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SZÉPIÍRÁS

Versolvasó
Károlyi Amy emlékének

Milyen szé pen idézte fel Babits saját költői indulásának idejét, a
világháború előtti éveket: "Úgy született hajdan a vers az ujjam
alatt, / ahogy az Úr alko thatott valami szárnyas / fényes, pá ncé
los, ízelt bogarat." Károlyi Amy Sorok című kései versében valami
hasonló fogalmazódik meg:

A/rogy jámi tanul a gyerek
Vers-sort vers-sor mellé teszek
Vagy megdics érnek. vagy megszidnak,
nem ártanak a vers-sornak.

Azok csak nőnek és hallgatnak,
. Felelgetnek a csillagoknak,
lelei az ittmaradásnak,
ittmaradói az elmúlásnak.

Költó a 20. században A Cigány a siralomházban című vers arról szól, hogy Babits Mihály
költői maga tartása megváltozott a történelmi tapasztalatok kényszere
alatt. Tudjuk, ha Jónásként vonakodva is, végül vállalta a tizenkilen
cedik századból örökölt próféta-költő szerepét. Károlyi Amy viszont
átélte az egész huszadik századot látszólag anélkül, hogy verseivel
bármiképpen megpróbált volna beava tkozni a történelembe. Ám ul
va élt, min t aki nem szereplője a kornak, fölötte vagy alatta él
azoknak a céloknak, törekvéseknek, indulatoknak, amelyekből a
számottevő emberek sorsa összeállt. Egy levegőt szívott velünk,
nem idegenként járt-kelt közöttünk, mégsem az kötötte le a figye l
mét, am it mi olya n fontosnak érez tünk. Ahogyan az anyák, ha
kell, óvó helyre bújva, ha úgy ford ul, fát ap rítva , munkába feszül
ve : gyermekük növekedésére figyelnek; ahogy Archimedész a ha
dakozó katonák köz t föld re rajzolt mér tan i ábráinak tanulságain
tűnődött; úgy igazgatta ő egy más mellé a versso rait. Most, halála
kor úgy érezzük, hogy ezek valóban a csillagokkal beszélgetn ek,
itt marad nak akkor is, amikor múlttá válik sok minden, amiről az t
gondoltuk, hogyelveszíthe tetlen.

Nemrég temettük el, azóta nem tudok szabadulni a köteteitől.

Min t amikor éjszaka egy hatalmas szélroham elfújja a felhőket

az égről, s egyszerre szelíd, ha talmas fénnyel ragyogni kezdenek
a csillagok.
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Fiatalok 19ü9-ben született, Radnótival volt egyidős. Első kötete 1947-ben
jelent meg. Harmincnyolc éves volt akkor, hány nagy magyar köl
tő meg sem érte ezt a kort! Fiatalok című versében ír arról, hogy
gyermekkorának, világra nyíló hajdani örömének fényét egy új
nemzedékben látja viszont:

Játékainkkal mások játsznak,
új gyerekek, s nem is az elsóK,
labdáznak, futnak, fára másznak.

Szerelmünket kamaszok élik,
próbálgatják, ha nem is jobban,
az első érzés nagyot dobban.

Mások választják hivatásunk,
másé minden gazdátlan percünk.
Mohó kezekkel felveszik
az éveket, a napokat,
a játékokat, a játékokat,
amiket a kezünkbó1 ejtünk.

