
zi el a női hagyományban. A kötet legérdekesebb
tanulmányai Bókay Antal és Séllei Nóra nevéhez
fűződnek. Bókay A vallomás és a test poétikája cím
mel Plath és József Attila új tárgyiasságának ha
sonlóságait és kűlőnbözőségeit keresi. Séllei Nóra
szintén a "test" jelentését, illetve megjelenítését
értelmezi Plath Az üvegbura című regényében.
Séllei olvasata a kritikában uralkodó allegorikus
morális, az Esther Greenwood gyógyulásáról szó
ló olvasatot problematizálja. Az üvegbura karakte
reinek gyakran ironizáló tónusú elemzésére
Zsélyi Ferenc tanulmánya vállalkozik, Marinovich
Sarolta írása pedig a nőiség és írói hivatás proble
matikus viszonyára, valamint a női szerzői identi
tás megteremtésének gótikus előzményeire tér ki.

A kötet Ted Hughes költészetérőlszóló öt ta
nulmányának elsődlegeserénye, hogya versér
telmezések eltávolodnak attól az irodalomtörté
neti pozíciótól, amelyet Plath halála után a
kanonizációs folyamat Hughes számára kijelölt.
A tanulmányok nagyrészt a Prométheusz a szik
lán ciklus, illetve a Február 17. című vers értel
mezései. S bár VÖŐ Gabriella tanulmányának fő

tárgya az Adám és a szent kilencek című "hosszú
vers", az ,értelmezés mindvégig hangsúlyozza,
hogy az Adám és a Prométheusz a sziklán szerve
sen összetartozó, szerkezetükben és képi vilá
gukban egységes ciklusok, melyekben a költő vi
lágnézeti és esztétikai összegzésre törekszik.
Győri Zsolt a Varjúcímű kötet értelmezése során
a "varjú" motívumának jelentésrétegződéseit

tárja fel, Ferencz Győző pedig Agnus Deiaz ezred
végen címmel a Február 17. című vers verssze
rűtlenségénekművészi vonásait emeli ki. Hang
súlyozza, hogy Ted Hughes, akárcsak Nemes
Nagy Agnes, a kifejezhetőség határait, a létezést
megragadni képes nyelvi eszközöket kutatja. Ez
a poétika nem a modernista formakísérleteket
vagy a posztmodern nyelvben-létezést propagál
ja, sokkal inkább egy olyan "emberibb" lírai én
megteremtését, aki bár ki van téve a kor egzisz
tenciális elszigeteltségének, a természet erőinek,

magatartása alapvetően a küzdelem vállalása.
Plathnak és Hughesnak az a dilemmája, hogy

lehetséges-e még, és ha igen, hogyan, a remény
telennek, magára hagyatottnak ítélt személyes
léthelyzetet objektivált formába önteni, művészi
tárggyá avatni. A kötet tanulmányaiból - a sok
hangú tanulmányírók kitűnő elemzéseinek ered
ményeképpen - világosan kitetszik, hogy költé
szetük feltárása a személyiség önnön drámaisá
gának a feltárása is egyben. Személyes ügy,
mondhatnánk, emberi és alkotói értelemben egy
aránt. (Janus/Gondolat, Pécs - Budapest, 2002)

NAGY MELINDA
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CSEREl szxsz LÁSZLÓ: VÁROK
IGAZ SÁRKÁNYT

Kései igazságtétel. Így jellemezhetjük,a költő vá
logatott verseit tartalmazó kötetét. Eletének 80
éve során egyetlen versgyűjteményétvehette ke
zébe, 1944-ben a Vigilia adta ki Hegyibeszéd. cím
mel. A fiatal költő ekkor a fronton harcolt. Igére
tesen indult lírikusi pályáján nem haladhatott le
hetősége szerint. 1944 végén fogságba esett,
négyesztendő után tért haza, s a lírától távol, fi
zikai munkásként dolgozott. Bár hazatérte után
a Művészeti Tanács ösztöndíjban részesítette, az
irodalomban csak a hatvanas években jelentke
zett, leggyakrabban a Látóhatárban. Verseinek
kedvező fogadtatása arra ösztönözte, hogy köte
tet állítson össze, s lelkesülten írta prózai műveit
is. Pedig nagyon nehezen élt: írógépét zálogból
váltotta ki, a gyári munka mellett fűtőként is
ténykedett, reménykedve, hogy verseskönyvének
megjelenése után teljes jogú tagja lehet az irodal
mi életnek. Majdnem négy évig hitegették, majd
visszakapta a kéziratot. Ezzel tulajdonképpen le
zárult írói pályája. 1995-ben elfeledetten hunyt el.
Amint a kiadó jellemzi: "Nemcsak származása,
hanem költői világa is az erdélyi magyarörmény
szellemiség legnemesebb vonulatába sorolja őt."

