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Mérték, művészet,

szenvedély
Imre Flóra Allegória című verséről

"A/tol a szó helyesen történik, magasabb szintre
emelkedik a lét (e ez mindig azt jelenti:

az egymással együtt való lét)."
Gerhard EbeIing

" .. .mert ha a szót egy eredendéob jelentéseven
igeként. ígéretként, történésként, tehát valóban

szóeseményként értjük, akkor hatása,
kiterjedése, világteremtő ereje van."

Máthé Andrea

Imre Flórának az elsősorban az újholdas vershagyományból épít
kező költészete mindig is határozott hajlamot mutatott antik és kö
zépkori versformákhoz nyúlni, klasszikus műfajokat, toposzokat,
témákat értelmezni újra. A költő Nem tart soká című kötetének (Bé
késcsaba, Tevan, 2004) záró verse, amellett, hogy szervesen illesz
kedik e líra nyelvi-poétikai világába, a teljes életműnek is egyik
legfigyelemreméltóbb darabja.

ALLEGÓRIA

Nem is nehéz, ha tudjuk a trükköket.
Az észrevétlen, súlytalan indulást,
csak úgy épp holmi töltelékszót
dobva fel, és ahogyan kipengnek

a ritmusokban benneragadt kicsiny
visszhangok, árnyak, lassan erősödő

dallamba fogni, mely kitágul,
sokszinü árnyalatokba lódít;

akkor a téma könnyeden egy kicsit
körülcirógat, játszik a tárgy, alany,
helyet cserél, aztán alany, tárgy,
téma, melizma kibonthatatlan

fonatban eggyédallamosadna, ha
nem jönne most egy felfakadó, erős,
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világos crescendo, amelybó1
újra kiválik a ritmus, és már

csak pillanatnyi várakozás, csak egy
kis lendület még, mintha lelassulás,
hogy aztán tág terét betöltse
hosszu, lecsillapodó gyönyörrel.

A vers poétikai összetettsége alkalmasint abból származik, hogy
alkaioszi strófáinak önreferens nyelvi valóságában (a mesterségbe
li tudás önreflexiójában) az írás és a szeretkezés, a nyelvi ön
kívüllét és a szerelmi eksztázis válik, finom játékkal, egymás allego
riájává. Azaz a higgadt szakszerűséggelés szűkszavú tárgyilagos
sággal fogalmazódó cím olyan szöveget jelöl, amelyre - a sze
mantikum szintjén, illetve a tematika vonatkozásában - éppen
séggel a jelentés tágassága és a személyesség felső foka jellemző. A
míves formával fegyelmezett szenvedély kivételes súlyú esztétikai
esetével állunk szemközt. Fegyelemről s szenvedélyről értekezni
nem verselemző esszé dolga; a kivételes súly azonban talán e he
lyütt is megragadható, nevesíthetőelemekból áll össze.

Mindenekelőtt a mondattani megalkotottság egyedi alakulata
vonhatja magára figyelmünket. Az öt versszakból, húsz sorból
álló művet két mondat alkotja, meglehetős aránytalansággal. Az
első mondat egy, a második tizenkilenc soros (többszörös össze
tettséggel és gyakori soráthajlásokkal). E jelenség több módon
megközelíthető s több oldalról értelmezhető. Beszédszerkesztési
szempontból a nyitány rövidségében határozott, erős kezdés ar
tikulálódik; a tárgyat taglaló, a kifejtést színre vivő továbbiak
pedig joggal terjeszkednek túl a várható határokon is. Apróléko
san részletező beszéd veszi itt komolyan a tárgyát - apróléko
san részletes műgondtól vezetve. Tisztábban esztétikai, lírápoéti
kai értelemben a jelzett aszimmetriában a fokozásnak, a művészi

erély növelésének kompozíciós elvére ismerhetni rá. S az olvasat
számmisztikai távlatot is nyithat. Az 1 és a 19 mint prímszámok
az önmagába zárt, a magára utalt létminőség jelölői is lehetnek;
összegük viszont (20) a természetfölötti teljesség száma (10)
kétszerezett értékének is tekinthető - mintha az aritmetika e
nem is oly rejtett művelete azt példázná mindezzel: az egymás
tól elszakítva szükségszerű magányra ítélt létezők összeadód
ván, párba rendeződvén kétszeresen telítődnek a tökéletesség je
gyével; a részek, ha csonkák is, együtt a teljesség létkörébe
vonhatják egymást.

