
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

KILÁTÁS A HÉTKÖZNAPOKON TÚLRA
A költészet, a vers nemcsak személyes vallomás,
a való világra történő kitekintés eszköze, hanem
a hétköznapokból való kitekintés lehetősége is: a
ver sekben feltámad egy telítettebb lét sejtelme is,
amely esélyt ad a gyengeségek meghaladására.
A szerencsés véletlennek köszönhetően most négy
olyan verseskönyvet vehetünk kezünkbe, ame-
lyek az előbbi megállapítást igazolják.

A sor elejére Rába György Disputa önmagam-
mal című kötete kívánkozik. Közhely, de ismé-
telten el kell mondani: a költő napjaink lírájának
egyik vezető személyisége. Meggyőzően fejezi
ki az ember érzésvilágának legkülönbözőbb jel-
lemzőit, az iróniától és öniróniától a fájdalmas
búcsú könnyes hangulatáig, ahogy az öregedés
keserveivel vívódva „csoszog” az elkerülhetet-
len végkifejlet felé. Kiemelkedően szép a lét drá-
máját leképező A csomag, amely nem véletlenül
a befejező darab: „Leraktak engem mint egy cso-
magot / irányítószámot címet se kapott / s forgalom-
ból kiesően / kallódik a címkeresőben // Az igazságos-
ság bírája / a verdiktet kimondta rája / maholnap /
mindkét oldala behorpad // Mégis mostohán mért /
kalitkalakó lelkendezem azért / világgá // Csak cso-
szogás hallatszik / valaki az útját járja.”

Itt kezdődik a „nagy” költészet. A göröngyök
között botladozó ember küzdi előre magát, sze-
mét a magasságba fúrva, rádöbbenve, hogy egy
— ismert vagy ismeretlen — Úr vendége volt,
akihez profán imádsággal is fordulhat: „Két
kezem összeteszem / s ha foganatja semmi / csak to-
vább zsivajogni / folytatni ezt a talmi / létet élére
rakni / mondván ennyi az annyi.” Ennek az útnak
az is jellemzője, hogy nem nyílnak virágok a sze-
gélyén, nincsenek pihenésre alkalmat adó tisz-
tásai. Menni kell, törekedni, eldobni minden fö-
lösleges terhet, kisalakozni a lelket. Amikor az
1946-ban megjelenő Újhold első számában Len-
gyel Balázs mintegy nemzedéke programcikkéül
közzétette a Lukács György által is felháboro-
dással fogadott Babits után című tanulmányát,
nem az elszakadás érzésével tette. Az újholda-
sok — Rába György közéjük tartozott — a ba-
bitsi formálás után keresték és találták meg köl-
tői kifejezésmódjukat, de egyetlen pillanatra
sem tagadták meg Babits morális elkötelezettsé-
gének, szilárdságának példáját, szóltak, míg en-
gedték nekik, s amikor lehetőségük volt, amíg a
Gazda engedte. Másként, puritánabbul, hason-
lóan a korral és a kor rombolásával szembe-
szállva. S hívek maradtak Babitshoz abban a vo-

natkozásban is, hogy magyar nyelven a világot
fogadták be. Ahogy Rába György írja Világokat
olvas című költeményében: „Nem műveket / nem is
történeteket / másik világokat olvasok / magukba fo-
gadnak otthonok / csupa ismeretlen íz / ismeretlen
installáció / és az volna a jó / hogy ott lehetek / elöl-
ről gombolyítom / áthaladva sose látott hídon / lehet
a Mala Strana / nevét kicsoda bánja / csak lassan a
testtel / töprengeni rajta ma sem kell / teljesülése /
késztet kockavetésre / melyre sorsot jelenít a másik ott
/ az a kedves ami nem ásíttatott.” (Nem véletlen,
hogy Rába Györgyöt — s mellette Nemes Nagy
Ágnest — úgy tartják számon, mint Babits élet-
művének kiváló monográfusát.)

A költő életének, gondolkodásának, a világgal
szemben gyakorolt kritikájának sűrítménye egy-
egy verse. Érzelgősség, magamutogatás nélkül
keményen, csontig hatoló őszinteséggel, sebeit
sem takargatva botorkál a halhatatlanság felé.

