
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A MŰVÉSZ ISTEN SZOLGÁJA
Tokody Ilon a a nagy magyar énekesek egyike,
igazi világsztár, a legnagyobbak partnere a világ
operaházaiban és koncertte rmei ben. Má r csa k
ez ért is fokozott figyele mmelolvastam Marton
Arpádnak a művésznővel kész íte tt beszélgeté
sé t a Kairosz Miért hiszek? soroza tában. Megval
lom, a cím, ame ly a művészt lsten szelg ájak ént
minősítette, még kív ánesibb á tett. Vajon a mű

vész szá má ra is biztonságot ad, ha Istenbe ka
paszkod ha t? Ne héz helyzeteiben rem én yt me
ríthet ígéreteiből?

Tokody Ilona meggyőz arró l: igen! Az ég felé
tekintve ad ni tud , de kap is, mégp ed ig a legfon
tosabba t. a sze retetet. " Bárme rre járok - mond
ja - , az emberek sze retete vesz körül. Ez tartj a
bennem a lelket , mert az embert kül önben fojto
ga tná a sírás." Sírn ia kell ene, amikor nem zet e
mostan i állapo tával szembes ül, de akad sírn iva
lója az őt sze mé lyében érő csa pások miatt is.
Drámába i llő, ahogy elmondja, mekkora meg
próbálta tás t élt át nagyan yja tragikus halálakor,
miközben emberpróbá ló művészi felada to ka t
kellett megold an ia. Amikor édesapja elju tott
Rómá ba, így fejezte ki megrendültségét a sixtus i
ká po lná ban: "Kislányom, ez életem legboldo
gabb pilla na ta. Most érez tem meg, mennyire
szeretnek bennünket odafönt." Ez a más dimen
ziót sejtető sze rete t Tokod y Ilona legfontosabb
erőforrása, egyben az ember rem én ye.

Érdekes, hogy más körülmén yek k ö z őtt, de
ugyanúgy idézi ez t a "fen tről" áradó sze retete t
Olaffson Placid bencés atya Istell irgalmát hirdetem
sziintclen címmel megjelent vallomásában ugyan
ebben a sorozatban, s hasonl ó gondolatokat ol
vas ha tu nk Nem esh egyi Pétern él (Hazavár az
lsten), míg Nemeskü rty István (Kaiser Lászlóva l
beszélgetve) és Hámori József (Magyarország szioe
vidékellmil a Kairosz MaglJamak lenni soroza tában)
egybehangzóa n azt fejtegetik: ha Európa (és ben
ne hazán k) lem ond erről a fogódzóról, könnyen
lehe t, hogy az lesz végzetének kezd ete. Ehhez
azo nban a látókör átrendezése szükséges olyan
gyerme ki hit kialakítása, ame ly Tokod y Ilon a
szavaiból árad . Mennyi re igaz, amit egy Feren 
csik Jánosró l elmo ndott történ ethez komme n
tárkén t fűz : " Hi t nélkül szerintem egyá ltalá n
nincs is nniv észet . Egy ateista m űv é sznek szá
raz a művészete is."

Érdemes id éznünk a művésznő vallomását
az em líte tt tisztaszívű gyermekségrő l, ame ly a
hi t, remén y és sze r étet harmón iája: "Az az igazi,
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amikor rnersz kisgyerek lenni. ártatl an, naiv, a vi
lágra rácsod álkazó. Es eköz ben fejlessz ki ma
gadba n egy kérges sz íve t. .. Mégis: a sok k óke
mény nehézség, amit az élet hoz, engem máig sem
tud ott úgy befolyásolni, hogy elvegye lelkemnek
az t a pici részét, amely naiv, érin tetlen és ártat
lan .. . Ezt a pici részt ott benn úgy hívják: őszinte

ség. Ezt nem engede m elvenni."
Igen, a művészet őszintesége egyben az ember

őszintesége. Erre a lépcsőfokra lép ve messzebbre
és hitelesebben láth atnak és láttatnak.

DUH AMEL
Ne m tud om , más miként éli meg, én a .Bolog
nának" nevezett okta tási rendszert egyelőre át te
kinthetetlen zűrzavarnak érzéke lem. Tanácstalan
diákok, ak iknek eddig sem volt nagy perspektí 
v ájuk, de most végképp nin cs, akkredit álásra
ácsingózó intézmények, megszüntetéstől, ellehe
tetlenítéstől rettegő vezetők, halálra ítélt kisebb
szakok. Ebben a nyu godnak épp aligha nevez
hető l égkörben mi lyen vigasz t adha tok? Talán a
versek ét. Igy jutottunk el Georges Duh am el köl
tem ény éhez. a Florentin Prunierballadájához.

