
marad, s annak csak a terminológiája válto
zik, s hogy akár a mai Európában is a régi
érdekek szerint mozognak a bábuk a sakktáb
lán. Az amerikai liberális kapitalizmus ter
jeszkedő politikáját többször is elemzi ezek
ben a fejezetekben, kiemelve. hogy az USA
jelenlegi hegemóniája az állam gazdasági ere
jére épül, aminek következtében vagy a Pax
Americana. vagy az USA belső gazdasági
helyzete dől majd össze. Egy birodalomnak
mindig a békefenntartás a legköltségesebb
feladat s nem elsősorbananyagi tekintetben...

Több írás is szól még a liberális értékrend
szerrel túlságosan összefonódott "sántító"
konzervativizmusről.az új erőre kapott utó
piánus baloldali ideológiáról. illetve a jobbol
dali mentalitásról. Ez utóbbit elemezve lé
nyeglátóan írja Molnár Tamás: mélységes és
megváltozhatatlan metafizikai különbségről

van szó, amikor bal, illetve jobb oldalról be
szélünk. E szerint is foglalkozik a témával a
továbbiakban.

A századvégi mérleg megvonását a könyv
befejezése után csak az olvasó tudja megten
ni, hisz a szerző tág teret hagy erre. Kiélezett
üzenet igazából nincsen, hacsak a szépen ki
vitelezett borítón Szent György és sárkány
örök párviadala nem az. (Paulus Hungarus 
Kairosz Könyvkiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGED(íS JÁNOS

JELENCZKI ISTVÁN: CSILLAGIDŐ

"Nyári éjjel a tengeri hajó fedélzeten, ha az
ember plédjén .~anyatt fekve hever, a csilla
gos eget nézi. Ot bolygó van fenn: keleten a
Hold, a tetőn a Saturnus, a Mars, a Jupiter,
nyugaton a Venus. (...) A hajó a sötét tengeren
úszik. A fedélzet üres. A part már eltűnt. Va
jon milyennek látja a Földet amonnan? Ezt a
mi földünket, azt, ahol élünk, vajon mi a mi
jelképünk odaát, és mi a nevünk a Marson, a
Venuson és a [upiteren?" - írja Hamvas Béla,
akit [elenczki István is megidéz Csillagidő cí
mű új katalógusában. Csillagképeihez, vagyis
az elemekkel összevegyített koponyákhoz. a fel
nyitott és összevarrt emberi testekhez. a mozdu
latlanná fényképezett univerzumhoz a magyar
költészet csillagsorsosaitól vett idézeteket rendel
hozzá. Egymás mellett és egymást követve;
mint a Föld idejéből a felkelő és lenyugvó nap,
az ember idejéből a megszülető és szétbomló
hús, mint az elemek idejéből az egymást kioltó
tűz és víz, és mint Isten idejéből: a csillagok.

De hát igazán különbözik-e a szív dobba
nása a Föld egy fordulatától? A virradat pírja,
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a dél ragyogása, az alkonyat vérvöröse egy
másik nap vagy akár egy egysejtű élettarta
mától? Vajon miben különbözik az éj sötétjé
ből előragyogó csillagháló körülöttünk forgó
képeitől mindaz, amit mi itt megélünk: szü
letés, szerelem és halál? Ahogy Lucretius írta:
"Jaj, de mikor bepillantunk a nagy égi me
zőkre, / Föl, hogy a csillagok ezreitől szikrá
zik az éter, / és ha a Nap meg a Hold pályája
ötölnek eszünkbe, / Akkor a szív mélyén sok
egyéb gond bár beternette. / újra felütve fejét
föltámad a régi szorongás: / Hátha isteneké
a világ korlátlan uralma, / S ők gördítik a
csillagokat mind-mind külön úton?"