Juhász Ferenc 2006 és 2010 között írt verseit
gyűjtötte kötetbe A gyermekkor csontváza címmel.
Tartópillére két nagyszabású költemény, a cím-
adó „kiséposz” és az Arany Jánoshoz írt Óda,
amely az utóbbi évek legszebb és legteljesebb
emlékező-verse. Juhász költészetének legjobb is-
merői (hadd idézzem közülük emlékező szere-
tettel Bodnár Györgyöt) egyetértenek abban,
hogy a magyar lí ra magában álló kísérleteként a
költő a világ teljességének megjelenítésére vál-
lalkozik, látvány és gondolat, tények és érzések
szintézisére. Különleges vállalkozás, amelynek
folyvást visszatérő két végpontja a születés-te-
remtés. élet és halál. Nincs a magyar lírában még
egy költő, aki ekkora beleérzéssel ábrázolná a
sárban-vérben történő születés csodáját és a ha -
lál fekete gyászát. A lét irgalmas és irgalmatlan
törvényeit ismerő, azokba belenyugvó em ber az
örök elmúlással és születéssel szembesít ben-
nünket, anyag és szellem nem múló küzdelmé-
vel, vad küzdelemmel és szelíd elnyugvással.

Mi az a szellemi összefogó erő, amely végig-
húzódik költészetén? Egyszerű válaszolni — a
szeretet. Gyermeki kíváncsisággal figyelte a je-
lenségeket, s becéző mozdulattal emelt föl a
lázas földről mindent, ami megőrzésre érdemes.
Az érzés átlényegülését figyelhetjük meg költé-
szetének új korszakában. Kivételesen szép, ben-
sőséges pillanatot idéz az említett Óda bevezeté-
sében, amint a temetőben (e folyvást visszatérő
közegben) kézen fogva mennek „a gyönyörűsé-
ges sző ke asszonnyal”, aki szíve alatt hordja a
jövendő életet. Ebben a szeretet-közösségben va-
lóban átlényegül a mosoly és a könnyek jelen-
tése, s a halál baljós sejtelméből is vizionálni
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lehet az életet. Látva Illyés Gyula pecsétviasz-színű
sírkövén az „árnyjátékot”, a halott költő szívében
a költészete perlekedő témáját adó béreseket,
akik úgy üldögélnek ott, „mint három zöldmo -
ha szőrös cövek”, látva a dombon álló „halott
házat”, amelyben egykor emberek éltek, álmod-
tak, hogy aztán életüket megkeserítsék, és ál-
maikat elvegyék tőlük. „Ne menj az elhagyatott
házba!” — kiált féltő hangsúllyal a költő s óvó,
féltő mozdulattal fogja a szeretett lény kezét.
Mert a ház halott, de az élet új otthont, újabb te-
lített érzéseket ad. Ezek igézetében írja Esti kö-
nyörgésében: „Néhány évet adj még nekem / Termé-
szet: néma, mohó Istenem, / titok, enigma, köd-hús
sejtelem, / láng-hit, láz, teremtés-türelem. // Mielőtt
létem abbahagy / mágnes-csókommal ráragad / hűsé-
gem, s nézzek prizma-süveg / rózsákkal, mint a kék
zománclegyek.”

Csak az képes ilyen megejtően váratlan jel-
zőkkel dúsítani látomásait, aki hallja az élet szív-
dobbanásait, s behatolt titkaiba, olyan mélysé-
gekbe, amelyek partján megtorpan a hétköznapi
ember. A kötet hátoldalán Konok Tamás remek
portréján látható költő mintha azt jelezné kissé
felemelt kezével: ne féljünk, ne habozzunk, kö-
vessük! Mert ugyan így indítja drámai önvallo-
mását a Temetőkben: „Már nincs hova hazamenni!
Már nincs kihez hazamenni. Csak / önmagunkhoz
Budapesten a Mandula utcába. Csak önmagunkhoz /
tudok már hazamenni”, de ebből a Mandula utcai
házból, az itteni szeretetközösség melegéből és
biztonságából nemcsak a nyüzsgő városra, ha -
nem a végtelenbe is látni.

Kiss Benedek majdnem félszázad (1962–2009)
lírai termését tárja elénk összegyűjtött verseit
tartalmazó kötetében, az Utak keresztjében. El-
koptatott kritikai közhely, de nem tudok jellem-
zéséül egyebet mondani: fokozatosan érő, mára
ki- és beteljesedő költészet. Ennek bizonyítására
tanulmányt kellene írni, s meg is érdemelné,
hogy kötetei időrendjét nyomon követve igazol-
juk állításunkat. Mégis inkább egyetlen ciklus
verseit méltatva jelezném mélységét és újszerű-
ségét. Első pillanatban a címe nem szerez meg-
lepetést: Isten csavargójaként jó néhány esendő
poéta botladozott a világirodalomban. De rög-
tön az első, írásképével is figyelmeztető Janus-
arc-kontra megállít és töprengésre késztet:

