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Puszta Sándor
új verseskönyvei

A Cinkenyom (Magvető Kiadó, 1981) bevezető

verse Puszta Sándor újabb költészetének és Iétérzé
sének akár mottója is lehetne: "bibliai földekre ér
tél/szélbe hajolnak a fák / idáig kísértek az angya
lok I elfutott lám életed fele I esti verbénák illata
szálldos 1/ beért a vetés / sarlók félholdján / a fél
hold sarlója ragyog / eléhajol nak napjaid kalászi
/ az esti csillagok." Túl a hetvenedik évén, bármily
friss és fiatalos is az ember, a dolgok megváltoztat
ják arcukat, aszinek elmélyülnek, s ami az imént
még karnyújtásnyira volt tőle, most hirtelen mesz
szebbre szökken. A költő ráébred arra, hogy a vég
ső dolgok kifejezése, megragadása csöndet, benső

meditációt kíván.
Puszta Sándort nem kell bemutatni, megtette

már ezt Móricz Zsigmond, s az ő jótékony ajánlása
azóta is glóriaként lebeg a kÖltő feje fölött. Azt is
tudjuk róla, hogy pályakezdésétől két eszmény ke
reste benne szintézisét: a magyar vallásos líra ha
gyománya és a szociális gondolat, amely kifejezés
módját, életszemléletét sokáig a népi lírához köze
lítette. Az előbbi élménykör segítette az ellentétek
feloldásahoz. az utóbbi ahhoz a társadalmi érzé
kenységhez, amelyet részint a maga legszemélye
sebb erkölcsi felismeréseiből, részint a harmincas
években oly nagy hatású népi gondolatkörből vo
natkoztatott el s érlelt költészetté. Korai verseiben
az induló Sík Sándor hangját is hal1juk (hogy eb
ben mennyi az Ady-hatás, annak kiderítésenem
kevéssé izgalmas feladat volna), s benne is megvolt
a papköltők jel1emző attitűdje: visszhangossá
akarta tenni szavait, hogy minél többen érezzék
meg a kegyelmi élmény áradását. Az Emberi szi
várvány (ezzel a kötettel az Ecclesia Könyvkiadó
tisztelgett a hetvenéves költő előtt) Invocatió-ja,
mely 1934-ben született, összefoglalja- e kétféle ih
letkört. s egyben hű képet nyújt arról a szándékolt
naivitásról, mellyel a költő hajdan rácsodálkoz~tt
a teremtett világ gazdag vegetációj ára :

Az éj dajka énekelget,
Dajkálja a síró eget ..
Épp most kezdi bepáiyálni.
Fehér jelhők pelenk ái.
Ráülteli egy csillagra,
Te/út tejével itatja.
Tör melléje holdkalácsot,
Szinte hallani, hagy csámcsog.
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Engem ne tejjel itasson I

Vad szelekbe pólyálgasson.
Nekem villámokat adjon.
Zivatarba takargasson.
Izzó koszorút fejemre,
Adjon csillagot kezembe.
Verjen, sose dédelgessen.
Engem viharnak neveljen.

Persze ebben az életprogramban lehetetlen nem
észrevenni a szerepjátszást, de ez a. naiv, kedves,
kissé túldimenzionált vers sokat elárul Puszta Sán
dor költői habitusáról. Mindenekelőtt arról,
mennyire örömét lelte a kifejezés áradásában, s mi
lyen magától értetődő bőséggel csordult tol1a alól
a vers. Ez a könnyedség, ahogy az adott sorvégre
rácsattintja a következő sor rímjét. ahogy megta
lálja a természetével adekvát belső lüktetést, áldás
is, átok is volt a költőn. Hiszen a súlytalanság nem
mindig járt kellő mélységgel, a szinte készen szüle
tő struktúrák nem érzékel tetik azt a belső harcot
amely nélkül ritkán születik igazán nagy és jelentős
líra.