Cserei Szász László ígéretes, jó költő volt, az
erdélyi balladás hagyomány folytatója. Verseire
nem a bonyolult kifejezésmód jellemző, világos
képei a természettel való bensőséges kapcsolatá
nak bizonysága. Egyik legszebb költeménye a
Fenyó'kről szól. Jellegzetes 20. századi témát fo
galmaz meg benne: a városba kényszerült em
bernek a "neon-nap" iránt érzett idegenkedését.
A versben megjelenített óriási fenyő a hazatalálás
és a lélek visszanyert szabadságának mitikus táv
latokat sejtető jelképe. Ahogy elfutottak az évek a
költő mellett, nosztalgikusabb, szomorkásabb lett
helyzetérzékelése; néhol az öregedő Arany öniró
niáját, egyszeru bölcsességét idézve: "Néha ara
nyat szórt arcomra a nap, - nem irigyeltem a
csörgő aranyakat" (A virágok tiszta hangját).

A sors igazságtalansága, hogy akire a kény
szerű hallgatás burája leereszkedik, bármilyen
tehetséges is, iszonyú küzdelmet vív a kifejezés
mikéntjének megtalálásáért, hiszen a vissz
hangtalanság szükségszerüen elbizonytalanítja,
nem vagy csak nagyon ritkán képes látványos
változásokra. Cserei Szász mindvégig hibátla
nul beszélt egyfajta költői nyelvet. Olvasója nem
egyszer tetten éri azokat a képeket, kifejezéseket,
amelyek mentén haladva a líra megújulásának is
tevékeny szereplője lehetett volna. A Maradok
például pontos, hagyományos önjellemző közlé
sekkel indul, de záró részében meglepően válto
zik a hang, s egy tragikussá növesztett szobor-



alak képével szembesülünk: "Maradok mozdu
latlan állva - míg az őrület árja - hegyes kését
- húsom mézízű veres vérébe - belé nem vág
ja", itt, ebben a képben csak az zavaró, hogy az
őrület árja forgatja a végzetes kést, s épp az ilyen
képek bizonyítják, hogy ösztönző közeg hiányá
ban az önkontroll sem műkődik hibátlanul.

Mindenképp méltánytalan és igazságtalan
volna, ha e megállapítással zárnánk Cserei Szász
László méltatását. Valóban ígéretes lírikus volt, s
ez a szerenesés válogatás segíthet abban, hogy
belehelyezzük a magyar költészet folyamatába,
oda, ahol kényszerű veszteségeinket kell számon
tartanunk. (Magyar-Örmény Könyvtár3., 2001)

RÓNA Y LÁSZLÓ

RUSZTIKUS SZENTEK
Németh János kerámiaszobrai a
balatongyöröki Kastély Hotelban

Az anyag a föld sója, s aki érzi az ízesítésnek ezt
a nélkülözhetetlen - a keramikus számára külö
nösen fontos - kellékér. az tisztában van a tör
vényeivel is. Samottal keverve - ettől a tartása
- kiválóan égethető. Kemény, büszke anyag
ként viselkedik a kemencéből kikerülve. Nem
fog rajta az idő megannyi viszontagsága, dacol
esővel, hóval, hideggel. Egy-egy kerámiaszobor
kitéve a szabadba maga is a természet része lesz.
Az égetett szienához közeli színvilága, amely
esetleg csak a rátelepedő mohától kap zöldes ár
nyalatot, nyugtató a szemnek. Ilyen szobrokat
láttam én Németh János keramikus-szobrász za
laegerszegi műterem-otthonának a kertjében.
Hirdették, hirdetik a kézmíves ember, az ala
kító-formálóerővel megáldott művész élniakará
sát, teremtő jókedvét. egészséges életörömét. S
nemkülönben azt, hogy az ember a kozmosz ré
sze, barátja a számtalan motívum-variációban
megjelenő virágnak, Holdnak, csillagoknak.

