
ha üressé vált is, az üresség jelentéssel teli: mert
a múlt nem pusztítható el, a jelen romhalmazzá
vált anyaga maga a múlt, és ha a romokat is el
szállítják, porrá őrlik, akkor amorf helyük őrzi

majd a szoborromok múlhatatlan helyét.
Vásárhelyi Kata nemcsak műalkotásaiban

formálja meg az idő metaforáit. Az alkotás
puszta tevékenysége is metafora: ahogy szővő

széke előtt ül, az az idő jelképe. A görög mitoló
gia például, hogy időben most csak odáig men
jünk vissza, tele van szövéssel-fonással. Amikor
a végzet fonalát gombolyították, a görög
Moirák pontosan olyan anyaggal dolgoztak,
mint a modem textilművész.Pénelopé pedig 
aki szakmai berkekben nyilván már agyonnyú
zott élc - szövőszékével tartóztatta fel az időt.

Igaz, utána nem maradt fenn kárpit: neki, hogy
az idő ne haladjon, szőttesét le kellett fejtenie.
Kései utóda nem él mitologikus időkben, nem
kell ilyen praktikákhoz folyamodnia, sőt, csak
úgy szegülhet szembe a múló idővel, ha
megalkotja műveit. Itt vannak, megtekinthetők.

(Újlipótvárosi KlubGaléria, 2001. november 6-23.)

FERENCZ GY6Z6

VERSESKÖNYVEK

Az olvasónak néha az az érzése, hogya költé
szet válaszútra jutott. Míg korábban a líra ön
megnyilatkozás volt, a huszadik század poétája
azt vélte legfontosabb feladatának, hogy a
nyelvből kiindulva alkosson. Akár a logika ta
gadása vagy összezavarása árán, ami a francia
Eluard programja volt. A költészet: geometria
- ez a vélekedés egyáltalán nem újkeletű. Elő

térbe kerülésével viszont nyitva marad a kér
dés: mi lesz az érzelmek sorsa, hogyan szembe
sül a lírikus teljes önmagával. A gondolkodás,
az analízis kikezdte a metaforikusság hitelét. te
hát kérdésessé tette a hagyománynak azt a réte
gét, amely az alkotás és a befogadás egyik leg
jellemzöbb láncszeme volt. A változás talán
Rimbaud-val kezdődött. O fogalmazta meg a
költői hallucinációnak azt az állapotát, amely a
20. század lírájában megmaradt, legfeljebb mí
toszi értelművé vált. "Hozzászoktam az egysze
ru hallucinációkhoz - Deliriumaioesv olvassuk e
gondolatait -: egy gyár helyén egész világosan
egy mecsetet láttam, angyalok rezesbandáját,
hajtókocsikat a mennybolt útjain, szalont egy tó
mélyén; szörnyetegeket, rejtelmeket; egy
Vaudeville-cím borzalmakat villantott fel előt

tem" (Rónay György fordítása). Innen már egye
nes út vezet a mítoszokkal átszőtt, a nyelv lehe
tőségei által többértelművé tett önkifejezésig,
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melynek révén a befogadó tudatában is lehető

ségek, értelmezések változatai kelnek életre.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy meg

szűnt volna a közvetlenül "megszólító" líra,
amelyegyértelműségével, lefordítható képvilá
gával készteti azonosulásra olvasóját. A 20. szá
zad izmusainak hatása alig-alig érződik ebben a
líratípusban, a legjobbaknál - mondjuk: Rad
nótinál - a ráció fegyelmezi őket, szorítja ab
roncsba a verset. S megmaradt az a kifejezésfor
ma is, amely a kőzvetlenűl, ártéreles jelentésár
nyalatok nélkül készteti elgondokodásra befo
gadóját, akiben a költőéhez hasonló egyértelmű

érzelmeket ébreszt. Ebbe a csoportba sorolnám
azokat a spirituális igénnyel írt költeményeket,
amelyeknek ugyancsak tiszteletre méltóak az
előzményei líránkban, jelentőségüket és erköl
csi súlyukat azonban elhomályosítja az össze
tettebb, az ellentétek feszültségét is felvillantó
ábrázolás. (Ha már e líratípus előzményeiről

szólunk, itt is hivatkozhatunk Rimbaud-ra, a
Szegények a templomban vitathatatlanul hatott
Mécs Lászlóra.)