Duh amelt úgy tartják számo n, mint a 20. szá
zad i francia regényírás nagy alakját. Szerintem
akkor is bekerült volna az irodalomtört énetekbe.
ha csak ezt az egye tlen költeményét írta volna . Az
első világháborúban sebész ként dolgozott a fron
ton , nyilván ott sze rze tt tap asztalatai is beleját 
szo ttak műve megír ás ába. A halálos sebe t kapott
Florentin Pruvier mellé megérkezik édesanyja, s
húsz hosszú napig vígyazza fia életét. "S egy reg
gel, mik or elfárad t nagyon már / a húsz éj féltől

- hol töltötte, ki tudja? - / / lecsuklott egy pa
rányit a feje, / elszende rült egy egész kicsi percre,
/ / gyorsan meghalt Florentin Pruni er, / csönde
sen halt meg, hogy föl ne riassza." (Rónay György
fordítása)

Több mint negyven éve magyarul is megjelent
1944-ben írt könyve, A vigasztaló zelle. Ebben újra
meg újra visszatért Bach-hoz. "Könyörögtem ne
ki, seg ítsen, és bátorítást kértem tőle .. . Johann
Sebas tian Bach gyakran meghallga tot t, gyakran
csodát művelt velem, gya kran visszaadta bátor
ságoma t, s ha nem is derített hangos jókedvre, de
legalább megnyu gtatott." Es másutt: " Bach János
Sebestyén életéből, úgy látszik, hiányoznak mind
azo k a szenved élyek, mind azok a gondo latok és
érzelmek, arnelveket szeretűnk m űveibe becsem
pészni. Bach m űve ugyanis egy üres, de mesterien
megépít ett székesegy ház hoz hasonlóan lelkünk
mind en rezdülésére isteni érzékenységgel és tö
kéletes együ ttrezgéssel felel."



Heves ellenzője volt a gép zenének, küldeté
sének érezte az élményszerűség megőrzését.

Megértéssel, parányi részvéttel, azonosulással
ábrázolta a 20. század sokféle, olykor ellentétes
hatásoknak kitett kisemberét. s az egyensúlyi
pontot találta meg a zenében, elsősorban Bach
műveiben. Sokan maradinak, konzervatívnak
vélik, vitáznak ízlésével. Szerette volna megállí
tani az időt, ez azonban lehetetlen. A modern
zene túlhaladt rajta, azt persze nem lehet kije
lenteni, hogy ez a zene "isteni érzékenységgel"
válaszol-e kétségeinkre.

Szerencsére az általa ostorozott gépzene is fej
lődött. Leemeljük a lemezpolcról Bach Duhamel
által is magasztalt bármelyik kantátáját, s belép
hetünk abba a katedrálisba, ahol békét és vi
gasztalást találunk.

JOSEPH HAYDN
2009 Haydn éve. A zeneirodalom egyik legter
mékenyebb nagyságának nyilván minden mű

vét hallhatjuk majd, s rácsodálkozhatunk egy
olyan művészre, akinek derűs szívet adott a Te
remtő, s ő ezt a derűt tovább sugározza század
ról századra.

Életem egyik legnagyobb zenei élményeként
hallgattam végig Teremtés című oratóriumát. A
szörnyű szkopjei földrengés után a kiváló kar
mester, Igor Markevics a helyi zenekar élén be
járta Európát, s nálunk ezt a művet vezényelte.
Akik hallottuk, megértettük és átéreztük, hogya
pusztulás nem végérvényes, van remény.

Ugyanilyen döbbenetes élményem volt, ami
kor a Mátyás templomban először hallottam a
Nelson-miséi. Addig rágtam keresztapám, Thur
zó Gábor fülét, míg el nem hozta lemezen egy
bécsi útjáról, még dedikálta is keresztfiának
"szeretettel". A következő évben megfejelte, a
dedikáció szerint egy "önfeledt pillanatában"
megvásároita és hazahozta a Teréz-misét. Es ezzel
megkezdődött a nagy vadászat, amely máig tart.
Szép rendben sorakoznak Haydn miséi a pol
con, de családtagjaim döbbenetére új és új felvé
telekkel terjeszkednek. Mert ezekkel a művek

kel nem lehet betelni. Megkockáztatom: ebben a
műfajban Haydn utolérhetetlen (még Mozart
nagyszerűmiséi is az övéi mögött maradnak).
Vasárnapjaim gyönyörűsége, amint valamelyi
ket végighallgatom. Itt helyén való a gyönyörű

ség fogalma, Haydn egyházi zenéjében az Is
tenbe vetett hit oly természetesen, már-már
derűs bizalommal fogalmazódik meg, hogy a
hallgatót is hasonló érzések kerítik hatalmába.

