
Jézusban, a pólyás gyermekben és' a kereszten függőben is - maga az Élet jelent meg közöt
tünk, és maradt velünk. Azon az első karácsony éjszakán az emberré lett Isten útitársunk lett.
A fényesség beleragyogott az éjszakába, hogy minden embert megvilágítson (Jn 1,9). - És mégis,
a mélységből, a sötétből kíált ma ís az ember (Zsolt 129), panaszos, perlekedő jóbi szava ma is
több fényt, több vílágosságot kér. De a Gyermek szelíden mosolyog és biztat: ne féljetek, nem
vagytok egyedül, én soha nem hagylak magatokra. És amikor majd a Názáreti Jézus felnövek
szi~, akkor sem kíván mindent megértetni. megmagyarázni. Nem avat tudósokká, de igenis, sza
vai nyomán hitben tudókká válhatunk : Ö, az Isten egyszülött Fia azért jött közénk, hogy éle
tünk, el nem múló, örök életünk legyen.

A karácsony tehát ezt jelenti : az Isten hozzánk érkezett, és velünk maradt. Fény és reménység,
vigasztalás és erő számunkra. A karácsonyi Gyermek az Atya ajándéka, felszólító, követelő

ajándéka. Egy indiai bölcs gondolatával érzékeltetném. mit is jelent ez. A keleti filozófus így fo
galmazta meg egyszer imáját: Istenem, te arra hívtál meg, arra rendeltél engem, hogy az országút
szélén ü1jekés sípomat fújjam. Fújjam vidáman azért, hogy az arra járók, kik az élet terhét vise
lik, legalább míg elmennek mellettem, egy pillanatra felderüljenek. örvendjenek ... A karácso
nyi Gyermekben Isten felszólító, feladatvégzésre küldő ajándékát kaptuk. - Ó, bárcsak ki-ki a
saját sípján, élete hangszerén oly dalt dalolna, hogy derűssé válnék tőle és másokat is - gyerme
keket és öregeket - meg tudna örvendeztetni.

IRODALOM

Fodor András: Kőnyomat

Fodor András nem tartozik a látványosan változó
és változtató költők közé, de a Kőnyomat versei ar
ról árulkodnak, hogy lírájában komoly fordulat
érlelődik. Ezt az átalakulást nem embrionális for
mában sejtetik a versek, hanem pontosan kitapint
hatjuk okait és megjelenési formáit is.

Ha költészetének állomásait vizsgáljuk, nyilván
való, hogy neki gyorsabban kellett futnia a pályán,
mint szerencsésebb nemzedéktársainak. hiszen be
kellett hoznia a kései indulás hátrányait. A hetve
nes évek legvégén, a Kélt újra jel válogatásával két
ségtelenül beérte őket, s már ekkor nyilvánvaló
volt, hogy műveltségének szerteágazó csápjai
olyan ismeretanyaghozjuttatták, melynek révén új
és új témákra lelhetett anélkül, hogy súlyos és lát
ványos válságok árán kellett volna megküzdenie
továbbhaladásáért. Az a tény, hogy Fűlep Lajos
legszűkebb tanítványi köréhez tartozott, magával
hozta, hogy felnőtt ember módjára szólhassón a
modern művészet kérdéseiről. Hogy Colin Mason
oldalán Bartókkal foglalkozhatott (majd zenetu
dományi tanulmányait tovább bővítve a modern
zene két legnagyobb formateremtőjéről. Bartókról
és Sztravinszkijról írt könyveket), természetes él
ményévé tette a modern művészi kifejezés sponta
neitását. Az egyre gazdagodó, a kultúra évgyűrűi-

vel teljesedő szemléletmód ugyanis azt is magával
hozza, hogya költő rendkívül érzékenyen rezonál
minden olyan jelenségre, melyet a humanizmussal
és a hagyományokkal ellentétesnek érez. Miután
sosem érzelmileg éli át a létet, hanem gondolati si
kon, a változó és rosszabbik énjét mutat ó világban
egyre erősödik bölcseleti hajlandósága, s megújuló
kedvvel, makacs szenvedéllyel vallatja a jelensége
ket, értelmükre, eredetükre kérdez, s igyekszik ki
cövekelni azokat ájelzőtáblákat. melyek ma is biz
tosan vezetnek végső célunk irányába. Ez a szenve
dély okozza, hogy újabb lírája telve van fojtott tűz

