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TŰZ ÉS REMÉNYSÉG
Csanád Béla költészete

A költészet fogalma napjainkban oly szélesre tágult, hogy egy-egy költő helyét sokszor szinte le
hetetlen meghatározni az irodalomban. Élő költő esetében talán ez nem is fontos, hiszen az élet
mű még folytatódik, kerekedik a kiteljesedés felé. Ám óhatatlanul felvetődika kérdés, ha olyan
költőről van szó, aki magányosan vívta meg belsoforradalmait önmagával és a világgal- miköz
ben alig kapott kritikát, biztató szót -, s egyszerre itt van magánya stigmáival, költészete élő va
lóság, építkezni lehet belőle és építeni lehet rá. Csanád Béla harmadik kötetében ilyen költővé

érett. A társtalan út öntörvényűvé formálta ugyan költői világát, mégis - mint minden igazi köl
tészet - az övé is kihívás, megméretni akarás, he/ykeresés az elődök és kortársak között, de ami a
leglényegesebb: va/ami merőben 'új tá/a/ása és vál/alása.

l.
Az irodalomtörténetben mindig skizmának számított, ha egy pap verset írt. Elhelyezhetetlennek
találták azt a lelki magatartást, amely egyszerre akarta megmutatni és elrejteni magát. A meg
.mutatás a költői (művészi) hivatás sajátja - az elrejtés kevésbé, ez már valamiféle "szelekciót" kí
ván az alkotótóLÉs azt is tudjuk, hogy semmi sem áll messzebb a művészettől, mint a korláto
zás. Elődeink, akik.heves vitákat folytattak arról, van-e egyáltalán vallásos és nem vallásos köl
tészet, aligha gondolták komolyan, hogy ezt a kérdést maradéktalanul meg lehet válaszolni. Sik
Sándor Egyetemesség és forma cimű tanulmányában írja, hogy egymű akkor is lehet vallásos, ha
egy szót sem szól Istenről, hiszen: ..atmoszférájában, perspektívájában, hanghordozásában, szí
neiben, dallamában, ritmusában lesz benne az örökkévalóság". Ugyanitt tér ki arra is - tovább
szűkítve (vagy inkább tágítva?) a vallásosság fogalmát a katolicitásra, amikor azt mondja, hogy
a katolicitás tulajdonképpen "totális életforma", mert minden elfér benne, sőt "Világalakító len
dület, amely mindent -"külső és belső valóságot - Krisztus képére akar átformálni".

Csanád Béla megpróbálta életformává tenni katolicitását, de egyben költői, művészi hivatását
is. Hitének dinamizmusa felerősíti es kifejezi lázadását, megmutatja törekvéseit, amelyek valójá
ban bármelyikünk lázadásai, törekvései lehetnének. Ám ez önmagában kevés. Ezért társul hozzá
- ismét Sik Sándortidézve - az a harc, amely megkísérli a dolgokat .Krisztus képére átformálni",
sőt mindenben mindig Krisztust keresni. De mindjárt az elején Világosan kell látnunk, hogy ez a
Krisztus-keresés, Krisztus-központúság bármennyire Jellemző is Csanád költészetére, akkor is
elsősorban kiindulási pontnak kell tekintenünk. Minden mélység és magasság, ami ezután követ
kezik zuhanásaival és repülésével, már inkább egy kettősen elkötelezett férfi élethivatásának
megoldási kísérleteit, és e kísérletek dokumentumait foglalja magában. Ezért nem beszélhetünk
róla pusztán mint "katolikus költőről", vagy - ami napjainkban még dehonesztálóbb - "papköltő

ről"! Bizonytalanságai, félelmei számunkra is ismerősek, fel-felvillanó bizonyosságai ugyan
olyan természetesek mindenki előtt, mint az élet bármely jelensége. Csanád nem tudja és nem is
akarja kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket az úgynevezett papköltőkkel szemben minden
kor támasztottak. Egyedül önmagára szeretne hasonlítani - természetesen megőrizve hűségét

mindkét hivatásához, megtartva Sík Sándor már említett tanulmányának egyik sarkalatos igaz
ságát: "Az írónak, amikor ír, legelső katolikus kötelessége: a tőle telhető legjobb művésznek

lenni".

