
"az irodalom fáján a gyümölcsnek még kissé
fanyar az íze". S aztán a következő nemzedé
kek erős kiábrándulással. vagy praktikusan:
némi megkönnyebbüléssel hagyják el az alle
gorikus értelmezéseket, s veszik tudomásul,
hogy a -hazájuk mégsem mély álomból ébre
dő gáncstalan lovag, vagy nagyerejűhős, akit
addig gonosz rendszerek kötelékei bénítot
tak, hanem többnyire kicsinyes, időnként kö
vetelődző, majd ennek folyamodványakép
pen fragmentálódó birtoktest; érdekérvénye
sítő terep, éppen olyan, mint a többi ország;
bár a táj, a nyelv, s a honpolgárok azon szűk

közössége, amellyel az ember közös nevezőre

kerülhet, mégis elégséges vigasz jelent.
A magyar verselméleti gondolkodás törté

nete természetesen nem azonos a magyar köl
tészet történetével, mindazonáltal a Kecskés
András és Vilcsek Béla szöveggyűjteményé

ben feldolgozott, 1760 és 1840 közé eső nyolc
évtizedre úgy is tekinthetünk, mint a fentiek
ben vázolt, a versszerzés primér élményén
túlmutató, nagyívű líra-felfogás elméleti
alapvetésére. Manipulálatlan hév és elkötele
zett lelkesültség inspirálja a korabeli szerző

ket, s a kor kulcsszavai: a pallérozás, csinosítás,
ékesítés, gyarapítás, serkentgetés - mutatnak rá
a szerkesztők - hol általában az anyanyelv
re, s még tágabban értelmezve a magyarság
ra, a nemzeti műveltségre vonatkoznak, hol
ezen belül a poézisre: a verselés hagyomá
nyos vagy újnak minősülő mozzanataira.
Azaz, a versújítás folyamatát (Négyesy László
szóalkotása) nem csak kronológiai egybeesés
köti az ún. irodalmi felvilágosodás és a re
formkor termékeny időszakaihoz. de szemié
leti egész is - a közös felismerés, miszerint a
nemzet sorskérdéseinek megválaszolása a
nemzeti műveltség igényszintjének felemelésével
kezdődik, ez pedig az anyanyelv értékeinek
tudatosítását és a művészileg megformált
közlés felértékelődését jelenti.

Ebből a nézőpontból érthető meg az a 
néhol aknbiába fúló - alaposság, amellyel
Rájnis József, Baróthi Szabó Dávid, vagy Föl
di János kísérletet tesznek a magyar költészet
prozódiájának és lehetséges versformáinak
számbavételére; munkáikat olvasva kétszáz
év elteltével is elevennek tűnik az élmény,
amelyet a nyelvvel való foglalatosság során,
a nyelvi géniusszal való találkozásban tapasz
talnak meg; fogalmazásmódjukból és a létre
hozott verstani építményekbőlszembeötlőaz
alkotás átérzett erkölcsi felelőssége is, hiszen
ők úgy tudják, hogy a szemmel nem látható,
mögöttes tartományban összegződikmindaz,
amit állítanak; a korábbi századokban ez is a
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magyar irodalom változhatatlannak hitt szín
hangulata volt.

A kötet szerkesztői- a számos előzményt
is lajstromozva - a versújítás tudatos nyitá
nyának azt a felhívást tekintik, amelyet 1760
ban Molnár János jezsuita szerzetes intéz köl
tőtársaihoz, építészettörténeti albumának
"bévezető levelében", s a szöveggyűjtemény