Bizonyára Puszta Sándor is megharcolta a maga
harcát a kifejezés elmélyítéséért. E küzdelem egyes
állomásai pontosan kirajzolódnak egymást követő
köteteiből , s még hitelesebben követhetjük nyo
mon az Emberi szivárvány-ban közölt rapszódiák
alapján, amelyek kiegyensúlyozott, az ellentéteket
szívesen lekerekítő világérzését új elemek kel teszik
gazdagabbá. és megsejtetnek valamit a költő lelke
mélyén dúló viharokból. Az Áldozat című miszti
kus rapszódia ilyen s ehhez hasonló sorai ra, képei
re gondolunk: "Néha remegsz mert új út jaimhoz
I roskatagok s vének a szavak // néha érzem te fogsz
te emelsz / máskor: összerogynál / ha nem tarta
lak!" Ez az emberközelség, a másik lény zihálásá
nak hal1hatóvá tétele, a. rimbaud-i gondolat ("Én a
másik ember vagyok") vagy a József Attila-i fel
ismerés ("Hiába fürösztöd önmagadban, csak
másban moshatod meg arcodat") sajátos átpoéti
zálása azt jelzi, hogy Puszta Sándor küzdelrnes,
kaptatós útra lépett. Mig korábban a készen ka
pott, biztonságot adó kegyelmi élmény menedéké
ből figyelte s ábrázolta a világot, mostantól ő maga
is megküzd a napfényes, derűs órákért, s minél he
vesebb ez a küzdelem, annál izgalmasabbak doku
mentumai, a versek. Ha figyelmesen olvassuk az
Egyre hátrálsz című másik misztikus rapszódiát,
melyéletútjának részleges összefoglalása, érezni
benne, hogy az idő töredékeiben előre hatolva egy
re élesebbé válik a felismerés: "de súlya van / a
percnek is már néha / a nap a csúcsról/lefelé
halad".

A Cinkenyom-ban közölt versek kulcsszava az
ész. Kifosztott tájban áll a költő, s úgy érzi, sebhe-



lye egyre növekszik, versei ben is mind kevesebb a
szokványos kép, puritánabb, egyszerűbb le'sz vilá
ga, néha a kifejezetten prózai fogalmazástól sem
riad vissza (Egyenlet). Megkockáztathatjuk an
nak kijelentését, hogy hetvenen túl Puszta Sándor
frisseségét épp ez a nem szűnő kisérletező kedv bi
zonyítja, a merészség. ahogy újra meg újra, ma
kacs szenvedéllyel járatlan utakra tér, s "szívében
k utat"...elsűllyedt világok" mélyrétegeít fűrkészi.

Hogy melyík úton lehet rálelni erre a csodálatos és
igéző birodalomra, aligha lehet megmondani. De
aki ilyen következetesen nyomoz utána, rninden
bizonnyal egyre közelebb kerül hozzá.

Talán a Fények rézsűI esnek-ben figyelhetűnk fel
először arra, ahogy szakított korábbi költészeté
nek egyik legérdekesebb - s mint jeleztük, egyszer
re pozitív és negatív - sajátosságával, a behízelgő

dallammal, s apollói természetét egyre határozot
tabhan cserélte dionüszoszira. Ekkortól sűrűsöd

nek apró, aforisztikus versei, melyekben a pillanat
nyi élményt rögzíti, s rnegszólaltatja azt a hiányér-

TEOLÓGIA

Bánk József: lsten kezében
Az egykor neves jogászprofesszor. a kánoni jogtudo
mány jeles művelőjemintfiipásztor - több mint más
fél évtizede a legflibb tudományra tanítja híveit.
papjait, olvasóit. Közismert. hogy főpásztori műkii

dése közben is műveloje a kánoni jogtudománynak
és tevékeny résztvevője a vatikáni Kodex Revizios
Bizottságnak. de erriil a munkásságárol nyilván
csak késáhb fognak írni a jogtörténet avatott kutá
tói. Új műve, az lsten kezében, betekintést enged az
érsek-püspök lelkipásztori műkodésének irodalmi
formáhan történő megnvllatkozásaiba.