2.
Csanád Béla első kötete abban az évben jelent meg, amelyben Sík Sándor meghalt. És bár ez az
első igazi bemutatkozási lehetősége, indulása, a kötet végső soron mégis lezárás. Lezárása egy
korszaknak, amelyet a mester, Sík Sándor fémjelzett.

CSANÁD BÉLA kötetei:
Pacsirta szállj! (válogatott versek) Szent István Társulat, 1963 - Veronika kendője (versek) magánkiadás, 1977
- Virággá lettünk (versek ésversfordítások Prokop Péter grafikáival) magánkiadás, 1981
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A Pacsirta szállj! verseinek témái ismert skálán mozognak. A versek rendezésekor még az em
lített igényeket is figyelembe vette a költő - sajnos ez a kötet gyengéje, de ezzel együtt igaztalan
ság lenne azt állítani, hogy nincs a kötetben néhány kitűnő vers. Van! Ezek át is kerültek Csanád
második könyvébe, ahol elnyerték méltó helyüket. Mert a Veronika, kendője valójában az a kö
tet, amely nem csupán egy teljesebb képet mutat a költőről, hanem fel is veszi a versenyt a hason
ló indíttatású kötetekkel. Ennek a válogatásnak számos olyan verse akad, amely maradandó ér
téket hordoz: Félig világos, Ballada, A hegyen épült város stb. Ez a spontán felsorolás egyben pél
da Csanád sajátos témáira is: a szülőföld, édesanyja emléke, béke és háború, a tájak és évszakok
idézése, 'belső harcai: szeretetének, emberségének, magányának vallása és vállalása.
Tűz Tamásnak még joggal juthatott eszébe a Pacsirta szállj l-t olvasva Petőfi, hiszen ugyanar

ról a tájról indultel Csanád is a "humanista-Iatin-keresztégy-európai jnűveltség" iskolái felé,
mint nagy elődje. Es mert ezeket az iskolákat kijárta, kellett, hogya gyermekkori táj mindig visz
szavágyott "vadlibákkal teli ősz"-ében többet és mélyebbet lásson, mint kezdetben. Tűz Tamás
szerint Csanádot "nem a különleges érdekli, hanem a bensőséges". Ezért érzi meg a "táj néma
metafizikáját", s ez~rt'esz számára kezdettőlfogva a táj olyan "eszköz", amellyel önmagáról tud
beszélni. Vagyis: az alföldi táj túl azon, hogy éltető gyökerének földje, csak annyiban érdekli,
amennyiben belső gyötrődéseineksivatag-élményét ki lehet vele mondani. S mivel mindig belül
ről építkezik kifelé, a táj és a tájra vetített képek a harmadik kötetben már - hosszú érés után
- szerves egységet alkotnak. Múlt és jelen így válik nála egyetemes szintézissé. '

A keresztény kultúra rétege azonban ném utólag rakódott Csanád költészetére. Anyját példá
ul mindvégig földi Madonnának tekinti, l~ az az elszakíthatatlan, láthatatlan köldökzsinór, mely
kettőjüketegybefűzi, valami fantasztikusan felfokozott szeretetet fejez ki: olyat,' amely a Fiút
fűzhetteAnyjához. Halott anyám / gyokér a földben / befonta láthatatlanul/egész világom - írja
egyik versében. Nem is tagadja, hogy mindvégig az örök fiúi szemlélet uralja érzelmeit, ahogy ezt
a párhuzamot megtalálhatjuk összefoglalva a Hajnali himnusz anyám szenvedéséről néhány sorá
ban: Miáta megszűlettemén, / mily forrá'lázak: égetik, / mily éles tőrök sebzik őt, / mint Máriát, a
mennyeit!