a címben is megmutatkozó kettős hagyo
mány-értelmezést tükröztetve válogat a már
említett nyolcvan év forrásaiból. Az írások
hoz kapcsolódó bibliográfia-értékűcímtáren
nél is bővebb: most azon munkák kerültek
előtérbe, amelyek elkészültük vagy első meg
jelenésük idején némileg szokatlan, friss
szempontokat vetettek fel, és ezért számotte
vő mértékben alakították a magyar verselmé
Ietet, hozzájárultak a fogalmak tisztázódásá
hoz, az összefüggések felismeréséhez. A szer
kesztők négy kötetre tervezett vállalkozásá
ból- amely a magyar verstani gondolkodás
napjainkig húzódó, történeti áttekintését ígéri
- kitűnik tehát a szándék, hogy a szemelvé
nyek e nagyszabású felvonultatása túllépjen
az öncélú anyaggyarapításon: az oktatásban
újra életre kelthető, egymással feleselő, a szá
lakat visszafejtő vagy éppen elvarró szöve
gekkel azt a folyamatot kívánják bemutatni,
amelynek során - eltérő korok és nyelvek
szellemi kincséből eredő eljárásokat is adop
tálva - a magyar versrendszerek teljes szín
skálája kialakult. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999)

KOSZTOLÁNCZY TIBOR

SEBŐK ÉVA: FÉLSÖTÉT

Ha képzőművészeti analógiáit keresnénk e
verseknek. a finomívű kisplasztikákra, ér
mekre gondolhatnánk mindenekelőtt. Sebők

Eva a tovatűnő pillanatok költője. Egy-egy
futó kép kelti föl gondolatait, tűnődve figyeli
környezetét. eligazító, biztonságot adó jeléket
keresve. Ezt a biztonságot a hite adja meg. A
kézzel fogható, sokszor ellenséges valóságon
túl tekint, a képzelt világ ezüstös intéseire fi
gyelve küzdi ki a reményt. Két lidércfény lo
bog a háta mögött, de előre figyel, márvány
lépcsőkön halad fölfelé, s az önmegvalósítás
útján egyre közelebb kerül a vágyott bizo
nyossághoz. Finom szecessziós folyondárszá
rakat jelenít meg egyik költeményében, s ez
a szecessziós díszítés, a vonalak és árnyalatok
finom kimunkáltsága, amely oly érzékletessé
tette például az osztrák Ver Sacrum vagy a
Nyugat első évfolyamainak címlapjait. látszó
lag a századelő életérzését idézi, szépség- és



énközpontúságával. Ez azonban csak a lát
s~at, ,hisze? e~ek m?gött a képek mögött egy
tobbe-kevesbe maganyos ember képmása sej
li~ föl, aki s.zámos lesújtó tapasztalata birto
kaban keresi a szépet és annak alkotóját, s a
szecesszióból leginkább annak idealizmusát
örökíti át a századvégi lelkiségbe. Idealizmu
sának megnyilvánulása gyermeki hangja is.
Modern szegény kisgyermek figyel a világra,
fölsóhajtva veszi tudomásul, hogy a hangu
latokat nem lehet kimeríteni az időben, tova
suhannak a sóhajtásnál is sebesebben, csak
árnyalatnyi jel marad nyomukban, s a költő

t;gyik izgalmas és tanulságos vállalkozása
epp az lehet, hogy a hangulatfoszlányokat
próbjlj.a . megörökíte~, amint Debussy tette
I?rel~?J~I~en. A fr~nc~a ~~neszerző fény- és
árnyjátékának emlékképei is felvillannak ver-
seiben. de merőben más értelmezési körben:
.Mivelhogy árnyék nem vetődhet / sem Jé
zusra / sem a Szent Szűzre - az isteni fény
az ikonból / az árnyak szellemét elűzte. / És
lőn az ikon: két dimenziós. / A bűnök pedig
/ árnyaink / árnyékaink amikről szó van /
ott rejlenek / kísértenek / a harmadik dimen
zióban". (Ikonszabály)

Visszatérő képében a papírt a felhőhöz, a
felhőt papírhoz hasonlítja. Felröppennek a
papírra rótt versek, és a magasból tekintenek
alkotójukra. s a suhanó verssorok egyike-má
s~ka tollpihe~~nt,visszahull a vállára. Olyan
finom, megejtő kep ez, hogy az olvasó legszí
vesebben visszafojtaná a lélegzetét, nehogy
fellebbe?tse a.szépségről, békességről üzene
tet hozo tollpihét. Erezni, hogy a költő szak
rális áhítattal közelít a szavakhoz. ebben is a
szecesszió törekvéseire emlékeztetve. A kü
lönbség csak abban rejlik, hogy a századelő