Nemes és fontos tevékenység a teológiai szaktár
gyak tanítása. de minden tanításnak végső célja
csak az lehet, amil az érsek könYVfnek bevezetőjé

ben így [oglal össze: ... mindenki meglássa élete
célját. Ezt a feladatot a kereszténység közel kétezer
esztendős története során már sok egyházi író tűzte

ki maga elé és választotta irodalmi munkássága leg
főbb céljául. Sokan és sokféleképpen próbáltak az
évszázadok (;"yamán hivoknek és nem hivőknek írá
saikkal segitséget nyújtani. Szűkség van erre ma is,
mert a változó kor, a változó élet, a felnövekvő új
generáciok támogatást, segítséget, útmutatást igé
nyelnek. Korunk és korunk emberei, a hivők, az út
keresák, a nem hivők olyan lelki és szel/em i hatá
soknak vannak kitéve. amelyek kétkedést, az élet
értelmetlenségének, a keresztény életideál hiábava
lóságának képzetét kelthetik bennük.

zést, amely oly sok és jellemző változatban hatja át
a modern világlírát. Olyan példákra gondolunk,
mint a Cinkenyom-ban közölt Aranymosó, a Hu
nyadi, az Őszi csil/ag és a Küldj fényl. Sajátos mó
don ezekben a töredékekben többet elárul az életét
végigkisérő kegyelemről,mint a régebbi, ódai ver
sekben. Ennek igazolásául hadd idézzük a rövidsé
gében is oly sokat mondó Aranvmosó-t:

ennyi hál csak
eZI mos lad ki máma
léted folyójából

. semmi semmiség
sérúlt lepkeszárnyra
hímpornak is kevés

legutolsó szavad
bearanyozni
talán mégis elég

RÓNAY LÁSZLÓ

A XX..század utolso cvtizedci lelki. szellesni és vi
lágnézeti problémáinak megoldásához és [eloldásá

hoz akar hozzájárulni Bánk József kunyve is. amely
hat különböző, de egymáshoz mégis szorosan kap
csolódó részből áll. A hat rész egyenként hat "lelki
könyvet" is jelenthetne. A szerző azonhan egy -
csaknem 700 oldalas - kötetben fogja össze a témá
kat úgy, hogy egy-egy kérdést több oldalról is meg
világít. A hat rész nemcsak elmélkedés. nemcsak lel
ki olvasmány, hanem egyik-másik kérdésben tudo
mányos igényű és szinvonalú értekezés.

A könyv eimét adó első rész. Éljünk Isten tenye
rén - Joannes Rosche "Leben in Gottes Hand" cimű

elmélkedésének fordítása. A második rész az élet ér
telmét vizsgálja több szempon I szerint , összefoglaló
címe a második rész utolso pontja is lehetne: Isten
től Istenig, A harmadik részt keresztény antropoló
giának nevezi a szerző. Megismertet bennünket
egyéniségünk értékei vel, hibáival és fegyelmezesi
eszközeivel, hogy megtanuljunk szembenézni ön
magunkkal. Újraértékeli a Szent Jgnác-i lelkigya
korlatot, amikor annak hét napra elosztott anya
gát nyújtja. A helyesen irányitott önismeret útján
vezet el a Jézussal való életig, a szentekkel való
kapcsolatokig és korunk tanúságtevőiig.

A lélek világa című részben felhívja figyelmiinket
a halhatatlan lélek értékére. és az Istentől elfordulás
szomorú következményeire. Nem akar senkit sem az
elveszett élet nyomorúságában hagyni. hanem a jól
felfogott bűnbánat és vezeklés emberformálo. jöl
emelő erejét, illetve a bűnből kivezető utakat mutat
ja be. Elsősorban nem morális és nem jog) törvé
nyekre hivatkozik - bár moddal ezt is megteszi -.

551