Amikor először néztem [elenczki új képeit,
nem is igazán tudhattam. hogy mit látok: fé
nyes, homályos vagy éppen alig látható kör
körös csíkok, melyek mintha csak karcolások
lennének egy elsötétült felületen. S csak ké
sőbb értettem meg, hogy mindez nem más,
mint a fényképezőgép nyitott blendéjén át, a
védtelenül hagyott filmre ráégett, kimereve
dett csillagmozgások íve, a fényképezőgép

sötétkarnrájába visszazárt kozrnosz, maga az
(időlegesen) megállított idő. Ezek a sárgában,
kékben. vörösben villódzó körívek lennének
az idő? Szent Ágoston szerint: "Bizonyos tu
dós embertől hallottam, hogy az idő a Nap,
a Hold és a csillagok mozgása. Nem fogad
tam el a nézetét. Miért nem inkább az összes
testek mozgása? Hát ha az égitestek nem vol
nának, de forogna a fazekas korongja, nem
volna idő? Nem idővel néznék a korong for
gását?" Es Szent Agostonnal folytatva: "Nem
mondok-e igazat, amikor azt vallom neked,
hogy az időt nézni tudom? Mert így van ez,
Uram, Istenem, nézem, nézem, de mit nézek,
nem tudom." Az egyik nyári éjszaka, Agár
don, amikor a hőségtől nem tudtam aludni,
szinte légszomjam támadt. S amikor a kertbe
kiléptem, tökéletes sötét volt és csend. Mint
ha megszűnt volna körülöttem az addig érzé
kelhetőnek hitt világ, mintha nem lett volna
körülöttem más, csak a semmi. S amikor ki
utat keresve fölnéztem (talán úgy, ahogy vég
ső menedékként nem sírni vagy kárornkodni,
hanem mégiscsak imádkozni kezd el az em
ber), akkor egyszerre ott voltak mind a csil
lagok. Sokáig nem tudtam elmozdulni, s ők

ragyogtak körülöttem, mellettem, bennem,
mindenütt. Mintha maga a Föld lett volna a
hatalmas, minden fényt magába szívó, örök
időkre elsötétült, beomlott ,Nap, de körülötte
még ott forogna minden. Es akkor szinte el
képzelhetetlen volt, amit a Virágok terén
megégetett Giordano Bruno állított: "Nem hi
szünk többé egy általános világforgásban e



Föld körül, mert világosan fölismertük ennek
forgását: a környező csillagok tekintetétől kí
sérve a Föld huszonnégy óra alatt végzi for
gását a saját középpontja körül". De hát hová
tűnt akkor, a kertben ez az idő, hol volt ez a
huszonnégy óra, amikor ott álltam az én sötét
napomon-földemen, a mozdulatlan, mozdít
hatatlan csillagidő kellős közepében? Hol
voltam akkor, és miért voltak olyan közel és
elérhetetlenül távol tőlem a csillagok?

Vajon milyennek látszik a Föld amonnan?
- kérdezi Hamvas, és rögtön meg is felel rá:
"A Föld színe kívülről biztosan vörös. Nem
olyan, mint a Saturnusé, mint a szúró szem.
Nem olyan, mint a Venusé, aranyos és rózsa
színű és szelíden fényes. Nem olyan, mint a
Marsé, füstös, mint a lobogó fáklya fénye. A
Föld színe rubinvörös, mint a frissen ontott
vér, keserűen és megkínzottan vörös, kor
bácsütés-vörös, jóga-vörös, Dionysos-vörös."
Es még hozzáteszi: "A földi élet, ha teljes és
igaz" nem boldog, nem elégedett, nem polgá
ri. Es ha valaki boldogságot, elégedettséget,
polgári kényelmet kíván, az éppen a lét tel
jességét veszti el. Igazi életünk a szenvedés.
Ez a mi nemességünk. Ez a mi hősiességünk.

Ez a mi kozmikus méltóságunk. A Megfeszí
tett lsten a Föld rangja a világegyetemben.
Igy és erről ismernek fel minket a csillagró
konok." (A március 9-én, az Irók Boltjában el
hangzott szöveg változata.)