Haydn műveit hallgatva nem kis büszkeség
gel nyugtázhatjuk, hogy előadói között mérték
adó magyar karmesterek vannak: Doráti Antal
vagy Fscher Adám, aki összes szimfóniáit le-
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mezre vette. S hadd említek egy ugyancsak nagy
karmestert. James Lhevint, aki a Teremtés ragyo
gó felvételét készítette, s a művet II. János Pál
köszöntésére is elvezényelte. (II. János Pál mond
ja a szentmisét azon a lemezen, amelyen Herbert
von Karajan vezényli a Koronázási misét.)

Haydn-év. Megint egy vigasztaló gyönyörűség.

RÓNAY LÁSZLÓ

RJCliARD ROHR: ,
JOB ES A SZENVEDES
MISZTERIUMA
Spirituális töprengések

Vajon magától értetődő-e,hogy Richard Rohr fe
rences szerzetes Jóbról szóló könyvének fordí
tása az angol "reflections" szót magyarul "töp
rengések"-nek adja vissza? Hiszen mint Rohr
annyi más szövegében, itt is az élőszó uralkodik:
egykor elhangzott lelkigyakorlatos előadásinak

(vö. 15.) könyvvé alakított változatát tarthatja
kezében az olvasó. Ami természetesen részben
előny, részben hátrány. Mindenesetre az írott szö
vegként is bizonyos mértékig laza gondolatme
netű fejezetek egységét maga a téma, Jób köny
vének nem mindenre kiterjedő,mégis rendszeres
és következetes lelki szempontú elemzése te
remti meg. A bibliai könyv témája pedig maga
félelmet parancsoló, s talán nem igen engedi egy
könnyen az egyenes vonalú tárgyalást. .. Nos, az
alcímben szereplő "töprengések" szó éppen azt
sugallja, hogy mi, olvasók a szenvedés égbeki
áltó kérdésére nem annyira kész válaszokat ka
punk, hanem meghívást - "együtttöprengésre"
Rohrral.

Valóban: "Bizonyos, hogyJób könyveminden más
könyvnél kevésbé a válaszok könyve. Nincs olyan mü,
ame/y kevésbé lenne »terápids hatdsú« vagy »hasz
nos", a szó bevettértelmében. Nem hoz rendbe sem
mit, nem magyaráz megsemmit,és mégazokat is e/
bátortalanítja, akik esetleg magyarázni próbálják.
Meglepő, hogy egyáltalán volt valaki, aki meg mert
írni és kiizre mertadniegy ilyenkönyvet. Vagyhogy
mi vesszük mafáradságot, és eloluaseuk:" - így az
utószó (231.)A szerző rámutat arra, hogy milyen
keveset olvassuk (és magyarázzuk) e bibliai
könyvet. Túl nehéz falat, mely könnyen megakad
bárkinek a torkán. Ugyanakkor Jób kérdése el
kerülhetetlen emberi kérdésünk, amellyel elóbb
utóbb mindnyájan szembesülünk. Egyetemes
sége abból a körülményből is kiolvasható, hogy
a könyv höse, Jób nem izraelita. Emberként Isten
csöndjével és az ember szenvedésének értelmet
len voltával szembesül: "A megdöbbentő tény Jób
könyvével kapcsolatban az, hogy Isten nem nagyon



akar benne hősként feltűnni. (.. .) mindvégig tetiesen
jeleH marad hatalmával, látszólag mégsem tesz sem
mit. Esharminchét fejezeten keresztül lsten egyárva
szót sem szól. Ez a legszörnyűbb rémálmunk: egy
csendes, rejtőzködő, hatástalan Isten." (61-62.)

Könyvének címében Rohr nem véletlenül al
kalmazza a misztérium szót: "nem oldhatjuk meg
a problémái, csupán megélhetjük a misztériumot. Az
az egyedüli válasz lsten hűségére, ha mi magunk is
hűségesek vagyunk." (62.) A szenvedés kérdésére
végül csak személyes hűségünkbenkaphatunk
feleletet. Nem megoldandó filozófiai-teológiai
problémaról. hanem életkérdésrőlvan szó. Ezért
az elméleti-teológiai tudásnál sokkal fontosabb
életünkben a lelki utat járni. Ez pedig aligha le
hetséges komoly imaélet nélkül.

Igy lehet Jób könyve Rohr szerint ,,[V]aló
szinűleg (.. .)a legkiválóbb könyv,amelyet valaha az
imáról írtak. Szétrombolja az imáról alkotott sztereo
upiainkat," (63.) Jób drámája a szenvedésben el
mondott őszinte ima, az igazsággal való szem
besülés és az Isten hűségébe vetett meg nem
törő bizalom tanúságtételeként olvasható.

