
"HÁLA"

A címet Czigány György új kötetéből kölcsönöz
tem, csak kicsit módosítva a szerző érzületén. Ó
Istennek ad hálát az alkotás és az élet örömeiért,
mi azonban azért is hálásak lehetünk, hogya val
lásos kiadók ünnepi hetére egyszerre két igen
szép verseskönyv is megjelent: Czigány Györgyé
mellett Tarbay Edéé A szüretelő tél címme!. Ez
utóbbi címválasztással azonnal vitáznék: Tarbay
Ede"tele", hál' Istennek még odébb van, bár éle
tét és sorsát ismerve érhető parányi fájdalma,
amelyet kényszerűségek miatt elveszített költői

lehetőségei keltenek benne.
Czigány György szemünk láttára érett jó, ki

egyensúlyozott lírikusból napjaink egyik jelentős

alkotójává. Ha korábban elismeréssel szóltunk
műveltségéró1, mint világa egyik legjelentősebb

jellemzőjéről, amely verseit is áthatotta, újabban
sokkal inkább jellemzi az a puritánság, a lényeg
be történő behatolás, amely a modern művésze

tek egyik irányzatának meghatározója. A Föl
vonásvég 12 rövid sora alighanem alkalmas arra,
hogy megvilágítsa, mire gondolok: "Lehetetlen
virraszt: I árnyékfénybe vetveI öröklét változikI ben
nünk haland6vá. II Szennye'ben szunnyadunk: I bom
lásba kulcsolt fény I a dög-bűzben mellénk I heverő

magasság! II Sírkövek napoznak, I nevelések égnek
I szájszéli fehérség, I a gyász kemencéin," A költe
ményben kifejeződő ellentét, az öröklét megejtő
fényességének és a bűn bomlasztó szennyének
feszültsége egyértelmű. De a váratlan képzettár
sítások révén a vers tere kitágul, s a lét megma
gyarázhatatlan jelenségeit is az értelmezés hori
zontjába vonja. A szószerkezetek nem is egyszer
a sűrítés kitűnően megválasztott eszközei ("bom
lásba kulcsolt fény"; "Lehetetlen virraszt"). Ezek a
sűrű kifejezések a költő alkotásrnódjáról, a lé
nyegre törekvéséről is elárulnak egyet-mást.
Egyik versében "a cselekményétől megfosztott hely
színről" ír. Nem szabad azonban azt hinnünk,
hogy verseiben másodlagos volna a cselekmény,
legfeljebb az történik, hogy emlékein átszűrve

idézi őket, mint gondolati kiindulópontjait.
"Emlék nélkül - nincs ennél üresebb egyedüllét

l" - mondja a Xéniákban, s aligha érzi magát
egyedül, hiszen emlékek sokasága hálózza be, s
emlékvilágának gazdagságát részben azok is táp
lálják, akiket példaképeinek tekint, vagy akikkel
munkája során találkozott és találkozik. Ez is le
nyűgöző névsor: Ferencsik János, Pilinszky,
Ottlik, Petrovics Emil, de fölösleges névsort ol
vasni, ismertük és szerettük Czigány György
műsorait, amelyek mindig adtak valami meg
szívlelésre érdemest. A tudásról, a lélek gazdag
ságáról és a szeretetről szóltak, arnint a versek is,
hiszen "ki nem szeret, hiába él". Epp a szeretet ér-
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zéskörében találja meg a lényeget kifejező, egész
líráját a magasságok felé röptető szavait: "Csak
imádság-töredékkel I próbálom, ahogy tehetetlen I és
álmos misén emeljük föl I zaklatott ezioünket, csak föl
I egyedül az egyetlellllek C..)".

Tarbay Ede több mint fél évszázada ír verse
ket, mégsem költőként tartjuk számon. Ennek

• magyarázatát, komor történelmi hátterét világít
ja meg Bencze Lóránt tanulmánya, amely a ver
sek transzcendenciális begyökérzését is elemzi.
Elmondhatjuk. hogyamegszólalás ritkán adá
dó lehetősége nem vált Tarbay Ede költészeté
nek hátrányára, inkább lényeglátóvá tette azt, s
olyan jelképekkel gazdagította, amelyek a költő

érzésvilágán túl a korszak természetét is megvi
lágították. Bizonyítékul álljon itt a Tánueok indí
tása: "A hó alól harangok hangja I zizegő szalma is
tállószag I kufárok lelke megtagadja I akit faggyús
pásztorok óvtak I évezredektó1 várt a föld."

Jézus születésének szent pillanatába, mintegy
a világban meglévő bűn és gonoszság példája
ként játszik bele a tagadó kufárok ellentéte, s ez
mindvégig fölsejlik a versben. Tarbay Ede vers
világának egyik meghatározója e sejtés, nem ki
mondja, hanem megvilágítja, szinte "körüljárja"
a tényeket, gondolatokat indukálva, társává téve
az olvasót. Kivételesen szép példája ennek az al
kotásmódnak a költészet egyik ősi toposztát, a
vízen úszó hajót idéző Ködben, amelyben a hajá
út az emberi létet szimbolizálja, élet és elmúlás
kettősségében mutatva az idő múlását: "Nem
tudni azt, a kikötő I messze, vagy már súroljuk ka
vicspartját? I A szú1:ülő és táguló idő I a földre lépés
percét elfogadják. I Ítélnek-e, vagy elnapolnak?"

A kitágulás és beszűkülés vissza-visszatérő

ellentéte az ember életének lehetőségeire és
korlátaira figyelmeztet. Tanulságul az is kínál
kozhat, hogy minden órának leszakítjuk virágait,
de adott az az esély is, hogy megküzdünk a ne
hézségekkel, s megpróbáljuk kicsikarni a sorstól
azokat a tulajdonságokat, amelyek teljesebbé te
szik életünket, s legszerencsésebb pillanataink
ban a korlátainkon túli világ valóságát idézik
szemünk elé. A Vízkeresztéji álom lebegő láto
mása illik ide: "Hónál fehérebb lábnyomok. I Nézem:
ki volt, ki járhatqtt I elöttem itt, a nyl1 mezőn? I Nem
felnőtt ember. Ujszülött, I kezében ág, mely nagyra
nőtt. I Megállok. Várok. Visszajön? C.') A csöpp nyo
mok nyomán az út I a végtelenbe visszafut. I Beléme
rűloe, csöndesen I megyek, a lábam egyre könnyebb, I
aligérintem már a földet I Valaki fogja két kezem."

Mindkét verseskötet a nehézkedés nélküli
élet örömét és súlytalanságát idézi. Mindkettő

jelentős költői teljesítmény. (Szent István Társu
lat, Budapest, 2006)
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