KELÉNYI BÉLA

MEZEI ANDRÁS: A VÉG KEZDETE
FELŐL

"Készül az ítélet" - írja Mezei András régi
és új verseit tartalmazó kötete végszavának
szánt záró költeményében. A kötet beosztása
egyébként megkönnyíti az olvasó dolgát: kis
figyelemmel tájékozódhatunk a versek szüle
tését indító élményekről,amelyek közül talán
a zsidósághoz tartozás tudata a meghatározó.
Az AdOr/W ciklus voltaképpen a magyaror
szági holokauszt megjelenítése, egy olyan
történelmi tragédiáé, amelyet emberiség elle
ni bűntett elhallgatni vagy bagatellizálni. A
versek lelkiismeret-vizsgálatra késztető hatá
sát csak fokozza a költői előadásmód szinte
szenvtelen objektívitása. a tényszerűség

(Tényvers címmel egy egészen megrázó törté
netet olvashatnak), ahogy a deportálás és a
bevagonírozás mozzanatai elénk tárulnak. A
közlések és a mértékkel adagolt költői képek
félelmetes ellentéte is megdöbbentő hatást
kelt: "Akikkel együtt éltek a faluban, / a zárt,
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néma porták előtt most / azokat terelik. A
léckerítések - mindent eltakamának, ha csak
/ deszkarésekből nem hajolna ki / egy-egy
tearózsa. kóró és viola" (Deportálás) Képek
váltakoznak, mintha film peregne. Látjuk a
zsidó orvost, amint a kivégzőhelyre sántikáló
katonának felírja a fagykenőcsöt. A cipőjéből

kibújó és a jégzajlásos Duna-partra lépő gye
reket. Az S5-ben szolgáló bácskai parasztot.
akinek egyetlen aggodalma, hogy "vadonatúj
kubikus-talyigája elveszett". Ismerkedünk
mellbe vágó dalokkal: "félmillió vidéki zsidó: /
életben maradt tíz szdzalék."

A nagy kérdés, hogyan lehet költészetté
gyúrni az átélt borzalmakat? Miképp alakít
hatók verssé azok a szavak, amelyeket ki
mondani, leírni is iszonyat? Mezei András
ősei módjára zsoltáros hangon szólal meg, a
leírások hátterében újra meg újra hallani vél
jük a halálba indulók kórusát, s a nevükben
szólót, aki Isten felé fordulva refrénszerűen

mondogatja: uram, valami nagy oka lehetett
annak, hogy mindezt engedted, s nem sújtot
tál le a bűnösre. "...egyszercsak népemet hal
lom megszólalni / a hangomon." - olvassuk
a cikluszáró versben. Nem a próféta szólal
meg, hanem a siratót deklamáló névtelen, aki
megörökíti övéi szenvedéseit, örökül hagyva
a leírtakat az örök kételkedőknek és mind
azoknak, akik szeretik elfelejteni a szégyenle
tes múltat.

Ez a hang mindvégig jellemzője Mezei
András lírájának, versei azonban fokozatosan
gazdagodtak látomásos elemekkel. Imádsá
gos, archaikus hangnemébe az élet képei ját
szanak bele. Olyan váratlansággat ugyanak
kor ígéretként, mint például remek négysoro
sában, az Utban: "Itt a szegfű a kezemben. / En
gedjetek futni engem, / világos út, szép sugár / a
végén egy angyal áll." Vagy a Századvég kicsit
ironikus helyzetértékelésében. amely az örök
nagy elhatározások és a csöndes visszavonu
lások ellentétére épül.

A reménytelenség néhol apokaliptikussá
növesztett képeit az önvizsgálatok nyomán
szerzett, kiküzdött bizonyosság ellenpontoz
za: "Tudom, értem a törvényt, s látom is / saját
szememmel vagy fehér szobák végtelen / láncola
tában, s hallom: mi Atyánk / Ki vagy a mennyek
ben?" (Aiűltetés) A kérdőjel az örök emberi
kételkedés, bizonytalanság jelzése. Ne feled
jük azonban, kételkedéseink vezérelnek min
dig új célok felé a meglelt úton. (Magyar Iró
szövetség és a Belvárosi Könyvkiadó kiadása)

RÓNAY LÁSZLÓ