HITETLEN EMBER
KÖLTŐ

NEM LEHET
A mai korban az ilyen s ehhez hasonló kijelen-

téseknek sajátos, vallomásos értéke van. Hiszen
újra meg újra felmerül az az öntelt gondolat, hogy
Isten meghalt, nincs szükségünk rá önmegvalósí-
tásunk közben. S hová jutott az emberiség maga-
biztos önkiteljesítése során? Ha szemrevételezzük

a világ eseményeit, tragikus a válasz. Harsognak
a hamis jelszavak, dörögnek a fegyverek, robban-
nak a bombák, jajgatnak a számkivetettek, s a
nagy lármában meg sem halljuk a csendes figyel-
meztetést. Úgy vagyunk, ahogy Kiss Benedek írja
Én Istenem című, a modern világban élő, hinni
vágyó ember imádságában: „Én Istenem, Te szóltál
hozzám, / s én bamba módon hallgattam csak. / Önhitt
voltam? Ha megnyuvasztasz, / nem lennék tanúja iga-
zadnak. // Minden élő igazra vágyik, / magát csalásnak
kitéve tudván, / minden élő ember meghal, / ki csak lé-
lekben, ki keresztfán. // Te Uram, nem múlsz ki soha, /
csak kínok közt velünk tenyészel, / dicsőít gyermek-
láncfű sora, / s igazol, ahogy ránk lenézel.”

Modern ember imádsága, ismétlem. Hiány-
zik belőle a régi imák évezredes biztonsága, de
a ráhagyatkozás, az Istenbe kapaszkodás vágya
és reménye változatlan. Többször felvetettem
már a kérdést: van-e létjoga az imádságnak a
modern lírában? (A régebbiben ez a kérdés os-
tobaságról árulkodnék.) Így igen! A létünk gyen-
geségének megvallásával, koldusgúnyában, sze-
rényen. Elmúlt a „világhódító kereszténység”
öntudata, de megmaradt a kereszt jelentésének
tudata. Napkelet és napnyugat manapság nem
győzelmünkről énekel, de esendőségünkben is
biztonságot, tartást ad, hogy tudjuk, küldeté-
sünk van, amelyet tétován botorkálva is teljesít-
hetünk a Lélek segítségével.

Ezekben az imádságokban néhol jól érzékel-
hető a zsoltáros hangnem. A költő lázad, úgy ér-
zékeli, az elnyomottak és kisemmizettek nevében
kell szólnia. A ciklus egyik legvisszhangosabb, leg-
keményebb verse a Krisztusok, lehorgadt fejjel. Az út
menti Krisztus szobrokon a Megváltó mindig le-
hajtott fejjel látható, hasonlóan a kisemmizett,
megcsalt emberekhez. A szoborba álmodott Jézus
pőre, s meztelenek azok is, akiket megcsaltak,
akiktől a reményt is elvették volna, mégis töretle-
nül bíznak a föltámadás ígéretében. „Jönnie kell! /
sugdosom, súgom, / merre száguldok s baktatok. / Ne
szégyelljétek pőreségtek / megfeszítettek, Krisztusok!”

Kiss Benedek vonzó figyelemmel kíséri a hét-
köznapok történéseit, s mindenben észreveszi és
megjeleníti a Teremtő keze nyomát és szándé-
kát. Nagy költői adomány, amelyet sikerült ver-
seibe foglalnia.

Tamás Menyhért Alkonyút című kötetéhez
Görembei András írt utószót. Ebben arról érteke-
zik, hogy a hetvenéves költő összegzést készített
életéről, gondolatairól, legfontosabb törekvései-
ről. A hetven számozott versből valóban karakte-
risztikus vonásokkal jelenik meg a költő önarc-
képe, amelynek legvonzóbb vonása a hűség.
Hűséges ahhoz a költői parancshoz, amely sze-
rint minden fölöslegest ki kell vetnie gondolko-
dásából és formavilágából. Ezt a belső parancsot
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fogalmazza meg a no. 1-es prózaversben (ez a
forma mindegyik költeményére jellemző, válasz-
tása és megvalósítása — a nehéz előre haladás ér-
zékeltetésére — nagyon szerencsés, fokozza az
önvallomások hitelességét):

„Mint aki az alkonyhoz alkonyi
szolgálatra szegődött, fölfelé-
léptem is lefelé időzik, bezárva
a Nap színlelt halálát, egyesével
járja a lépcsőfokokat, egyesével
hagyja el, amit kezdetemtől el
kellett volna hagynom, amit, a-
mit, mindent, ami elvakított,
hogy magam-magamra lássak.”
Tamás Menyhért egyenes vonalú pályát fut

be: kezdetektől ragaszkodik a székely hagyomá-
nyokhoz, amelyeknek a kevés, lényegre törő be-
szédmód az egyik jellemzője. A másik: a kikezd-
hetetlen erkölcs, számára is ismeretlenek azok a
furcsa, olykor megmagyarázhatatlan bakugrások
és jellemváltozások, amelyeknek napjainkban
tanúi vagyunk. Rezzenéstelenül áll „a van és a
volt mögött”, „tevések tevésére” ajzzák az ese-
mények, amelyekből megérzése szerint hiányzik
az emberi tényező, annál többször tapasztalja em-
bertelenségüket, álságos voltukat. Morális indít-
tatású lírikus, tisztában van azzal, hogy a tiszta,
igaz szó kimondása kötelessége, s ezt az égi ado-
mányt igyekszik hitelesen képviselni. A 60., ka-
rácsonyi versben írja:

„A maga módján, a ma-
ga idejében kezdődik
az újrakezdett játék; a
mennyei születésnap —
jászlában a kihűlt ing,
a körbeért pupilla örö-
kítő emlékezete: ado-
mányodat, Uram, meg-
szolgálva adom vissza!”
Olyan világban élünk, amelyben ezeknek az

adományoknak képviselete és megszolgálása
nem tartozik a hálás feladatok közé. Mint ahogy
Tamás Menyhért evangéliumi elkötelezettsége,
a lényeg kimondása iránt tanúsított elkötele-
zettsége is gyanakvást, némi lenézést kelt azok-
ban, akik a bizonytalanság és kétkedés hívei.
Talán ez is magyarázza, hogy a maguk gyártotta
irodalmi kánonban ritkán szorítanak helyet lírá-
jának. De van egy másik rangsor is, amelyben
nemzedéke legjobbjai között szerepel.

(Rába György: Disputa önmagammal. Napvilág.
— Juhász Ferenc: A gyermekkor csontváza. Kos -
suth Kiadó. — Kiss Benedek: Utak keresztje. Hol-
nap Kiadó. — Tamás Menyhért: Alkonyút. Ég-
hajlat Könyvkiadó, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

KERTÉSZ IMRE:
A MEGFOGALMAZÁS KALANDJA

A Vigilia „Esszék” könyvsorozatának legutóbbi,
2009-es kötete Kertész Imre esszéiből és interjú-
iból nyújt válogatást. Örvendetes tény, hogy az
elmúlt évtized során megjelent, egyre bővülő
anyagú gyűjteményeknek köszönhetően az író
életművében a 90-es évektől mind nagyobb teret
nyerő értekező szövegek mára szinte teljessé-
gükben olvashatók. (Legutóbb 2008-ban Európa
nyomasztó öröksége címmel látott napvilágot az
eddig legteljesebb, az elmúlt húsz év esszéinek
javát magában foglaló kötet a Magvető kiadásá-
ban.) E gazdagodó szövegkiadások között, meg-
kockáztatható a kijelentés, a Vigilia e mostani, a
tavaly 80. életévét betöltött író előtti tisztelgés-
képpen született válogatását elsősorban Kertész -
nek a folyóirathoz fűződő, s leginkább Hafner
Zoltán szerkesztői munkájának köszönhető kap-
csolata motiválta és alakította. A kötet összeté-
tele és kuriózumai ugyanis nem jöhettek volna
létre Kertész és Hafner közismerten szoros (töb-
bek között a szerzőnek a Vigiliában publikált
írásaiban is szöveget öltő) barátsága és munka-
kapcsolata nélkül. Az arányos terjedelmű, pél-
dásan tagolt, könnyen áttekinthető könyv há -
rom fejezete közül az elsőben olvasható (Hafner
által szerkesztett, eredetileg a Kertész-féle Han -
gos könyv számára készült) Esszémozaik éppúgy
itt jelenik meg először, miként a második feje-
zetben szereplő, az író és a szerkesztő A folya-
matos jelenlét prózája címet viselő beszélgetése, a
harmadik rész két esszéjét és nyilatkozatát pedig
korábban és elsőként a Vigilia közölte.

Az első rész az esszék alkotta szövegkorpusz -
ból, annak inter- és intratextuális összetettségé-
hez illeszkedve egy kollázst állít elénk. E sajátos
szövegszervez(őd)ésben az eredeti írások alkal -
mi jellegére utaló részek elhagyásával, a pőre
reflexiókból és értelmezésekből kiválasztott és
újabb szöveggé formált fragmentumok révén is
szinte koherens kép alkotható a Kertész-féle
esszéisztika legfontosabb témáiról, jegyeiről, il-
letve a gondolati súlypontok és összefüggések
esetleges áthelyeződésével újra is alakítható az
azokról alkotott korábbi kép. Az esszémozaik az
író állandó témakörei közül elsősorban a holo-
kauszt traumatikus tapasztalatának kultúrát te-
remtő gondolatát járja körül, főképp tapasztalat
és ideológia, etika és esztétika, szabadság és
tudás viszonyrendszerét vizsgálva. Auschwitz
az esszéíró közvetítésében a nyugati civilizáció
traumatikus törése, mely megszakította az eu-
rópai kultúra kontinuitását, ám esztétikai ta-
pasztalatként közvetíthető téve kultúraformáló
tényezővé, egyetemes példázattá válhat. Állítá-

879

Kéthasábos:Layout 1  2010.10.18.  13:22  Page 879    (Black plate)