A Veronika kendője című kötet Római ég ciklusa aztán teljes horizontját nyújtja a keresztény
Európa Csanád költészetére gyakorolt hatásának. Ha zömében illusztratívnak is tekintjük e cik
Jus verseit, végeredményben azért érdekesek számunkra, mert fokról fokra nyomon lehet követni
bennük azt az átformálódást, ami a költő világszemléletében történik, találkozván ezzel az év
száza?os kultúrkinccsel, A megmérettetés után Csanád minden értéket megszűr saját személyért
át is. Es ami e szűrőn nem akad fönn, az már egyetemes értékrend és érték - az egyéntől elszakít
hatatlan, megszenvedett valóság. Ahogy mondani szokták: a költő szíve-vére. Igen, ez az átszűrt

és mérlegeIt világ tudta csak-a Veronika kendője címadó és egyben nyitó versének ezen sorait a
költővelleíratni: Nem tudtam tenni többet. / Azóta hordom arcát / s felmutatom a világnak: / néz
zétek, ez az ő arca! / Ez az'én arcom! / Mindnyájunkarca!

S ha most egy lépéssel tovább megyünk, láthatjuk kirajzolódni azt az új programot is, amit ez
a Mindnyájunk arca! - felkiáltásban.összegződött felismerés a költőnek jelent a továbbiakban.
Ebben a Kötetben és a legutóbbiban is sok olyan verset találunk, amely a kollektív felelősségről,

"közös bűneinkről" és ezek ellentéteként az összefogás nagyszerűségéről szólnak: Javaslat, Dio
genész látomása, Utolsó villamos, Dies irae, Feltámadás, Prófécia, Kain stb. Példaként a felelősség

nyomasztó súlyára és az optimista remény között feszülő ellentétre, hadd idézzem a Töredék ci
mű vers három drámaian szaggatott sorát: elvégezve isfelelősség / tüzben is jéggel viselős ég / ma
gában is egész közösség -, és a harmadik kötet záró versének, a Három etűd a világ végéről

- Maiestoso két versszakát: Nem múlhat el a szép / nem múlhat el a jó / ahogya tiszta kék / ahogy
a tiszta hó // Hogy halna meg az ember / aki mindenben élt? / Tudna-e élni lsten / ha nincsen aki
ért? Az persze természetes, hogy a keresztény világnézetével tudja csak elfogadni e pólusok egy
másmellettiségét, miközben azt is felismeri, hogy közösség nélkül e problémákat megoldani nem
lehet. Szinte könyörgésként hangzik, mikor az Utolsó villamos végén felsóhajt: Maradjunk
együtt, / halálig, / mindörökké. Ám a tragikum, amit már e versek-is sejtetnek, minden optimiz
musuk ellenére - nem itt, hanern a háborús élményeket feldolgozo költeményekben törnek iga
zán felszínre.
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Már mondottuk, hogy Csanád mindig belülről kifelé épitkezik. A háborús témájú versek meg
döbbentő hitelességét is ez alátásmód adja, hiszen a kis drámák megragadásával egy egész törté
nelmi kort képes ábrázolni. A Sok éve már című versből hosszú évek után is ugyanolyan fájdal
mat okozóan néz vissza a költőre egy zsidó lány -, vagy a katonák emléke ma is élően idéződik

fel, akik szívetszorító árvaságban - Nem az ellenséget keresték: / a menekűlést a halálban (Balla
da). De talán a legszebb példa erre az Ecce homo embere, akiben egyszerre láttatja a "töviskoro
nást" és saját édesapját keserű mosolyával, aki megjárta lsonzát és Doberdót - de aki ennek elle
nére még az erdei vadat is becézgette, együtt imádkozott a lovaival. ,. E vers utolsó sorával kifeje
zett kérés (vagy parancs?) lélegzetelállítóan őszinte és balladaian tömör: Tiszteljétek.

