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A SOMOGY BALATON-SZÁMA
Az egyik legszebb magyar tájegységre, a Balaton
hoz invitál a Somogy idei első száma. Emlékezé
sek, versek, kis antológia idézik a tavat, a hangu
latát, amely irodalmunk nagyjait vonzotta évről

évre az északi és a déli partra. Ide vonult vissza
Illyés Gyula, Sajkodon remetéskedett Németh
László, Földváron, a mólón született Szabó Lőrinc

egyik legnagyobb versének terve, horgonyt vetett
a szemesi kikötőben Latinovits Zoltán, új évad
jára készülődött Ferencsik János , a nap járását fi
gyelte és örökítette meg Borsos Miklós , a víz ezer
árnyalatát ábrázolta Egry József, s talán mind
egyiküknél többet és többször nyerte innen ihle
tét a Bece-hegyről szemlélődő Takáts Gyula, aki
ennek a számnak is egyik főszereplője. Ha a má
sik part felé figyelt, jól láthatta a Badacsonyt,
amelyről Herceg Ferenc azt írta, hogya "leg
szebben felépített hegy", szebb a Goethe által
magasztalt Monte Pellegrinónál is, igaz, "Goethe
nem látta a Badacsonyt". Ezt az adalékot egyéb
ként Németh István Péter, a tapolcai költő .Hosz
szú lábbal lépa nád..." című remek tanulmányából
vettem. A szerző a gyermekversek Balatonjáról
írt sok felfedezést kínáló elemzést.

Évről évre töltöm a nyarat Balatonszárszón.
Korábban mindig elballagtunk a temetőbe, József
Attila sírjához, majd sírhelyéhez, még beszélhet
tem olyanokkal, akik ismerték és emlékeztek rá,
Bóza bácsitól, abaktertől érdeklődtem tragikus
végzetének körülményeiről, a régi állomásépület
ben el-elnéztem a falon függő hatalmas térképet,
amellyel hirtelenében letakarták a költő holttestét,
s eltűnődve szemléltem az emlékére állított szob
rot a parkban, ahol turisták próbálják megfejteni a
jelképes emlékművet, pontosabban feliratát. Szár
szón sok öreg nyugdíjas nyaral, ők életük mun
kájávallettek egy-egy kis lak birtokosai, s az úgy
nevezett ingatlanadó, amely - állítólag - az
országjavát szolgálja, őket nyomorítja el legin
kább . Es épültek nagyobb villák is, néhol egymás
mellett, a jómódúak telepedtek le, sokszor kiad
ják az egész házat, miközben a tengernél üdülnek.

Pomogáts Béla balatoni antológiájából Sz ár
szó nevezetessége és díszpolgára, Csukás István
nevét hiányoltam. Fehér sapkában, hatalmas
szatyrokkal felszerelkezve vásárol - ez itt
zsebbe vágó szertartás; vennénk-vennénk a ma
gyar árut, csak nincs elég magyar pénzünk hoz
zá -, s ha jó a széljárás, vitorlával indul a tóra.
Nem fenyegeti váratlan vihar, hisz Süsü, a sár
kány védelmezi.
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Néhány hónapig úgy látszott, hogya Somogy
jó néhány laptársa példáját követve, jobblétre
szend erü l. Szerencsére megelevenedett, s re
mény van rá, hogy tovább szolgálhatja a heli
koni eszmét, s őrizheti a fénylő pannon-hagyo
mányokat. Sok sikert hozzá!

A PÁRBESZÉD TELJESSÉGE
Sok kiváló lelkiségi könyv jelenik meg napja
inkban, hősies, Istennek szentelt életek tárulnak
föl előttünk, szebbnél-szebb imákkal és elmél
ked ésekkel szembesülhetünk.

Több mint harminc esztendeje Sántha Máté
(Kardos Klára álneve volt) fordításában jelent
meg Helen Keller, a vak lány életének története,
az a küzdelem, amelyet Ann Sullivan támogatá
sával belső látása megszerzéséért és kiteljesítésé
ért vívott. Bámulatos érzékenységgel fordult sors
társai, a testi fogyatékosok felé, az ő érdekükben
tevékenykedett hosszú élete során (88 évesen,
1968-ban hunyt el). Most a Prugg Verlagnál annak
idején megjelent művet a Kairosz adta ki. Az Ele
tem története néhány nagyon elgondolkodtató
részletében rádöbbenhetünk arra, miképp telje
sedhet ki életiink a kegyelem segítségével, s mek
kora biztonságot adhat gyengeségünkben, ha az
események mögött felismerjük lsten rendelését.
Megrendítő és példamutató optimizmussal tu
dott élni , s ezt a tulajdonságot, az ebből fakadó
reménységet másokra is átsugároztatta. Gyakor
lati optimizmus című művéből idézem: "Ha még
egyszer megkísérelném megfogalmazni az opti
mista hitvallását, körülbelül ezt mondanám:
Hiszek Istenben, hiszek az emberben, hiszek a
szellem hatalmában. Hiszem, hogy szent köte
lességünk bátorítani magunkat és másokat, s
megtartóztatni nyelvünket minden boldogtalan
szótól Isten világa ellen, mert senkinek sincs jo
ga panaszkodni arra a világmindenségre, ame
lyet Isten jónak teremtett, és ezernyi ember jónak
igyekezett megtartani." (Szerencsés a könyv vá
lasztott címe: Szakade'kból a fényre.)