Am vaskos életöröme. amelyet az érzékisé
gükben kicsattanó formák-nőalakokugyancsak
bizonyítanak, csak akkor teljes, ha a művészt a
nem látható-nem tudható dolgok is valameny
nyire megérintik. Ha érzi, hogy a Megfeszített
fájdalmában - nézzük csak a korpusz csupán
Jézus szenvedéséhez mérhető emberi szenve
dést - ott van mindannyiunk megveretése. Ha
tudja - és ezt a nézővel el is képes hitetni -,
hogy az égiekben lakozó szakrális tartalmak,
melyeknek jó részét a szentek serege hordozza,
valamikor megtalálhatóak voltak a Földön. Te
hát ezeknek a szobroknak nemcsak bibliai, míto
szi hátterük van (aki ezeket főlfejti. az gazdagab
ban is látja alakjukat), hanem emberva16ságuk is.
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Miért van az, hogy az egyetemes művészet

ben ezerszer földolgozott téma: a keresztről le
vett Krisztust ölében tartó és Fiát sirató anya
mérhetetlen fájdalma - Michelangelótól (már
vány) Somogyi Józsefig (kerámia) irdatlan
hosszú a Piétiiksora - újra és újra rabul ejt ben
nünket? Elsóbben azért, mert mindannyian át
tudjuk érezni, hogy mit jelent a gyermek elvesz
tése. Legkivált pedig azért fog meg bennünket
valamely Pieta, mert - miként Németh Jánosé
is - egyedi, csak a művészre jellemző formaje
gyeket hordozó alkotás. Szépsége - Németh
rusztikus alakjaira különösen jellemző ez - va
laminő benső, a lélek legmélyéről sugárzott
szépség. Szépség az eltorzult, fájdalmas arcban
is, amely a megigazulás fázisában nyeri el a
végső formáját. Ez a Mária attól légies, hogy egy
dunántúli parasztasszony - talán most tette le
a sarlót - munkás-testének megtöretését is ma
gán viseli. Ahogyan jobb kezét lassan kiszenve
dő fia térdén megnyugtatja, erőt ad az elke
rülhetetlen borzalom elviseléséhez. A művész

Krisztus alakjában nem egy (az Asszony ölében
könnyedén elférö) gyermeket ábrázol, hanem 
az alak mérete is mutatja ezt - egy fájdalmában
megnövő. kezével-lábával az anyaföldet meg
érintő férfit. Igy válik a művész keze nyomán
Krisztus az egyetemes fájdalom szimbólumává.

A térrendezéssel - miként azt már a tavalyi
tihanyi kiállítás is bizonyította - igencsak meg
lehet mutatni a kerámiaszobrok, a bibliából és a
mítoszból életünkbe bevándorló rusztikus szen
tek egymás közötti, ezúttal a plasztika erőt ki
hangsúlyozó kapcsolatát. A legendára-Iegen
dákra mindannyian emlékezünk (például arra,
hogy Assisi Szent Ferenc példázatos életével
tett hitet Jézus Krisztus mellett, maga is gyógyít
ván a szegények testi és lelki sebeit: "Mi egyéb
vagyunk mi, mint Isten dalnokai és muzsikusai,
akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíve
ket.") Am azt kevésbé tudjuk, hogy ezek a kerá
miaszobrok - Keresztelő Szent János, Szent F16ri
án, Szent Antal s nem kevésbé az ülő és gondolkodó
szentek, közülük is elsőbben Kriszius - csak
részben megformálói a hitbéli-mítoszbéli tartal
maknak. Személyük természetesen nem szakít
ható el az őket körülvevő ezredéves legendáktól
(ezért közülük sokan védőszentként tiszteltet
nek), de leginkább Németh János, az agyagot
mesterien formáló (korongoló) művész teremtés
vágyát, bravúros formakészségét tükrözik. Em
beri arcuk van. Földanyánk örömét, bánatát,
megkeseredését, s mindemellett a lélek valaminő

földön túli jóságát úgy adják vissza, hogy sugár
zó lényüktől bensőnk fölöttébb gazdagodhatik.

SZAKOLCZAY LAJOS