3.
Sík Sándortól annak.idején számon kérték, hogy miért nincs igazán mísztíkus verse. A mester
válasza egyszerű és határozott volt: "Mert nem vagyok misztikus". Persze ezzel nem azt akarta
mondani, hogy nem voltak ilyen élményei, pusztán leírhatatlannak tartotta a maga számára.
Csanád Béla szinte egyedülállóan a mai magyar lírában éppen ezt az "elfeledett" és általa újra
felfedezett, megvallásra is érdemesnek tartott misztikus nézőpontot állította költészete tengelyé
be. A misztérium - ami számára az a "lángoló csönd", mely ... nem a tapintó idegek által/ va
rázslat és meditáció (Empátia). s mely Nem felhd, nem fantázia, hanem Tűz és reménység (Misz
térium) - átjárja egész költészetének világát. A Veronika kendőjé-ben két külön ciklust is szentel
misztikus ihletettségűélményeinek, ahol nemcsak a nézőpont tükrözi a dolgokhoz való miszti
kus közelítéseit, hanem már a vers témája lesz a misztérium.

A Misztikus szerelem gyökerei még a Pacsirta szállj l-ba nyúlnak vissza, ott ís találunk egy
ugyanilyen című ciklust. De mícsoda különbség van a két ciklus versei között! Az első kötetben
Csanád még csak ízlelgette édes élményei leírásának gyönyörűségét- bevallottan bátorította erre
a legnagyobb keresztény misztikus, Keresztes Szent János költészete ~, ám ezek legfeljebb csak
hasonlítottak elődjéhez, ebben a válogatásban még nem sikerült maradéktalanul megoldania az
élmény és a tolmácsolás magas szintű összhangját. A Veronika kendőjé-ben Csanád továbblé
pett. A személyesség konkretizálódott, megjelent a valódi kínlódás, ami a misztikus élmények ve
lejárója - hogy végül ki tudja nyögni a zuhanások után: ... tied vagyok / megverve és megűresed

ve... Vasadi Péter témátlan imádságfüzérriek nevezte a verseket, s valóban, legfeljebb hangula
tok hullámzását rögzíti benne a költő, de ebben a hullámzásban jelen van szenvedély, lángolás,
csüggedés, bizonytalankodás, félelem - és a legvégén egy hirtelen jött elemí erejű elszánással
- hatalmas vakugrással- Csanád Isten kíméletlen szabadságába veti magát. így lesz a következő

Misztérium-ciklus már a megtalált vallásos gondolatkör misztikus apoteózisa. S hogy ezek a ver
sek mégis többek a pusztán vallásos verseknél, arra a már említett Misztérium című vers furcsa
párhuzamban álló ket sora felel: Egy ajtószárny. / Egy. angyal szárnya. Vagyis: Csanádnak sike
rült átlendülnie egy öröknek mondható bizonyosságba, ahol már minden át tud lényegülni és ön-

. maga absztrakcióját tudja nyújtani - ha a költő úgy akarja.
A harmadik kötet - Virággá lettünk - már címében is hordozza a teljesen kiérlelt látásmódot,

A versek válogatására mintha kevesebb gondot fordított volna a költő, de alapjában véve jogos
nak érezzük a versek egymásutániságának kuszáltságát, A kötet: egyetlen nagyszabású szimfó
nia vissza-visszatérődallamokkal. Egyrészt olyanokkal, amelyeket már az előző két kötetből is
merünk, másrészt fő motívumként a 'megélt és elfogadott misztika, amely ... most már csak a
hang. csak a szerelem, / az arcomon időszaggatta arca (Isten útjain). vagy máshol: Az ember any
nyit ér.amennyit a /jövője. Meg kell vallani. / határtalan féltéssel, bizalommal, / merre futnak a lé
lek útjai (Arc poetica helyett). A lélek útjainak átalakulása a voltaképpeni programja ennek a
kötetnek.