A múlt század egyik legtiszteletreméltóbb sze
mélyisége Teréz anya volt . Személyes írásaiból
Jöjj,légya világosságom! címmel adott közre kötet
nyit a Vigilia, Lukács József és Lukács László tol
mácsolásában. Pesszimista időszakainkban haj
lamosak vagyunk sötétben látni a világot és a
velünk történteket. Teréz anya és követői arra
mutatnak példát, hogy a léleknek van másik di
menziója, amelyben az értékek, a szeretet és a
szolidaritás uralkodnak. "Kalkutta szentj ének"
gondolatai is e felé az értékközpontú világrend
felé mutatnak; megrendíti a szenvedés, de úgy te-



kint a szenvedőre, mint Isten különös kegyeltjére,
hiszen - mint írta -, "amikor eljön az ideje, az éj
szaka sötétségét elűzi Isten kegyelmének fénye".

A könyv voltaképp Teréz anya életútját kö
veti nyomon kommentárjaival, s ráébreszt arra
is, hogy az események hátterében, a lélekben ta
lálunk rá az igazán fontos ösztönzökre. s ha azok
szellemében alakítjuk életünket, megtanulhat
juk, milyen az igazi boldogság.

Ugyancsak a Vigilia kiadása Thomas Merton
Párbeszédek a Csönddel című, imákat és rajzokat
tartalmazó kötete (Lukács László fordításában),
amelyet [onathan Montaldo szerkesztett.

A trappista szerzetes az imádság és elmélke
dés magaslatain járva felismerte, hogy a csöndre
figyelve szembetalálkozhat az igazi Csönddel.
amelyben meghallhatjuk azt a hangot, amelyet a
világ otromba lármája elfojt. A trappisták élet
formája is segítette abban, hogy egyre följebb ka
paszkodjon "a hétlépcsőshegyre" (önéletírásá
nak címe ez). Imái és elmélkedései nem csak az
átélt hit, a cél felé haladás példái, gyakran in
kább váratlan képzettársításaikkal gyakorolnak
hatást, arra késztetve, hogy akár komoly szel
lemi erőfeszítés árán, de kövessük az imádkozót
olyan régióba, amelyet csak az ő útmutatásával
ismerhetünk meg. Bárhol, bármerre, hozzá ha
sonlóan felismerhetjük a jelen lévő Jézust:
.Krisztus, bölcsőmtől fogva ismertelek minde
nütt, / S vétkeim ellenére is Benned jártam, és
tudtam, / Te vagy az én világom: / Franciaor
szágom és Angliám / Tengereim és Amerikám:
/ Te vagy az életem és a levegőm."

CS. SZABÓ LÁSZLÓ ÜZENETE
A magyar költészet századai címmel válogatta kö
tetbe Pomogáts Béla Cs. Szabó László nyolc ta
nulmányát (a könyvet a marosvásárhelyi Mentor
Kiadó jelentette meg). Cs. Szabónak a nyugati
magyar irodalom öntudatra ébredésében. szer
vezésében és összefogásában való óriási szerepe
külön könyvet érdemelne, mint ahogy tanulmá
nyok sokaságát lehetne írni remek esszé-stílusá
ról, vagy éppen a rádióban kifejtett munkásságá
ról (a magyar és az angol rádió magyar adásában
egyaránt meghatározó személyiség volt). Szinte
természetes, hogy A magyar irodalom történeteiben
még szerény mellékszerepet sem játszik a nagy
rendszer-kiszolgálók mellett, akik nem bizonyul
!ak - vele szöges ellentétben - jellemóriásnak.
Igy ezt a válogatást igazságtevésként is felfog
hatjuk. Ráadásul némelyik tanulmány megjele
nése idején igazi szenzációnak minősült (már aki
hez eljuthatott, hisz akkoriban nem volt divat a
könyvek ésfolyóiratok szabad áramlása).