Nyelvi eszköztelenség Mennyire hiányzik ebből a versből minden, amit hivalkodásnak
érezhetnénk: egyetlen szokatlan kép, egyetlen meglepő rímpár
sincs benne. De az eszköztelenségével sem kérkedik. Soraiban ha
gyományos jambikus lejtést fedezünk fel. Csaknem mindegyik
ötödfeles jambusi sor, mint ilyen, gyöngéden zárul le, ha rímel, nő
rímmel, fátyolosan. A tizenkét sorból csak háromra nem érvényes
ez. Ezeknek a helyzete is különös: beékelődnek a harmadik vers
szakba, az egymásra rímelő és szabályos második és hatodik sor
közé. A harmadik és a negyedik sor egy szótaggal rövidebb a töb
bieknél: ettől különös módon izgatottá válik a vers, s az izgalmat
még növeli, hogy négyes jambusi sorokról van itt szó: ezek a ko
rábbi zárlatoktól elütő, kemény "hímvéggel" fejeződnekbe. Ugyan
így végződik az ötödik sor is, amely viszont ötös jambusi sor, egy
szótaggal hosszabb a vers kilenc "szabályos" soránál, egy jambus
sal, vagyis két szótaggal hosszabb, mint az előtte álló két sor. Ha
azok izgatottak voltak, mohók, ez meg - különös szóismétlésével
- csaknem feljajdul. Egyébként ebben a sorban tűnik föl újra, hogy
megkettőzve mindjárt különős nyomatékot is kapjon a költemény
legeslegelső szava, amelyet az első sorban egy figura etimologika
tett hangsúlyossá: "Játékainkkal mások játsznak..." Mik is ezek a já
tékok? Ha jól meggondoljuk: tán minden, ami az ember életét betöl
ti. Visszanézve vesszük észre - talán az utolsó szó ízlelgetése köz
ben (amely egy többes szám első személyű ige) -, hogya költő

nem pusztán saját tapasztalatáról beszélt, hanem nemzedékének
nevében szólt. Ez is valami külőnős méltóságot ad a költeménynek.

Az emberi élet egyik legcsodálatosabb tapasztalata a nemze
dékek egymásra következése. Ha a Fiatalokban a játékok átadásá
ról esett szó, a következő kötetben rátalálunk néhány gyönyörű
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ln memoriam

versre, amelyek viszont arról szólnak, hogyan búcsúzik Károlyi
Amy saját szüleitől. A Kórházkert CÍműből csak egy néhánysoros
versszakot idézek, a költemény második, záró versszakát: "Apám
kínjának árnyékában, / anyám holtának sejtésében / háttal ülök
a gyászos háznak / egy galagonyafa tövében."

Valamivel hosszabban szeretnék elidőzni annál a tizenkét so
ros költeménynél, amely erre a Kórházkertre következik, s így
minden bizonnyal vagy a költő édesanyjának vagy apjának el
vesztésére utal:

In memoriam

Hát elporzott a könnyű kis kocsi,
elvágtatott.
Az égen sávot, alig láthatót
hagyott:
Akár a vizet ketté szelő

gyors hajó,
vagy csónak orra, a nádat ketté
hajlitó.
Hozzád éppoly keskeny, [ust-ezerü
út vezet.
A víz, a nád, a lég bezárul,
ég veled.

Eszköztelenséget, egyszerűséget emlegettem. Hát ez a vers is egy
szerű. De milyen rafináltan az! Ritmusát a hosszú páratlan sorok s a
rövid páros sorok ellentéte teszi játékossá, lebegövé. De mennyi
apró változtatás van ennek az alapötletnek alkalmazásában! Figyel
jük csak meg először a rövid, páros sorokat! Az első négy szótagos
és jambikus lejtésű. A másodikat egyetlen jambus alkotja, a két sort
nagyon egyszerű ragrím kapcsolja össze. A következő rövid sorpá
rok mind három-három szótagosak, s ha időmértéket keresünk ben
nük, trochaikus lejtésűeknekbizonyulnak. nemcsak a megelőző rö
vid sorpárral, hanem a hosszú sorokkal is ellentétesek. A hajó-haj
lító rím egészen visszafogott, az utolsó sorpár rímelése viszont akusz
tikai szempontból is gazdag és grammatikailag különbözö szavakat
csendít össze, tehát meglepő, legalább. a többiekhez viszonyítva.

