súlyos, nem bírod már,
ha földre roskaszt le igád,
álmodd magad elé az útra,
és megsegít a délibáb.

Hittem., hisseh

Hittem, hiszek, hinni fogok
míg élek, mindig jobban,
hiszek minden porcikti1nma.l
míg csak a szívem dobban.

Megsemmisülök teljesen,
testem .nem lesz, csak árnyék,
de hitem porrá ne legyen,
hitem sziklává váljék.

Ne hiányozzék senkisem,
legyünk mind újra együtt
ne fájduljon meg a szívünk,
mikor egymást öleljük.

Add vissza őket, Istenem,
imámban ezt esengem,
de hogyha ezt nem akarod,
akkor adj nekik engem.
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