Eddig még nem esett szó részletesena misztikum mellett Csanád Béla másik jellemző élményé
ről, a magányról. Ha misztikus élményeinek gyökeréhez akarunk hatolni, a misztikus szemlélő

désalján neki is csak a magány kínzó és kegyetlen verme nyílik. A Veronika kendőjé-ben még a
városi táj idegenségébe vetítette bele magányát, hiszen számára bármennyire is inspiratívak a vá
ros eleven, nyüzsgő képei, csak diagnózist adhat róluk, megszokni valójában sohasem tudja
őket. Említettük, hogy a természeti táj változásaival tudja csak legbensőbb kínlódásait kimonda
ni. Madártalan sötét völgyek fölé / magányúkat építik a hegyek - indul ki a konkrét képből Az
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őszi éj-ben, hogy eljusson a vers folyamán egyik legmerészebb önvallomásáig: csontig hatol az
érett szenvedés, mert készülődik a számkivettetés. / Közeledik a legbensőbb magány, / a legrettene-
tesebb éjszaka. .

Ám míg a Veronika kendője magánya kimondott magány, a Virággá lettünk magánya feloldott
magány. Ezt a kötetet már hasonlítottuk egy szimfóniához, most hozzá kell tennünk, hogy ebben
a szimfóniában már egyáltalán nincsenek olyan élénk, vidám színek, mint Csanád költészetének
kezdeti szakaszában, sőt mintha a tragikus hang is tompult volna. Csanád Béla költészete - fel
oldódott. Ezért fér meg ebben a hullámzásban minden, sok-sok apró hangulat-törmelék egyetlen
huzamos ringásban.

Mi adja II féloldódást? Egyetlen válasz létezik: a megtalált Isten mellé most már konkrétan a
megtalálhatómásik ember hiányát is felismerte a költő. Ám a hiányt nem pótlékokkal akarja be
tömni: szabadulást remélve / szárnyára vesz a hit / mert nem bírod ki élve / hogy ne várj valakit
(Böjtí szelekkel) - írja, s mintha erre 'felelne egy másik vers néhány sora: nemfelejtheted / tekin
tetem tegyütt az angyalokkal/szemben aholnapokkal (Remete). A megtalálható társ persze csak
alkalmanként konkrét 'személy, mert Csanád inkább vállalja a menekülést, minthogy bezárkóz
zon a másik ketrecébe, hiszen Mindig menekülésre kész, / ezért mindenkinél nyugodtabb, / tűzön

át, vízen át szabad / útjai végtelenbe futnak. (Aki síkságon született).
A költészet időn túli valóság. Az idő: az elmúlás / és a szerelem / forradalma. Egyik a másik:

nélkül mégis csonka valóság. Csanád Béla, a költő, jól tudja ezt. S míg a vándorlegények tüzes in
gében kifelé igyekszik a labirintus útvesztőiből, mi már többé nem akarjuk elhinni neki, hogy
összecseréli a halálés az élet lobogóit, amit már egyszer megtalált és - költő lévén - megnevezett.

Kortársaimnak

CSANÁD BÉLA ÚJABB VERSEI

Dosztojevszkij
Ami fáj,

sose mítosz.
S ami kell,

sosem álom.

Kezdjük hát újra
szenvedésünk.

Kezdjük újra
reményünk.

Ha csak egy percre is
valóság a szeretet,
egy percre legalább
szabadok vagyunk.
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A háborús nemzedéknek

Aki végül is hazatér
a lőporfüstös alvilágból
otthon sem'érzi jól magát
mert idegen a szíve vádol

virágot embert állatot
és elriasztott éjszakákat
kit sírás és düh fojtogat
mert árnyéka csak önmagának

a szüntelen halálveszély
s tömeghalál rémületében
feledni nem tud menekűl

és vándorol csak földön-égen

mit is tehetne mit tegyünk
kezdenünk kell szeretni újra
mint újszülött ki egyedül
saját halálig el se jutna

mint csecsemő ki egymaga
erejéből csak sírni tudna