A hosszú sorokat lehet jambikusari ritmizálni. Ha megpróbál
juk, két sorban egy-egy anapesztuszt is lelünk ("akár a vizet ket
té szelő" és "vagy csónak orra, a nádat ketté"). A "Hozzád épp
oly keskeny, füst-szerű" sor viszont kivételesnek látszik, mert el
lenáll a jambikus ritmizálásnak. inkább tán trochaikus lejtésű,

mint a négy utolsó rövid sor. De talán jobb, ha nem is vesszük
egészen komolyan ezt az időmértékes ritmust. Ki tudja, nem
csak azért dereng-e át némelyik soron, hogy aztán elillanjon, el
homályosodjék. Inkább egy sormetszetet kellene talán komolyan
vennünk, amely rendre ketté osztja ezeket a hosszabb sorokat. A
hat közül ötben ez a sormetszet mintha az első öt szótag után
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jelentkeznék. De itt is kivétel a "Hozzád éppoly keskeny, füst
szerű" sor, mert itt az ötödik szótag után nincs szóvég, ha eről

tetnénk a dolgot, a sormetszet a keskeny szót kettévágná. S ha
máshová tesszük? Akkor két megoldás is lehetségesnek látszik.
Kerülhet ez a sormetszet a keskeny szó elé vagy mögé. Ha elé
tesszük, s az olvasásban az éppoly után tartunk egy leheletnyi
szünetet, akkor két nagyon szorosan összetartozó szót vá
lasztunk el egymástól. Ha a keskeny mögé helyezzük ametszetet,
akkor meg szokatlanul hosszúvá válik ez a félsor, s viszont egyet
len sóhajtássá rövidül (három szótagnyira) a sor második fele.

Egyébként itt, ennél a ritmikai szempontból olyan sok megle
petést tartogató sornál megváltozik a vers nyelvtani jellege. Ed
dig sem első, sem második személyre utaló nyelvi elem nem
szerepelt a szövegben. Ez a sor azzal kezdődik, hogy Hozzád. Itt,
váratlanul megszólítja a költő az eltávozót, s ettől kezdve már
hozzá beszél: ki tudja, hallja-e még az utolsó jókívánságot: "ég
veled!" Milyen könnyedén foglalja össze az utolsó előtti sor
mindazt, amit az első nyolc sorban olvashattunk. Kocsiról és hajá
ról, égről és vízről esett ott szó. Itt három, egyenként egy szótagú
szó fölidézi még egyszer az egészet: "A víz, a nád, a lég bezárul."
A Fiatalok című vers idézte - többek közt - az első szerelem em
lékét. Ebben a költeményben talán az első gyász élményét örökí
tette meg a költő. Annál szebb, hogy nem panaszkodik. Ámulva
figyel még a fájdalomra is, amely a szívét összeszorítja, s a veszte
ség tapasztalatáról úgy beszél, mint aminek - törvényszerűen 
egykettőre el kell enyésznie. Aki sokáig él, annak sokszor kell má
sokat elsiratnia. Károlyi Amy szülei után mesterétől, Fülep

Gyászbeszéd helyett Lajostól búcsúzott el egy különös, ünnepi verssel:

Gyászbeszéd helyett
Fülep Lajosnak

Tiszteletreméltó öregúr
IGAZAD VOLT
nem való neked temető

megsértenéd a kerti illemet
nem való svéd és semmiféle gránit
és mégkevésbé mú1có1wtyvalék
és nem való úszó barokk koporsó
és rózsaszín vödör
egészségügyi tartály
urna

... "engedjetek az elemek közé"...

Meglógtál profom, hűlt helyed
lóvá tetted a gyülekezetet
talár, mikrofon mindhiába
s kJirbaveszett a sok jó nekrológ
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mind elhangzatlan
mind mivégre
meglépett a holt

Engedjük hát az elemek közé

őz suta lépked porában
madár fürdik porában
örökre táncol ferde fényben

ki őt keresi
hajoljon porba
nézzen égre

A gyászbeszédek óhatatlanul megfáradó fordulatai helyett itt egé
szen friss és személyre szabott szavakkal találkozunk. Fülep Lajos
világéletében a hitelességet kérte számon a művészeten. Esküdt el
lensége volt mindennek, ami megtéveszti a nézőt. Megérdemli,
hogy holtában ne vegyék körül temetési szokásaink hazug kel
lékei. Tán maga is így kívánta ezt. Az idézet után következőmáso
dik strófa egyenesen tréfás. Tréfálkozik a halottal, a temetés meg
szokott s megkopott ceremóniáival, de csak azért, hogy aztán annál
ünnepélyesebben szólaljon meg a költemény zárlata. A professzor
"meglógott", a köztiszteletben álló lelkipásztor .Jóvá tette a
gyülekeztet". A "tiszteletreméltó öregúr" megtalálta a módját an
nak, hogy holtában hitelesen és egyszerűen az elemek közé vegyül
jön. Álságra - kínjában - csak az ember képes. Őt a mit sem sejtő

állatok veszik holtában körül. Aki keresi, "hajoljon porba / nézzen
égre": az ember alatti s az ember fölötti mélységbe, magasságba.