Szenzáció volt 1953-ban megjelent antológiája
(M11gyar versek Aranyt61 napjainkig), s annak beve-
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zető tanulmánya. Azokban az években az arra il
letékesek és kijelöltek lefejezték a magyar költé
szetet. A folyóiratokat már 1949-ben kiirtották, a
másodrendű lírikusokat favorizáló Csillag maradt
a páston, aztán megtisztították az Irószövetséget a
java íróktól (Németh Lászlótól Pilinszky Jánosig),

. a tankönyvekben pedig a "polgárok" megsem
misítő jellemzésével látták el, s a l'art pour l'art
gyanús képviselőineknevezték anyugatosokat
(Kosztolányit ráadásul árulónak maszkírozták a
"dicsőséges Tanácsköztársaság" bukása után a
Pardon rovatban írt, az Uj Nemzedékben közre
adott cikkei miatt), Ekkor írta tanulmányát Cs.
Szabó a "másik" r az elhallgattatott irodalomról.
Nem csoda, hogy az antológiára szinte vadász
tak a buzgó belügyérek.

Amikor megjelent a hírhedt Kismagyar iroda
lomtörténet, Klaniczay Tibor, Szauder József és
Szabolcsi Miklós közös munkája, Cs. Szabó ful
mináns bírálatot írt róla a Katolikus Szemle 1962
es évfolyamában. Kritikája a magyar irodalom
remeke, s egyben a mű íróinak olyan kivesézése,
amely az akkori hatalmi viszonyok közepette el
képesztőnek bizonyult. Cs. Szabó szellemesen. a
rá annyira jellemző iróniával bebizonyította,
hogy a hatalom elvárásaihoz igazodó irodalom
és irodalomtörténet-írás hazug és hamis, úgyne
vezett eredményei teljesen megbízhatatlanok.

Keresztury Dezső A magyar irodalom képes
könyve című művéről írva így kezdte bírálatát:
"Kétfejű szörny lett a magyar emberből.Egyiket
a hazájában viseli, s úgy hívják, hogy Ellenforra
dalmár; másikat külföldön, s a neve: Tanú." Cs.
Szabó tanú volt a legjavából. Érdemes megtérni
hozzá, hogy fogalmat alkossunk, milyen volt egy
becsületes tudós a becstelenség korában.

RÓNAY LÁSZLÓ

GYÖRFFI RÉKA: TENGERAJTÓ

Szokatlan indulás. Szokatlan, mert az első köte
tekben általában nincs teljes költőarc. Hangpró
bálkozások vannak, nem egészen kifejlett - mert
egyszerre minden irányban tárulkozni akaró 
próbálkozások vannak. Az induló költőbe akar
ja kebelezni a világot, ezért az innen és onnan is
merítő, saját arcát csak mázzal megmutatni tudó
kísérletek garmadája. Györffi Réka első verses
könyve, a címében is artisztikus Tengerajtó nem
ilyen alkotás. Túlságosan is érett produkció
és ebbó1 az érettségből kell majd továbbfejlődni

vagy az itt meglelt hangot tökéletesíteni -, a
rejtve rejtekezés karakteres példája.

Ami feltűnő: a fiatal költő nem akar szép (a
hagyományok szerint szép) verset írni. Nem
csengenek-bonganak rímei, és szándékolt szűk-



szavúságában - a visszafogottság itt erő - azt
a szenvedés-arcot akarja megmutatni, amely a gol
gotai út sötétfényét két részre bontja. Hát hogyne
érdekelné - több áttételen keresztül innen a
gyötrelem - az egyetemes példázat megvilágo
sító ereje, de emellett saját pokla: a személyiség
legmélyebb tartományaiba való lemerülés iz
gatja. Még örömös örömei közt is ott - az em
berlétünkből fakadó? - riadalom, mintha az
élet (benne a szerelern. a párra való találás gyö
nyöre, a kiválasztódni akarás sajgó sebe) vala
minő (képzelt vagy valódi) megfeszítettség
konstansa volna.

Ennek a magatartásformának - amely csak
nem mindig a szenvedés apoteózisát juttatja
eszünkbe - Pilinszky Jánostól Székely Magdáig
természetesen megvannak a kortárs magyar köl
tészetben fellelhetőelődei. (A Harmadnapon köl
tőjének közelsége -lásd a Hótakaró egyik sorát:
"állsz a hamuszürke ég alatt" - némelykor
érezhetőis.) Viszont olyan, a nő sorsát valaminő
tragikus hangon éneklővégletesség, amely ezek
nek a verseknek a sajátja ("alapjárata"), alig
vagy talán nem is szólal meg a magyar költőar

zenálban. Amíg Dsida a Jövendőhavak himnuszá
ban mint adventi örömünnepben a "Titkos Eljö
vőt" üdvözli, Györffi számára a Megérkezés
(nincs eldöntve, hogy ki - önmaga mint lírahős.
szerető idegen, barát? - mikor és hogyan top
pan be) valamilyen sorscsapással fölérőkataszt
rófa. Nem a szinte lírai közhelynek is elmenő,

egyébként erős"vérzel a csendnek" sorra gon
dolok - különben a "barnult rongyokban" lá
tott, akárki is a megidézett alany, lehet Krisztus
stilizáció is -, hanem a költemény döbbenetes
befejezésére: "Négykézláb kúszol el a sírig, /
sosem lesz csillagpor a hús."