Rohr könyve bizonyosan nem könnyűolvas
mány, de ugyanilyen bizonyosan meghálálja a
fáradságot. A nehéz téma, a merész, de sohasem
öncélúan provokatív gondolatok, a fájdalmas és
megszabadító meglátások közepette a humor
sem hiányzik belőle. "A lelki e1et során sokkal fon
tosabb tudni,hogyan hallgassunk, mint tudni,hogyan
beszéljünk." (82.) S ez egyben magára az olva
sásra, így a Szentírás és a lelki könyvek olvasá
sára alkalmazható igazság. Olvasni is tanulnunk
kell- bizonyos szempontból minden könyvnél
újra kell tanulnunk. Hiszen a lelki irodalom meg
térésünket szolgálja: "A megtérés - mely tapasz
talásunk legbelsőbb termeszetének örök finomítása 
nyilvánvalóan hosszú-hosszú folyamat. Sokkal in
kább egy hosszú út Emmauszba, mint egyszeri út
Damaszkuszba." (122.) A ferences szerző könyve
pedig tartalmas útravaló minden bátor együtt
töprengőnek. (Ford. Malik Tóth István; Ursus
Libris, Budapest, 2007)

BAKOS GERGELY

ENZO BIANCHI: .. ..
NEM VAGYUNK KULONBEK
A szerzetesek mint jelentéktelen
laikusok

A volt szecialista országokban az egyházzal
kapcsolatos írások szinte kivétel nélkül az úgy
nevezett rendszerváltást, a késő-kommunizmus
ból a létező demokráciába való átmenetet tekin
tik az egyik legjelentősebb fordulónak. amihez
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viszonyítanak. Nyugat-Európában a II. Vatikáni
zsinat eseménye, illetve dokumentumai jelentik
az egyházelemzők számára a határt. Enzo Bianchi
perjel ugyan elismeri a zsinat korszakos jelentő

ségét, a monasztikus szerzetesség vonatkozásá
ban azonban elégedetlen. "Hiányzik a világos
útmutatás azzal kapcsolatban, hogy mi maa szer
zetesélet, és mi a jelentése a szerzetesi családok
sokféleségének." (16.) Ezt a hiányérzetet számos
szerzetesi közösségben megtapasztalta, és ezért
vállalkozott arra, hogy egyfajta monasztikus
kompendiumot állítson össze.

A 2002-ben írt, Nem vagyunkkűliinbek: A szerze
tesek minijelente7ctelen laikusok című könyve három
nagy részben próbál választ adni arra, hogy mi,
és főképpen mi nem a monasztikus szerzetesség.
Az első rész a szerzetesi identitásról szól, arról
az azonosságról, amely az Evangélium megva
lósításából forrásozik és a cönobíta, együttélő

közösségi helyzetet tekinti magára nézve alkal
mas életformának. A jelen szerzetesi felfogások
erőterében leszögezi, hogya klerikalizálódás és
a specializálódás jelenti a két legnagyobb ve
szélyt az eredeti identitásra. A szerzetességet az
elmúlt évszázadok egyre inkább pasztorális elit
csapatnak tekintették. ami miatt felszaporodott
a pap-szerzetes életmód, s homályba került az
eredeti szerzetesi identitás. Másrészt a szerzete
sekben sokan vallási virtuózokat látnak, vagy
szeretnének látni, mintha az Evangélium lelkisége
nem szólna minden krisztushívőnek.Az első szá
zad egyházatyái szerint a szerzetesi forma prófé
tai (biosz prophétikosz - Cezáreai Euszébiosz):
"érzékelhetővé teszi Isten jelenlétét, nemcsak
szavai, hanem egész élete, stílusa, beszédmódja
és csendje által". (40.) A szerzetesi identitás e
kettő helyett a jelentéktelen laikusságban fog
ható meg, amely nem kíván szembehelyezkedni
vagy függetlenedni az egyháztól, hanem annak
jelévé próbál válni.

A könyv második részében a szerzetesi élet hat
nagy területével foglalkozik a szerző, bőségesen

előtárva a korai keleti és nyugati egyházatyák
bölcsességét és radikális látásmódját. A fejezetek
két erős pillére a Lélek és az Ige. A szerzetesség
reprezentálja a Lélekben élő egyházat és annak
tagjait, soha nem igényelve a kizárólagosság jo
gát. Lélekben él az, aki Krisztust követi oda, aho
vá a Lélek vitte: a pusztába, a megkísértés helyé
re, a magányos imádságba. A Lélekben élőket az
alázat, a szabadság és a kölcsönös szeretet aján
dékai tüntetik ki.

Végül a harmadik részben a közösségnek a
tágabb közegével való viszonyait elemzi a szer
ző, Számot vet a létszámcsökkenés tényével, amit
nem tekint a gyöngeség jelének. Legfőbb célja
annak beláttatása. hogya monasztikus életfor-



ma lényeges kincse az egyháznak, s a pasztorá
lis célkitűzéseknek és kényszereknek nem sza
bad áldozatul esnie. A harmadik évezredre ké
szülve az egyházban számos alkalom nyílt arra,
hogya szerzetesi élet lényegére, lehetőségeireés
korlátaira reflektáljanak. amelyek közül kiemel
kedik a rendkívüli püspöki szinódus, valamint
II. János Pál számos levele és megszólalása. Ezek
kellő bátorítást és támaszt adnak arra, hogy ezt
az életformát újra megtanuljuk értékelni, még
hozzá olyan eredeti szempontok szerint, melyek
az Evangéliumból és az egyházatyák tanításai
ból származnak.