Síremlék Károlyi Amynak szülei, mestere után férjét is el kellett bú-
csúztatnia. Sok ide kapcsolódó költeménye közül egy nagyon rö
videt idézek: "Ahogy a bányából kivágták. / Szárnyasajtó nagy
ságú vörös kő. / Érdes felületére eső / csorog, meg-megáll kicsi
tó, / madarak számára itató." (Síremlék) Aki figyelmesen jár-kel
a Farkasréti temetőben, ennek a versnek útmutatása alapján
meglelheti Weöres Sándor sírját. Azóta a "szárnyasajtó nagyságú
vörös kő" alatt találtak helyet Károlyi Amynak hamvai is.

Özvegy Az utolsó nagy veszteség után nehezen birkózott a magánnyal.
Az Özvegy című rövid költeménye szól erről nagyon hitelesen:

Mit csinálsz egész nap?
Özvegy vagyok.

A magyar szótár rettenetes szava.
Szárazon, kopáran kopog.
Az életnedv zöldjéhez nincs köze.

Könnyű a halottnak. Az ő sírcmlékén madarak pihennek meg. Isz
nak a vízből, amely a hatalmas kőlap egyenetlen felületén meg
gyűlik. Nehezebb annak, aki itt maradt. Milyen keserű játék villan
a vers első két sorában: a barátságos kérdésre rácsattanó felelet-
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ben. S aztán a költő ízlelgeti a szót, amelyet kimondott, leírt. Mint
szobrász a követ, markolja, vizsgálgatja. Nem kell ehhez hozzáten
ni semmit. [elzőt, képet, határozót. Fölösleges mondatba foglalni.
Elég kimondani, rávilágítani a szakszerű figyelem fényével. Rette
netes szó ez, kimond, szóvá tesz egy rettenetes helyzetet. Mi lehet
ne több ennél?

Ismét/ések Az özvegy legutolsó köteteiben Istenről szóló verseket is talá-
lunk: ezek huszonegyedik századi líránk első jelentős istenes
versei. Nem róluk írnék befejezésül. Inkább egy visszatekintő,

összegző költeményt idézek:

Ismétlések

Dicsőítem az anyagot,
A szílvahamvas kedveset,
Az őzikéktó1 ellesett
Menekülő mozdulatot.

Dicsőítem a szellemet,
A dolgok mögötti lényeget,
Tollheggyel meg nem foghatót,
Nem mondhatót, nem láthatót.

Dicsőítem a mindig ugyanazt,
A folyton változót,
Hétköznapot, vasárnapot.

Nem láttuk inkább sejtettük csak
Egymás arcát alkonyodóban.
Van perc, mi nem úszik el a folyóban.

Igen, semmi kétség: igazi költőtől köszönünk el. Drága és áldott
örökséget hagyott ránk.

SIK SÁNDOR

Sik Sándor (1889-1963)
piarista szerzetes, költő,

irodalomtörténész, műfor

ditó. 1946-tól haláláig a
Vigilia főszerkesztője. Ha
lálának negyvenedik év
fordulójára emlékezünk
néhány kiadatlan versé
nek közlésével. A Párbe
széd a Kígyóva/1949-ben

Párbeszéd a Kígyóval
Meztelen utcán csikorog a szél
Nagyheti szél, feszítsd meg!-et huhog.
Amerre nézek, hallok és lehellek
Sziszeg felém és csikorog felém
A halhatatlan kérdőjel: a Kígyó.

"No te bolond poéta! - hát megint,
Még mindig, most is erre sündörögsz!
Jó-jó, hiszen találkoztunk elégszer!
Emlékszem én jól a megyeri dombra,
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