
Képes Géza lírájában kezdettől tetten érhetünk
egyfajta romantikus lángolást, pátoszt, melyet
nem annyira Hugo nyelvén fejezett ki, inkább.
Baudelaire képi világának segítségéve\. Ezt a ro-

A versbéli hajók nem hallják a segélykérő jelzése
ket, vagy ha hallják is, nem indulnak el. "Neki
- már - mindegy ... ", Képes Gézának azonban
nem mindegy. Számára minden egyes vers újabb
erőpróba. Kihívás. Födetlen mellel áll: tessék, ide
üssetek! S mondhatja, mert voltaképp sebezhetet
len. Hiszen az élet valós vagy vélt csapásait a költé
szet síkján, bármikor gyógyíthatja. Hite szerint a lí
ra a gyógyító forrás, melyhez újra és újra el kell za
rándokolnunk, hogy vizétarcunkra csorgatva hűl

jenek lázaink, s belőle izlelve megismerjük a művé

szet mindenkori vigasztalását. Magatartásának, Ií
raszemléletének és a művészetről való felfogásá
nak összefoglalását olvashatjuk ki a Tiszta cimű

vers néhány részletébő1:

mes, aminek van számára emberi üzenete.
" ... szárnyra kap s száll a szabad vágy" - írja Hír
hozó az őshazábó/ cimű, Veres Péternek ajánlott
versében. Költői szemléletmódját valóban ez a
korláttalanság, a versben megtalált szabadság jel
lemzi leginkább. Széttördeli, dűhödten tapossa el
azokat a korlátokat, melyeket az élet épít föl előt

te, s megtanul a jelenségek fölött új dimenzióból
tekinteni a világra: ebből a perspektívából új és
szebb arca tárul elébe.

Pedig nem kedvelt szava a "szépség". Gyana-'
kodva szemlél minden lírai sztereotípiát. Az ő ver
sei üllőn készülnek, súlyos kalapácsűtésekkel. (Ez
a motívum nagyon sokszor tér vissza műveiben:

apja kovácsmester volt.) Ahogy két kézre fogja sú
lyos szerszámát, mintha azokra az alig hallható,
csak a lélek belső köreit fodrozó jeladásokra is fe
lelne, melyekről A gondolat szabad cimű költemé
nyében ír:

IRODALOM

Fényhalász
Képes Géza legújabb - ha jól számoljuk : tizenhato
dik - verseskötetének" egyik ciklusa árulkodó cí
met visel: Nem. Az ember általában nem szívesen
mondja ki ezt a szót, vagy ha kimondja, nyomós
oka van rá. Ha visszafelé követjük az időben Ké
pes Géza költészetét és magatartását, rögtön sejte
ni kezdhetjük, hogy ez a nem kezdettől jellemzi őt.

Jóformán indulása pillanatától. Hiszen kis híján
elbeszélő lett belőle, megnyerte a Pásztortűz novel
la-pályázatát, s nem kisebb tekintély szólt elisme
réssel prózájáról, mint Móricz Zsigmond. S nemet
mondott akkor is, amikor hosszú ideig nem a fővá

rosban. Babits Mihály körében kereste az irodalmi
érvényesülés lehetőségét, hanem Sárospatakra
ment tanítani, s a Péntek Esték sorozattal egyik in
dítója egy olyan jellegű kulturális mozgalomnak,
amit ma népművelésnek neveznénk. És amikor
- még mindig ifjan - úgy látta, hogya világ ellensé-:
ges táborokra szakad, meghirdette az úgynevezett
permanentista mozgalmat, s azt a célt tüzte maga
elé, hogya népek megértését fordításokkal fogja
szolgálni. Szívós munkával dolgozta bele magát az
egész világirodalomba. Nyelvtudásáróllegendákat
mesélnek, s ha volt már magyar költő, aki jogos
öntudattal írhatta fordításait tartalmazó kötete cí
méül: Először magyarul - ő volt az!