A szerző alapítója és perjelje a Bose-i Monasz
tikus Közösségnek (Comunité monastica di Bose),
amely a Piemonte-i hegyekbe rejtve működik.

Az alapító a II. Vatikáni zsinat bezárását köve
tően vonult ki a magányba, első követői három
év múltán csatlakoztak hozzá. A közösség tagjai
férfiak és nők, katolikusok és protestánsok, akik
cölibátusban és imádságban élnek.

A szerző stílusára a kiegyensúlyozottság, a pat
risztikus műveltség és nem utolsósorban a bá
torság jellemző. Az imádságban kiérlelt alázat
öntudatával következetesen képviseli az eredeti
monasztikus ideált, olvassa és idézi a korai egy
házatyák mai fül számára néha sértőn is hangzó
szavait. A könyv összes fejezetén végigvonul a
monasztikus szerzetesközösség és az intézmé
nyes egyház terhes viszonya. A mai monasztiku
sok tapasztalata és a korai atyáké egymásra rí
melnek, amikor a sajátos karizma elismerésének
és megvalósításának egyházi momentumait ke
resik, vagy hiányolják. A szerző határozottan
kiáll amellett, hogy szakítani kell a részben a
konstantini, részben a szent bernáti változáso
kat követően kialakult alapállással. miszerint az
intézményes egyház és a monasztikus közösség
legjobb, ha nem vesznek tudomást egymásról.
Ez fogalmazódott meg a Cassianus által idézett
apoftegmában: "A szerzetes mindenképpen ke
rülje a nőket és a püspököket." Anő a szüzességet
fenyegeti, a püspök viszont veszélyezteti egész
életének evangéliumi mivoltát. (398.)

Krízisben van a monasztikus élet, kár lenne ta
gadni. Bianchi kompendiurna türelemmel ásva
mélyre igen gazdag anyagot kínál a monasztikus
és nem-monasztíkus szerzeteseknek. A rendek
belső megújulásának munkálataiban nagy ha
szonnal forgatható mű, Nyugaton és Keleten egy
aránt, amely szemléletet formál, tanulni és gya
korolni ösztökéli az arsvivendités az arsmoriendit
egyaránt. (360.) (Ford. Szita Bánk, Gérecz Imre,
Korompai Eszter, Fehérvary Jákó; Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2008)

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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SZEGEDI-SZABÓ BÉLA:
AZÚRPAJZS

2008. november 20-ai Netnaplójában (a unouilite
ra.llU-n)Vári György figyelemre méltó ajánlattal
állt elő. "A valódi radikalizmus sosem ordít,
halk és pontos" - írta először Borbély Szilárd
személye és költészete kapcsán. S így folytatta:
"Nekem most úgy tűnik, hogya magyar iroda
lom két legizgalmasabb vonala most, Vas István
szavával, a Borbély-Schein »hatásközpont- és a
költészet visszanyerését a stilizáeién keresztül
megkísérlő Térey-Szálinger »hatásközpont-"
(Hatásközpontok között). A kiváló irodalmár alkal
mi poetológiai javaslatát érdemes komolyan ven
nünk. Jelen esetben azért, mert Szegedi-Szabó
Béla kötetét lapozgatva az a benyomásunk tá
madhat: e líra szó szerint "hatásközpontok kö
zött" alakítja magát, a szelíd radikalizmus és az
elmélyült stilizáció egyaránt meghatározó vonása.
(A fenti nevek mellett egyfelől például Danyi
Zoltán és Győrffy Akos, másfelől Csehy Zoltán
vagy Lanczkor Gábor nevével jelezhetjük ezeket
az alkotói irányokat.)

Az Azúrpajzs - a bevezető vers után - két
nagyobb egységre tagolódik. A Lord H. E. költe
ményei teszik ki a terjedelmesebb részt; a köny
vet a Kövek című, utóhangszerű ciklus tíz szá
mozott verse zárja. A monogrammal jelölt úr
kiléte kérdéseket vethet fel. "Azonosítására"
Győrffy Ákos érzékeny jegyzete is kitér: "Lord
H. E. Szegedi-Szabó egy lehetséges inkarnációja,
ötszáz évvel ezelőtti önmaga, aki Dürert, Dantét,
Hildegard von Bingent tanulmányozza vénséges
tölgyek alatt, mikőzben feketére kormozódott
kandallók fanyar füstje kanyarog az őszi égen, és
a sövények mögött birkanyáj kolompoL" (Dürer,
október, homok =urunnliterahu, 2008. 09. 04.)