zel, energiákkal. Nagy tévedés volna azt hinni róla,
hogy jóra és rosszra osztja az embereket és jelensé
geket, s nagy biztonsággal tájékozódik a kétféle
magatartásforma és jellemtípus között. Valójában
az idilli nyugalom, a tiszta, biztos vonalrajz csak a
felszínt képviseli nála, s ennek mélyén jól érezhe
tők az egyre súlyosabb rengések, kivehető az a fo
lyamat, ahogy az egyes versek gondolati anyaga, a
beléjük zsúfolt lételméleti kérdések szétfeszítik a
külsö, látszólag biztonságos burkot.

Fodor András újabb versei az egyensúlyát vesz
tett világ hiteles tükörképei. A hetvenes évek má
sodik felétől az emberiség előtt mind félelmetesebb
perspektívák nyíltak, a korábban áttetszőnek és
végérvényesnek hitt jelenségek ismét zavarosakká.

.bonyolultakká lettek, s a csak ösztöneire hallgató
költészet egyre nehezebben tájékozódott. Fodor
András küzdelmesen és fájdalmasan épülő világa
sem kíván könnyen elérhető kilátópontokat. Ben-
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ne mégis ott sejlik az adekvát válasz lehetősége.

,Azt tanítja ugyanis, s azt fejezi ki egyre érzéke
nyebben és sokoldalúbban. hogy az embernek, ha
.felelősséget érez a világért, nem szabad ösztöneire
hallgatnia, hanem az önismeret minél szélesebb
köreit kell feltérképeznie, mélyebbre kell szállnia a
hagyományok kínálta emlékek közé, hogy önma
gában is meglelje a megtisztulásnak és a megigazu
lásnak azokat az elemeit. melyekre a világnak is
oly sürgető szüksége van. Semmiképpen sem vélet
len, hogy egy ilyen tudatos költő oly gyakran idézi
vissza ifjúsága és öneszmélése éveit. Az a ciklusa,
amely a múltba száll, voltaképp az összekuszáló
dott jelenhez kisér, mintha újra akarná kezdeni a
hajdani utat, s megkísérelné feltalálni azokat a
pontokat, ahol utat tévesztettünk.

Már e fölöttébb vázlatos jellemzés is nyilvánva
lóvá teheti, hogy Fodor András elkötelezetten hisz
a költészet értelmében, s vallja, hogy az ideáljait
hűtlenül cserben hagyó világban is meg lehet talál
ni azokat a fogódzókat. melyek alkalmasak arra,
hogy sugárzásukban visszataláljunk "az eszelős

igazság"-hoz. Amit maga körül lát és tapasztal,
cseppet sem felemelő, aligha hangolhatja optimiz
musra. Kisszerűemberi törtetések és jellemtelensé
gek szegélyezik hétköznapjait, ideálok meztelened
nek le szeme láttára, s ő közben alaptermészete
szerint megőrzi nyugalmát. "T'űrni" ~ ahogy az El
számolásban irja ~, ez is lehet költőhöz méltó fel
adat. Tűrni és elviselni. Nemcsak az irigységet, a
kapcsolatok ferdeségeit. hanem az idő haladásával
megsokszorozódó fájdalmakat is. hiszen "Átfor
dult, rézsut süt a nap", azaz személyes életében is
elérkezett egy olyan határvonalra, ahonnan to
vábbhaladva -legalábbis biológiai vonatkozásban
-Tefele visz az út. A világon talán lehet változtatni
a költői szó és példamutatás erejével, de az egyéni
létnek e fájdalmas törvényszerűségén aligha.
"Csak a töprengés körhintái >- kerengenek eszelő

sen" - írja Váltság cimű versében, s a folytatás ta
lán még jellemzőbb válságos élethelyzetünkre:
"Ki-ki önmaga gondjába kötve, (mennyi arc!)
I Már-már nem tudom, I létezem-e így is. I e lo
pott, mesterséges I magány szabadságában, I sor
suktól elszakadva, távol, / amikor nem szembesü-
lünk." I