Talán fölösleges nyomon követni az életút egyes
állomásait ahhoz, hogy megértsük: Képes Géza
makacs következetességgel járta a maga útját. S az
is nyilvánvaló, hogy ez az út nem volt kikövezve.
Képes Géza sebeket kapott rajta haladva, de meg
találta azt a módot, ahogy kiírhatja magából indu
latait: újraélesztette az epigramma rnűfaját, nem a
martialisi "simogató" értelemben, hanem keserű,

kristálykemény kérlelhetetlenséggel,az Ígazi líri
kus személyességével, primér hevületével.

Mert Képes Géza valóban lírikus alkat. A szó
nak abban az értelmében is, hogy kendőzetlenül,

mindenfajta áttétel nélkül vallja meg érzelmeit: ke
serűségét és örömét, elégedetlenségét és boldogsá
gát. Néha az az érzése támad olvasójának, hogy
azok a rövid sorok, melyeknek gyakorlatát - alig
hanem az ősi finnugor versformálás példájára ., ő

honositott meg irodalmunkban, az indulat szagga
tott lélegzetvéte1e szerint szakadnak ki ·belőle.

Olyan poéta írja ezeket az aritrniás verseket, akit
szüntelen szomjúság hajt, új és új jelenségekkel
akar megismerkedni, és görcsös öleléssel próbál
mindent magához szorítani, mindent, amit érde-
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mantikus elhivatottságot ma is konok következe
tességgel őrzi. Mi sem idegenebb tőle, mint hogya
költészetet kísérletek terepének tekintse. Versei ha
gyornányosak, legalábbis abban az értelemben,
hogy nemcsak a maga számára akar közölni ben
nük valamit, hanem kapcsolatot akar teremteni az
olvasóval, szuggesztív kifejezésének áramkörébe
vonva őt. Arra akar tanitani. hogy nézzünk és lás
sunk. Ennek a tiszta meditációnak el kell követ
keznie ahhoz, hogy tetteink 'is értelmesek, becsüle
tesek lehessenek. Meglehet, az utóbbi évtizedek
ben egye szűkebb térre korlátozódik a művészetek

hatósugara, s ez részben egészséges jelenség, hiszen
nem is oly rég még annak lehettünk tanúi, hogy az
irodalom vállalt magára olyan feladatokat, melyek
megoldására más szférák a hivatottak. De a szó
nak és a hangnak megmaradhat az a szerepe. hogy
benne jobbik részünkre ismerhetünk. Még akkor
is, ha énünknek e sokszor rejtve maradó adottsága
küzdve és lázadozva fejeződik ki az alkotásban.
Képes Géza költészete is ilyen küzdelcrnre emlé
keztet.

Itt kell visszatérnünk a bevezetőben emlitett
gondolathoz, a nem-hez, amit a költő oly fontos
nak és jellemzőnek tart önmagára, hogy ciklus
címadóvá emelt ki. Mire mond hát nemet Képes
Géza? - Az életnek erre a rosszabbik részére! Arra
a vágyakból. érzelmekből és reményekből szőtt

tartományra, mely látszataival elsekélyesíti gon
dolkodásmódunkat, a tett helyett folytonos önelé
gültségre nevel, s arra ösztönöz, hogy ne szálljunk
szembe a rosszal, hanem fogadjuk el a jó természe
tes velejárójának és kiegészítőjének. Meglehet, így
kényelmesebb az élet. De - és ezért pöröl Képes
Géza nem szűnő indulattal- alél' igazí lehetőségeit

sosem ismerhetjük meg, ha a könnyen szerezhető

vei megelégedünk, s betelünk a készen kapottal.
Képes Géza lirája voltaképp azt az ígazságot su
gallja, hogy a langyosakat kiköpi az Úr.