Miről beszélnek ezek a versek? A halálról. És
a szépségről. A költészetről, a szerelemről - és
megint a halálról. Mindent összevetve tehát: az
életről. Rólunk - ha szabad ilyen nagyszavakat
használni. Ehhez az első részben a klasszicizáció
sajátos módszertanát hívják segítségül. Sajátos.
mert egyénien összetett módszertanát: a többsé
gükben három ponttal végződő verscímeket az
első sor adja; a nagy sorkezdőbetűk ugyancsak
archaizáló hatásúak; a költői toposzokkal bőven
élő, emelt (már-már hölderlini módon emeltl) dik
cióhoz s a hercegi jelenetezéshez pedig mintha a
borítókép is illeszkednék: David Bailly 1651-es
festménye a vanitas-hagyomány felé is meg
nyitja a kötetet.

Emlékezetes képekben, bravúros fölütésekben
és erős zárlatokban bámulatosan gazdag ez a kü
lőnben kicsiny könyvecske. Az Émelyítőazotthon
nak... temetői szcenikájában "a Múzsák / / Rán-



cos arcát bársony szél simogatja, j Arannyá érlelt
csontjaik ragyogni j kezdenek" (11.); a Domenico
ékszerdoboza ... című versból pedig kiderül, hogya
címbeli jelenség nemmás, mint a "Hideg ablakke
retbe foglalt tenger" OS.) - avagy fordítva, való
ságos ékszerdobozról van szó, amely olyan, mint
a tenger. Mindkét olvasat érvényes lehet. A Hajtsd
gyöngéden ... az érzékletes tüdő-metaforától jut el
a költői önreflexióig - szinte a költészet allegó
riájáig: "Hajtsd gyöngéden szét j Az erdő pók
hálós tüdejét - j Perceg a szú, bagoly menekül,
j j A Költő hallgatása zordabb a hegyekénél, j De
telt illatok között j Erint ujjával halhatatlan lom
bot, j j S mint néma rajzoló Anglia j Szépséges
térképe fölött - j Virraszt reggelig." (14.)Olyan
világ ez, amelyben igény van látni "A kertet, hol
örök j j Sétáira indul a Szűz" (Anglia, ó, te... ;26.),
amelyben "Szívre mutat a kéz" (Hattyú a tenger
nyi... ; 30.), közben "Egy sosemvolt vízesés zúgó
akkordjait" hallani (Türelme bár véges; 31.), s a fel
ismerés sem meghökkentő: "A labirintus titka:
saját homályunk" (Miben is hihetnék... ; 35.). Az
enyészet idillje (,,6sz van. Tollpihe szálldos. j Ka
nalam ezüstjéhez dermed a méz. j Minden az
enyém, örökre." - Véget érteza nap...;40.) éppoly
hihető és hiteles ebben a nyelvi valóságban, mint
amilyen eleven és megragadó másutt a vészjósló
vershelyzet ("Kinézek a gótikus ablakon. Időm j
Késik. Lejár a toronyóra. A túlsó j Parton barbár
törzsek várakoznak." - Uram, a surrogó sötét
ben... ;55.).

Gótikus ablakok és udvari szerelem, misztikus
sejtelmek és flamand kristálypohár: az angol re
neszánsz és barokk költészetét komoly és aláza
tos szerepjátékosság ímitálja itt - olyan bizton
sággal, mintha ez nem is imitáció, hanem eredeti,
sőt, eredendőmegszólalás volna. S nem is évszá
zadokkal korábbról, hanem egy évszázadok nél
küli létezésből. Költött korból, amely valóságo
sabbnak rémlik az ismerteknél. Ez indokolhatja az
"árkádiai atmoszféra" (Győrffy) olvasói érzetét. s
ez magyarázhatja azt is, hogy a Kövek darabjai a
maguk elvontabb és eszköztelenebb beszédmód
jával nem különböznek el lényegileg a Lord H. E.
versektól. Csak hangütésük más: világképük azo
nosnak tetszik. Olyan szemléletmód ugyanis az
övék, amely a kőben egyszerre lát természeti kép
ződményt (a teremtettek méltóságával teljest) s
múltak tanúját (mitologíkus őstudást őrzöt). E be
avatni is kész magatartás szerint a kő "Soha nem
hódol be j Nem szelídíthető j Ha ezt figyelmen
kívül hagyod j A legalapvetóbb tapasztalattól j
Fosztod meg magad j A kövek igazánál j Semmi
sem fontosabb" (Kövek II.; 64.).