művészei a naturalizmus ellen lázadtak. A
szavak használatában napjainkban is tetten
érhetünk valamiféle neonaturalizrnust, még
ha más elnevezések mögé rejtőzik is. Ebben a
közegben elégedettséggel és a felfedezés örö
mével figyelhetjük, amint az író lehántja a
sza~akI:ól~ ~~juk ragadt szennyet, hogy ere
deti szepsegükben, boldogan, örömmel mu
tassa fel őket. Pedig tudatában van annak,
hogy valami rossz van a levegőben / A tilal
mi / táblák mint hamis szempárok: / szabad
utat jeleznek. (Ha mosi) Ezzel az érzésével
nincs egyedül. Ám alighanem ismeri a helyes
utat, s annak irányába mutat tiszta szavaival
és szépségre, hitre hangolt finom dallamaival
és képeivel.

Sebők Évának ez a negyedik verseskötete.
Nem ~szem, ~ogy hatalmas visszhangot kel
tene, hiszen roncs benne semmi kihívó, bot-
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rányt keltő. Csak egy ember szólt, a magas
ságok hírhozója. (Kairosz)

RÓNAY LÁSZLÓ

HÁy JÁNOS: KÖZÖTTE APÁNAK
ÉS ANYÁNAK, FÖLÖTTE
A NAGY MINDENSÉGNEK

Háy János tizedik kötete a szerző prózai élet
m~vét árnyalja tovább, s gazdagítja azt mű
faji szempontból: egy elbeszélés terjedelmű

kisregényt és nyolc, rövidtörténet formájú no
vellát foglal magában. Megszokhattuk már,
~ogy ~önyvei borítóját a szerző maga tervezi
~s fe;;ti, s hogy a gyerekrajzok sajátos báját
idéző festmények e~szerűségükben is koz
mikussá-mitikussá tagított világa, valamint
egyetemessé formált szomorúságtól sem
mentes humora jól összeillik a prózai szöve
gek mesére hajazó jellegével, utalásaival.

, A völgyhíd című kisregény sok szempont
boi folytatni látszik Háy két regényének kom
pozíciós és szövegalakító törekvéseit: a sze
rencsésen háttérben tartott, mégis nyomaté
kos, mert a világ egyfajta értelmező keretét
k,épező mesei J:angütés mellett a legkülönfé
l~bb.~~okon klbo!:takoz? történetek egymást
tükrözik, E meghokkento és sokszoros tükör
játék - legalá~bis kezdetben - a(z epikus)
hasonlatot avaíja a legfontosabb szövegszer
vező alakzattá, Amint a völgyet átívelő híd
összeköti a szakadék két szélét, amint az apa
és az anya karjai ölelésbe fonódnak, amint az
álom és a látomás egybeforrasztja a valót és
a képzeletet, úgy köti össze a hasonlat azt,
a~ acl.dig.~~~t v<;>l! választva, amiről azt hit
tük, ket kulon VIlag. Az összefonódó síkok
tág horizontot villantanak föl az olvasó előtt,

ám a fönt és a lent, a menny és a bűn verti
kális távlatát megnyitó viadukt a mélybe zu
hanás veszélyét is magában hordozza.

A kisregény története, Háytól megszokhat
tuk, önmagában nem lenne túl érdekes: két
fiatal szerelméről szól, álomba oldva ennek
tragikumát. Az ezredvég kíüresedő, az élet
tét nélkülisége folytán semmibe omló rnin
dennapjainak erős vonalakkal rajzolt világa
alkotja a hátteret: a trágárságok nyomasztó
egyhangúsága; az embert gépként, pótolható,
tehát értéktelen sorozattermékként megjelení
tő számítógépes játékok sehova se tartó, mo
noton bárgyúsága; a mai filmek és mozi sza
badságot és korlátlanságot összetévesztőerő
szakkultusza; a világhálóként formálódó, az
örök(ké) új élet reményével kecsegtetődigitá
lis-virtuális térbe vetett naiv, már-már vallá-