Meg kell tanulnunk újra szeretni. Elégni a ma
gunk vállalta érzelmekben. Szakítanunk kell a lát
szatokkal, hogy a lényeg közelébe juthassunk. Eze
ket a gondolatokat fejezi ki a Fényhalász magas fo
kú ízzással, az átélés nem lanyhuló erejével. Azt a
világot segít építeni, melyben a homályosuló em
beri értékek viszik ismét a vezető szerepet, s a ne
mesebb célra irányuló akarat segít felismerés ük
ben:

A világot megérteni
nem matematikai
képletek
kellenek -
valami
más!
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RÓNA Y LÁSZLÓ

Beney Zsuzsa: A második szó

Kényes jószág a szonett, Igaz, Théophile Gautier
más véleményen volt, azt mondtu róla, olyan mint a
macska, mindig talpra esik - de ebben valószinűleg

\ tévedett: tíz méter magasból, netán ha földhöz rág
ják, a macska is alaposan megüti magát, Kontár ke
zéböl "ugorva" a szonett kW;ri kezét-lábát .. hogy
kedvünk teljék benne, olyan mcsterek műveit kell ol
vasnunk, mint Petrarca, Mallarmé vag)! Szabó Lő

rinc.
Beney Zsuzsa legutóhhi kiitete. A második szó."

harminc szonettet tartalmaz .. veretes, kimunkált
költeményeket kilenc ciklusba foglalva. Benev nem
tördeli szét a formát, mint A huszonhatodik év
szerzője, megőrzi a vers klasszikus zártságát, nún
den szot , minden rimet a helyére tesz hogya tarta
lom robbanjon a sorok kiiziitt . Hisz nyi/ván az el/en
tét kedvéért választotta ezt a megoldást: létünk vég
SŐ kérdéseiről, az értelmetlen pusztulásrol, az isteni
rossz megnyilvánulásairól csakfegyelmezetten érde
mes szolni. A fájdalmasan kinyöRött szo is tobbet ér
az összevissza jajgatásnál. Amikor "minden máso
dik szó kimondhatatlan", amikor a lelkek "hóba
fuit száncsengők jajszavában. síkságok kopár éjei
felett, újra és újra a haláluk élték", amikor "meg
roppannak az ég boltjai, nem birja lsten tovább
tartaní mindazt a kínt, amelyet megtcrerntett"
- akkor nem marad más menek vés számunkra, mint
a szavak rendje, az értelemé. Csak értelmünk révén
látjuk meg újra - mint Beney> a tavat, a nyárfát és
a vadkacsákat: az isteni rendet az emberi zűrzavar

han.
De a kijltő fő kérdése nem az, miért a pusztulás,

hanem hogy miért olyan, amilyen: csontig égett hi
tek füstjétől hűzlő, testvér-fájdalomtol hemocskolt
és magányos. Nem tud rá válaszolni, a tömegsirhan
egyedül marad az ember. De kérdez és keres és föl
fedez jeleket egy széuort pohár szineiben, elhúzo
vadkacsákban .. reménykedik, bár nem tudja, van-e
oka-joga hozzá, .I' bizonytalan, szabdd-e szálnia róla.
..Bárhol vágsz az anyagba. felszínén ! ered csak
néha lebben fel a fény / hogy megsejtsd azt, mi tük
rei alatt van - / és a parton reszketve kérdezed / az
angyalt, aki érted érkezett: / kimondható-e ami
láthatatlan?" Az angyal - valahonnan János jelené
seihől- nem válaszol. Neki az a dolga, hogy fölleb
heil/se a [átylat, bemutassa, ami reánk vár.

Töhh kritikusa is utal rá, hogy Beney Zsuzsa azt
a költői utat folytatja, amelyet Pilinszky János
megkezdett, Ezzel csak részben érthetünk egyet.
Mert az Apokalipszis-látomásokhan érezhető s ta
gadhatatlan a Pilinszky-hatás, de a látomás költői

újjáteremtése merőbenmás jellegű. Pilinszky --főleg

• Szépirodalmi Kiadó, 1981