, Egyetértőleg idézhetjük újra Győrffy sorait:
.Erzódík a szövegeken, hogy itt valaki halálosan
komolyan vesz valamit, alázattal és némi őniró-
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niával közelít az örökösen távolodóhoz. minden
költészet megszólítottjához, Istenhez. (... ) Sze
gedi-Szabó könyve gyógyír lehet mindazok szá
mára, akik belebetegedtek a depressziós, gyo
morfájós, önrnarcangolós líradömpingbe, és végre
szeretnének kilépni az ég alá, ha nem is a ra
gyogó napsütésbe, de legalább egy októberi me
zőre, késő délután."

A küllemre is igen vonzó kötet mellé ráadás
ként egy hasonlóan szép látni- és olvasnivalót
ajánlunk, az egyik legszebb magyar író-honla
pot: http://www.szegediszabobela.llU. (zEtna, Zenta,
"Vulkánfíber" 9.,2008)

HALMAI TAMÁS

FECSKE CSABA: "
VISSZALOPOTT IDO

Szép kiállítású, és már címében is izgalmas válo
gatás Fecske Csaba legújabb verseskötete. A 2008
ban József Attila-díjjal kitüntetett költő könyve
voltaképpen csak összeszerkesztettségében új,
hiszen a versek jó része évekkel, évtizedekkel ez
előtt keletkezett, és korábbi köteteiben, valamint
folyóiratközlésekben már találkozhattunk velük.
Az, hogy most együtt olvashatjuk őket, pusztán
annak köszönhető,hogy új rendező elvet talált a
szerző: ez pedig a versforma. Minden költemény
szonett ugyanis. Fecske Csaba mindig is vonzó
dott a kötött formákhoz. Többször kifejtette már,
hogy számára a formai kötöttség nem korlátot,
hanem sokkal inkább segítséget jelent. A ritmus,
a rím, a szótagszám megannyi kapaszkodó a
gondolatok kordában tartásához.

A könyv címe többféle eligazodási pontot is
kínál az olvasó számára. A szerző életművét is
merők jól tudják, hogy az idő, mint lételméleti
kategória mindig is fontos szerepet játszott
Fecske költészetében. Több kötetének címében
is utal az időre, az idő múlására, az idő emberi
léptékkel mérhető véges voltára (Jelölni tűntömet,
Ami lehetne még, Első életem). Fecske a múltban
élő költő, gyakran idézi nosztalgiázva a megélt
eseményeket, azaz visszalopja magát a múltba
- vagy a múltat csempészi át a jelenbe. Egyik
magyarázata tehát ez lehet a címválasztásnak,
hiszen a versek jelentős részében a megélt emlé
kek újra idézése történik. Ugyanakkor azt is
látni kell, hogy a költő időhöz való viszonya, kö
zelítése igencsak sajátos. ".. .nemaz időmúlik" 
írja egy korábbi versében. Következésképpen mi
műlunk el. Fecske ezzel a köznapi evidenciával
(az idő akkor is lesz, amikor mi már nem le
szünk) ábrázolja halandóságunkból fakadó ki
szolgáltatottságunkat. Mert az idő nagyon is
kézzelfogható, mérhető. Mértékegysége az em-



beri élet. " ... itt kéne marad/ú de nem tehetjük" 
csendül vissza az előző kötet nyitóversének ke
sernyés sora. Számtalan költeményében a mu
landóság "kijátszása" r a folytonos jelenlévőség

vágya motiválja a szerzőt.

Erdekes a kötet felépítése. Bár tematikailag jól
elkülöníthető verseket gyűjt egy-egy blokkba a
költő, mégis tartózkodik attól, hogy ciklusokra
bontsa a könyv anyagát. Az egyes blokkokat in
kább a könyv borítóját is tervező Bakos Katalin
- egyébként egészen kiváló és ízléses - illuszt
rációi választják el egymástól. Ez a szerkesztési
elgondolás, ha nem is példa nélküli, de minden
képpen izgalmas, és különlegessé teszi a kötetet.
Ha ciklusok ra nem is, valamiféle"választóvo
nalra" valóban szükség van, ezt jól érzékelte a
költő, hiszen a könyvben sokféle vers kapott he
lyet - hogy csak a legszélsőségesebb témákra
utaljak: éppúgy jelen vannak szakrális, biblikus
versek, mint pajzánabb tónusú erotikus írások.