Mindezeket előre kellett bocsajtanom. hogy
igyekezzem megvilágítani például a jezsuita
szerzetes, Sajgó Szabolcs helyét mai líránkban.
(A szerző 1990-ben jött haza Magyarországra.)
Az első, ami feltűnik: nem azt a hagyományt
követi, amelyet a katolikus költőtriász nevével
jelölhetünk. s amelyen ma is haladnak náluk jó
val kevésbé tehetséges lírikusok, abban a
hitben, hogy gondolataikat rövid sorokba tör
delve, rímeltetve verseket írnak. Hogy mire
gondolok, talán az ahogy a fákkal jelezhetem:
"csak olyat ami még nem volt / csak akkor ami
kor már senki / csak addig míg hangod elfogy
/ csak úgy ahogy eldőlnek a fák". A vers tő

szomszédságában olvasható a szó. Bevezető

gondolatát idézem: "kimondott szó / a szó
szentsége / vallottad / életednek értelméűl".
Ha arra válalkozunk. hogya formálás rokonsá
gát figyeljük, nyilvánvaló a kihagyásosságra
való törekvés. De míg a szó megragad egy ön
vallomással átszőtt életbölcsesség kimondása
nál, az ahogy a fák magaslati pontra vezet,
amelynek betetőzéseaz utolsó sor, az eldólő fák
látványában rejlő többértelműség:a kép ugyan
is önmagában is értelmezhető, de tudatunkban
felmerül az elmúlás sugallata is, s ez valami
képp megemeli, sejtelmessé teszi a költeményt,
a halálig való hűség érzéskörével telítve mon
danivalóját.

Nagyon óvatosan merném csak megpendíte
ni, milyen hatások érződnekSajgó Szabolcs lírá
jában, hiszen ezek olykor távoli emlékképek,
egy-egy olvasmányából tudata mélyére került
képek, máskor persze nyilvánvaló szentírási



megihletettsége, ami a papköltőknél magától
értetődő, bár korántsem mindegy, egyénítik-e
az Irás erkölcsi tartalmait (Sajgó Szabolcs igeni),
vagy újra felmondják. Mégsem szabadulhatok
attól a sejtelmemtól. hogy némelyik versében
mintha József Attila képei rejtőznének,hangsú
iyoznám: a klasszikussá érett, nagy József Atti
láéi. A türelmesen bevezetésében például:
"vetkezz / fáradó gondjaiddal/mosakodj meg
/ az alkonyati fényben / s mikor a csillagok
felhőbe takaróznak / feszülj lelked az ígéret
földjén / az ekével".

Am nemcsak a képek - természetesen Sajgó
Szabolcs legsajátabb erkölcsi mondanivalójával
harmonizáló képek - emlékeztetnek elödjére,
hanem az az igénye is, hogyamindenséggel
mérje magát. Erre utalnak kozmikus sejtelme
ket keltő képei, s kutató szenvedélye is, ahogy
törékeny cserépedényi léte tudatában szomjú
szenvedéllyel keresi a megnyugvásnak azokat a
jeleit, amelyek valamennyiünk lekében élnek.

Igen szép, egységes kötet, a magyar spirituá-
lis líra igazi nyeresége. ,

Kondor Ilona nem kezdő költő, az Uj napok
peregnek hatodik kötete. Lírájáról a tehetség
iránt oly fogékony Fodor András adott találó
jellemzést: ". ..minden verse egyedi darab, de a
különféle formajegyektől függetlenül van ben
nük valami közös: a hang személyessége, a lírai
hevület fogantató ereje, feszültsége." Ha költé
szetének legjellemzőbb kifejezéseit sorrendbe
raknánk előfordulásuk gyakorisága szerint,
alighanem a növekedés és emelkedés különféle
változatai fordulnának elő leggyakrabban. A
belső kiteljesedés kivetülései valóban egyedivé
teszik líráját abban a korban, amikor a költők