A mondattani szerkezet retorikusan is értelmezhető. (Avagy a
szintaxis rendje a szöveg retorikai fölépítését is meghatározza.)
A fölü tés (az első mondat) többes szám első személyű megszóla
lásmódja ("tudjuk") legalábbis kettős hatású: egyszerre alapozza
meg az általános alanyiság, a személytelen beszédérvény helyze-
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tét s kelti a bensőséges beszédmodor, a (valós vagy virtuális,
szűkebb vagy tágabb) közösséget feltételező intim beszéd képze
tét. A személyes tudásnál nagyobb bölcsességet ("Nem is ne
héz") s a bizalmas tudás közös élményét ("ha tudjuk a trük
köket") egyidejűleg juttatván szóhoz. E retorikai kettős játék a
második mondat nagyszerkezetében más alakban, de folytatódik,
s mind rétegzettebbé válik: az egyes szám harmadik személy tá
volító gesztusával (amelyet a megszemélyesítő igehasználat ellen
pontoz), a feltételes mód időtől függetlenített jelentésirányaival s
a főnévi igeneves szerkezetek leírás és felszólítás beszédfunkció
ja közt lebegtetett eszközével.

Azzal kezdtük: a vers poétikai megalkotottsága nyelvi és sze
relmi önreflexiót tükröztet egymásban. (Az önreferens jelleg
nemcsak a szövegegész szintjén érvényesül hibátlanul; az egyes
részek is e szervezőelv jegyében formálódnak: a "csak úgy épp
holmi töltelékszót" sorban például az első négy elem valóban töl
telékszónak hat; a "játszik a tárgy, alany, / helyet cserél, aztán
alany, tárgy" kitétel meg is valósítja a helycserét - ráadásul a
tárgy és az alany nyelvtani kategóriaként vagy személyes uta
lásként való olvashatóságát is nyitva hagyja; a "hosszu, lecsillapo
dó gyönyörrel" zárlata ritmusesztétikai értelemben is a .Jecsílla
podó gyönyör" élményét nyújtja.) Kár volna e ponton megáll
nunk. Két megjegyzéssel mindenképpen érdemes tovább
szélesítenünk az interpretáció lehetséges köreit. Egyrészt ugyanis
az írás és a nyelv önreflexiója, a költői mesterség önértelmező

szólama rendre kiegészül itt olyan motivikus elemekkel, ame
lyek a versíráson túl a művészi alkotói gyakorlatra s az esztéti
kai jelenség létmódjára általában vonatkozatják a szöveg által
mondottakat: a zene ("kipengnek", "visszhangok", "dallam",
"melizma", "crescendo"), a tánc ("körülcirógat, játszik", "helyet
cserél") és a képiség ("árnyak", "sokszinü árnyalatok") fogalmi
világából származó, gyakran beszédesen többértelmű ("világos",
"ritmus") kifejezésekre gondolunk. Másrészt, miután egy, a több
értelműséget tudatosítva példázó (őnreflexív módon demonstráló)
alkotásról beszélünk - amely így elsőrendűen a jelentés több
szörös rögzíthetetlenségéről, az esztétikai jelek szabadságáról tu
dósítana, azaz a művészi alkotás létmódjáról adna hírt, magát
kínálva föl egyidejű példaként -: a vers címe közvetlenül érthe
tő magára e jelölő-játékra is. A vers (e konkrét) eszerint azt pél
dázná, hogya vers (általában) példáz valamit; az allegorikus
megformáltság révén az allegorikus megformáltságot tárgyazó
költemény így válhat maga allegóriává. a műalkotás, a művészet

és a művészi szép allegóriájává ...
A költő polgári foglalkozása: középiskolai tanár. Olvasójának

lenni szeretünk; tanítványait irigyeljük.
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