A versgyűjtemény első negyedét az említett
szakrális témákat feldolgozó szonettek alkotják.
A bibliai történetek (Az elsőemberpár, Háromkirá
lyok) és személyek (Ábrahám, Mózes,Dávid, Péter)
megidézésével a jelenben bizonytalankodó
ember kérdéseit, kételyeit fogalmazza meg
("csak a kételkedő ember lehet szabad" [Abrahám].)
De az ember és az idő viszonyának kérdése
ezekben az alkotásokban is központi szerepet
kap: .mi volt mégegyszermegtörténhet-e" (Mózes).
Szeléné holdistennő álomba merülő kedvesét
megidézőversében viszont már az örök emberi
problémát feszegeti. Mennyire vagyunk urai az
életünknek, a ránk bízott idő valóban a miénk-e,
vagy csak hagyjuk, hogy történjenek a dolgok a
maguk természete szerint: "mint vízbedobott kőa
mélyben [lapultum voltam mintsem éltem I mi sem
történt csak megesett velem" (Endumion). Az em
beri lét bizonytalan, enervált voltát sugalmazó
kérdésre a kötet talán legszebb sorai adják meg
a kesernyés választ: "vagyokkis rés törékeny üve
gen I a világ sérülékenyebb velem II s hiába vagyok
bűn nélkül valóI ha olyan mint a porcsak arra jó /
nyomothagyjon benne pár utazó".

A kötet közbülső írásai a múltba (a múlt szín
helyeire) "visszatévedő-visszarévedő" költő nosz
talgikus hangulatát közvetítik. Előtűnnek a régi
barátok, szerelmek, a valamikori otthon. S per
sze az idő, amellyel szemben a meccset mindig
elveszítjük (Vesztes meccs után). Ezekben a ver
sekben leginkább a "hiány" a feltűnő. Az időköz

ben elhunyt barátok emléke ("megsárgult fotóknál
nem többek ók" [Akikelmeniekl), a magányos kert
kapu, a bámész kisgyerek hajdani "ezüst rét"-je
mind szomorkás-kesernyés pillanatot idéz:
"hiába volt meghaelveszik" (Mint a hal). Az emlé
kezet szelektív jellegéből következik azonban,
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hogyamúltból többnyire csak benyomások ma
radnak, apró morzsák, foszlányok. Ráadásul rá
rakódnak a közben eltelt idő hordalékai is.

A következő szakasz az idő és a mulandóság
filozófiai értelmű megközelítésével foglalkozik.
Bár manapság nem divat metaforákkal élni,
Fecske Csaba nem szégyelli elővenni, sleporolni
ezt a méltatlanul elfelejtett költői eszközt: "ho
gyan is játszhatnám ki az időt I ezt az örökké hűtlen

szeretőt" - kérdezi. Az idő azonban nemcsak
hűtlen szerető lehet Fecske szóhasználatában,
hanem az üldözője elől menekülő vad is ("időnk

fut mint vadász elől a nyú/" [Nagyár]). Az idővel

való versenyfutás persze nagyon is kiszámítható
eredményhez vezet. Hiába a kétségbe esett sóhaj
- "az időnemműlhat elcsak úgy velem" (Van, vagy
csakleheii) -, az embernek tudomásul kell ven
nie a megváltoztathatatlan tényt: "az Isten fény
űzése hát a lét I nekünk pedig robot szenvedés I és a
nemlétezencsupána rés" (Elmúlt).

Az idő múlásának legplasztikusabb leírását a
Miért van?című versben olvashatjuk: .múlik las
sanfűszálanként a nyár". Ez a vers egyszersmind
a legprofánabb szembenézés a halállal. "ki tudja
mi lesz-lesz ami lehet I deami egyszervolt az már
sosem I akilehettem volna nem leszek I akimeglettem
elpusztul velem".

A kötet záró verseit az erotikus felhangú költe
mények adják. Ezekben az írásokban olykor zaf
tos (de mégsem pornográf) leírásait találhatjuk a
testi szerelemnek. A modernkori Rómeó és Casa
nova éppúgy hőse (vagy alanya) ezeknek a mű

veknek, mint a szerelemre áhítozó kamasz, vagy
az érett férfi. Föltűnik itt is a mült, előkerülnekaz
emlékek. És a buja leírások között fölbukkannak a
társhoz kötődés profán - Saint-Exupéry kis her
cegének rókáját idéző - sorai is: "eszembe jutsz és
tdmi kezdelek I félötkörülmeghallom lépteid... II úgy
vár~m hogylenyomd a kilincset ...",

Érdekes, értékes és szép könyv Fecske Csaba
szonett-gyűjteménye.A költő mestere, mi több:
művésze a formának. A 4-4-3-3-as strófaszer
kezet mellett többnyire a keresztrímes változa
tot alkalmazza. Feltétlen erénye továbbá, hogy
izgalmas, egyedi képeket teremt. Formai szem
pontból feltűnő még a központozás hiánya 
ami ugyan nem újdonság Fecske Csabánál. hiszen
legutóbbi kötetében (Elsőéletem) már kizáróla
gosan alkalmazta - azon írásainál is, amelyek
eredetileg (első változatukban) központozással
jelentek meg.

Könyvében az élet egyszeri és megipmételhe
tetlen történéseit "lopja vissza" a mába. Igy játssza
ki a múló időt -lehetőségetteremtve a lélekerő

sítő önigazolásra. (NapkútKiadó, Budapest, 2(08)

OLÁH ANDRÁS
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