inkább a földön járnak, elveszítve szárnyaikat.
"Ez a világ álom" - írja, s ez még nem volna
újszerű közlés, inkább lírai archetípus. De
ahogy az ébredés utáni állapotot. a részekből az
egészre való törekvést és annak hiábalvalóságát
jeleníti meg, az már elismerésre méltó költői tel
jesítmény. Műveinek egy része egyes szám má
sodik személyű, de önmegszólítókként is értel
mezhetők, hisz költészetének hőse ő maga, s
bár Babits idegenkedett e szereptöl, Kondor Ilo
nához nagyon is illik, hiszen ha önmagáról szól
is, tapasztalatait sűríti is finomán megmunkált
képekbe és halkan elmondott figyelmeztetések
be, mégsem énközpontú, az énbe beleértődik a
te és a mi is, olyan világ sejtelme, amelyet közö
sen vállalt és megvalósított erkölcsi ideáljaink
kai tehetünk otthonossá és bensőségessé. Nem
olyan verseire gondolok, mint például a Fut a
szán..., ennek üzenete bármily szép is, nem iga
zán költői CA természet csöndje int: / ember
éld meg, ami élhető!"). Ezek azonban ritka bot-
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lások. Sokkal gyakoribbak a telített, a kimon
dott szavak elsődleges jelentéseit meghaladó
gondolatai. Példaképp a Nem ismered ... című

verset idézem: "Nem ismered a kavics törvé
nyeit. / A csiszolatlan magányt. / Az őrlő fo
gak ütéseit. / Az örök térhiányt. / / Az alakulás
borzalmait. / Csak a tiszta fényt látod. / Az
utolsó festék nyomait. / A végső álmot."

Szerenesés voltam: Baán Tibor Az egységálma
című kötetének címén merengve Beethoven IX.
szimfóniájának. végső, nagy látomását asszociál
ta. S íme, az Orömről szóló versben a következő

sorpárra bukkantam: "Ó mindeneken átható /
Égi Szikra Szent Öröm". Baán Tibor azonban
nem ódát írt az örömhöz. mint Schiller, kinek
verse megihlette a zeneköltőt, s élete egyik leg
nagyobb vallomásának kiváltójává vált. Ebben
a versben nem ujjongó, hatalmas kórus vonul el
előttünk, hanem a némák karát látjuk: "tyti né
mák vagyunk / Hamuval megjelölt / Érzék
szerveink mögött / Csak pillanatokig halljuk /
Zúgni a smaragd-lombokat / Túlontúl lekötnek
gondjaink / Föl kell varrni egy gombot / Le
kell törölgetni a port / Szellőztetni múlandósá
gunk / Dohszagát..." .

De ezek a némák is tudnak kiáltani, amikor
hallgatnak, kiáltanak, mondta Cicero. A nyomo
rúságukat, várakozásukat kiáltják el. "Godot-ra"
várnak, mint az egyik versben olvashatjuk.
(Baán Tibor egyébként igen művelt költő, verse
it korunk műveltségérevaló utalások szövik át.)
"Akrobatikus kínlódásunk / Mutatványa a rette
netben / Túlságosan is érthetetlen / Mit éltünk
át kitaszítva / Abban a süket csöndben / Attet
sző bőrtönünkben." (Kint és bent).

Egy nemzedék önvallomása? Avagy a szám
kivetett sokaságé? Ez is, az is. Jellemző 20. szá
zadi zsoltár. Vajha eljönne egy olyan kor, ami
kor a zsoltáros himnuszokat írhat... (Sajgó Sza
bolcs: Még csak péntek este. Korda Könyvkiadó,
Kecskemét, 2000; Kondor Ilona: Uj napok pereg
nek. Terra Print, Budapest, 2000; Baán Tibor: Az
egység álma. Orpheusz, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

KISS BENEDEK: A HAVAZÁS MÖGÖrr

Békeidőkről tudósít a lassan klasszikus ívű pá
lya újabb állomását jelentő kötetében Kiss Bene
dek. S ha a polgári otthonosság, a fortyogó
kávé, a felnőtt gyermekek, a pohár bor, jó fele
ség, lakás megvan is itt, e világban, semmiképp
se számítsunk cukros idillre. Ha így ír is a költő:

"Engem a vadság / szelídebb vizeken visz"
(Szerelmed csendes hatalma), ne higgyük, hogy
verseiből kiveszett volna a tűz, az indulat: "ret-