A félelem misztikus csöridjei ("Nem látok ki
tátom / gödörnyi szemem" - Hála; "Fű közt
megbújó kaszaélet, / kerüld a metsző közelséget"
- Fű között; "Szobám falába préselt kígyók /
felém mozdulnak éjszakánként" - Éjféli látogató)
- amikor nem a megigazulásra való előkészület

zajlik, hanem a rém, a vizionált reménytelenség
tudat elóli menekvés - éppúgy versírásra sar
kallják, mint a "semmi újraírása" közben ezerszer
rátámadó - kívánt, de őszintétlenségébenné
melykor riasztó - szerelmek. "Szájrándulás tört
mosolyod, / átvirrasztom az éjszakáink. / a nap
pal ólomtényeit / könnytelen szemekkel vigyá
zom" - így a Késő círnű vers. Ennél drasztiku
sabb a Nem birom "pengekorcsolyák élén" az
ájulásig való siklása: "A csatornákból testvérek, /
velünk egy lelkek nyögnek. / Kicsorbultunk egy
másban, / elöntenek a könnyek."

Altalában egy sejtelemnyi hangulat elég a
költőnek, hogy fészket verjen benne az idő. Az
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idő mint az éber emlékezet sóhajt Tengerré
emelő kitárulkozása. Csakhogy a Tengeren ajtó
van, s a szépbe merült lélek bejutása - Domokos
Pál Péter ily szavakkal illette a Júlia szép leány
című népballadát - éppoly nehéz, mint a földi
léttől elszakadó lány "angyalseregbe" való beta
gozódása. (Kűlönben is, erős a gyanúm, hogy
Györffi Réka poétai szótárában a tengerajtó
Bartók Béla-Balázs Béla Kékszakállújának a "ver
meivel", a szobák ajtajai mögé temetett női test
tel, emlékezettel s idővel rokon sejtelem.) A vers
sel szemben az álomnak nincsen szerkezete, csak
elmozduló falai, növekvő-csökkenő árnyai, az
alakváltoztatásban megdicsőülődémonai van
nak. S a betonkatlanból való Zuhanás - ki épí
tette, mily rögeszmés rémületet hordoz ez az
egyidejűleg ókori és különösen Pilinszky vágó
híd-képzetévellegégetőbbenmai kazamata? 
ellentételezhető-e a megcsihadt lélek pillanatnyi
magára ébredésével? ("A teremtés örökös robot
jában / világsúlyú egy percnyi kétely.")

A bibliai toposzok - "Varral borított angyal
szárnyad... kóstolgatom és morzsolom" (Gong);
"Nézz egészen a tükörbe - / ott a bárány az éj
szakát / égő szemeinkből issza" (Dobbantás) 
egészen különös emelkedettséget adnak az ön
kifejezés pontosságát-forróságát idéző zaklatott
ságnak. A Dráma - miként verseírn közli - be
lülről jön és az égből, s ebben az összejátszásban
az a megrendítő, hogy a vélhetöen szerelmi hát
tér (mert igazi költő kezében van a toll) a meta
forával súlyosított létigazság felé mozdítja a tör
ténést: "Nehéz, párás a levegő, / zsigereinkben
túlnyomás van, / ha fél fokot görbül a tengely, /
megfulladunk a zuhanásban."

Nyomokban észlelni, hogy a vers némelykor
túl van írva (Ujhedonizmus), és azt is, hogy a gr0
teszk dalolás ("Gáláns kaland") nem az ő hangja.
Költészetének léggyökerei (égis földi intenzitás
sal) inkább kapaszkodnak az álom, a sejtelem, a
szellem- és hitvilág elérhetetlenül is elérhető régi
öiba, mint a szociológiailag mérhető valóságba.
Akinek az ölelés egyben ütleg is - a harmincat
épphogy elhagyó Györffy Réka gyakorta így éli
meg a női sors megpróbáltatásait -, az min
dennél jobban érzi az égiszikra fontosságát. "Sze
retőid sohasem szerettek, / anyád nyelvén senki
sem beszél már, / kihull a fájdalom belőled, /
nyitott mellkasod, mint az oltár" (Csend).

Jóllehet külsőre (kemény tábla, címlap, tör
delés) gyönyörű a kötet, de érthetetlen, hogy a
tartalomjegyzékben miért csak a ciklusok círnei
vannak föltüntetve. így az ötvenhat vers vissza
keresése fölöttébb hosszú időt igényel. (1. A. T.
Kiadó, Budapest, 2009)

SZAKOLCZAY LAJOS
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