Az izolált ember szorongató kétségeit fogalmaz
za meg nem is egy változatban Fodor András.
Van, akit ez az élmény elcsüggesztene. ellankaszta
na, s arra ösztönözne, hogy fordítson hátat a világ
nak, zárja áthatolhatatlanná maga körül a magány
falait. Nem kis kisértés ez, s a modern költészet
történetének sok kiemelkedődarabja azt bizonyít
ja, ilyen úton is lehet helyes választ adni a lét kihí
vására. Kevésbé hálás feladat puszta kézzel neki
rontani a falnak, s abban hinni, hogya költői szó
trombitajellé erősödvevégülledőnthetia mestersé
ges gátakat.
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Ezt a cselekvésre, hitre orientált érzésvilágot bio.
zonyos mértékben a versek formai megoldásai is
tovább mélyítik. Fodor Andrással kapcsolatban
alighanem illetlenség olyasmit .magyarázgatni,
hogya költői formának avatott mestere. Az vi
szont igen érdekes, hogyaformátlanságban is sej
tetni tudja a költői alakító erő jelenlétét. Verseiben
megfigyel hetjük, ahogya közlés már-már prózai
szintjéről indulva egyszeriben "megemeli" a kifeje
zés dimenzióját, s igy olyan élményi helyzetet te
remt, melyet minden olvasó a maga számára is ér
vényesnek fogad el. Ugyanezt az azonosulást szol
gálják a látszólag költőietlen töltelékszavak is, me
lyek azonban a költeményekben az irónia eszköze
ivé lesznek, leleplezi k a kisszerűséget, a gondolko
dás és a kifejezés pongyolaságait. kényelmességeit.

A Kőnyomal verseiben újra meg újra felvillan a
túl hangos s mindinkább érzéketlenné váló, a lár
mában felejteni vágyó ember képe. Színes reklá
mok villannak, tánczene lüktet, vásári kavargás
szediti a csendre és a lélek békességére vágyakozó
kat. A külvilág behatásai ellen - erre tanít Fodor
András egyféleképpen védekezhetünk: ha befelé
hatolva önmagunkba a lélek értékeit hozzuk fel
színre, s velük, általuk építünk fel egy olyan világ
rendet, amelyben az igazi, a humánus eszmények
ismét elnyerik hitelüket és emberalakitó rendelte
tésüket. A megértés, a szeretet, a bizalom, a hűség

eszményei ezek, melyeknek a költő eddig is szószó
lója volt, de most, a bizonytalanodó világban még
elkötelezettebb védelmezőjük lett. (Szépirodalmi
Kőn)'vkiado, 1982)

RÓNA Y LÁSZLÓ

•
Szabédi László:
Rózsahullató fa
Régi tartozást teljesített a kolozsvári Dácia
Könyvkiadó, amikor a Rózsahullató fa címmel ki
adta a Szabédi László verseit tartalmazó kötetet.
Noha a Székelyföldről az irodalomba érkezett tu
dós a nagy erdélyi szellernekhez méltón sokoldalú,
enciklopédikus müveitségű elme volt, mégis első

sorban költőnek tartotta magát, csak aztán műfor
ditónak, publicistának és nyelvésznek. Mindig az
egész közösséget érintő témák vonzották. és az írói
szabadosság helyett, ugyanakkor az írói személyte
lenség. rendelet-végrehajtás helyett is az irói fele
lősség elvét hirdette. Most Mózes Huba értő szer
készrésében az 1923-ban írt első versektől, az
1936-ban önálló kötetként megjelent Délia című

drámai kőlteménycn át az 1953-ban született utol-

Idén lett volna 75 éves Szabédi László költő.


