
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

BETAKARÍTÁS
Ritkán adatik meg napjainkban a költőknek,
hogy végigtekintve életművükön alkalmuk kí-
nálkozzék legkedvesebb verseikből kötetnyi vá-
logatást olvasóik kezébe adni. A véletlen úgy
hozta, hogy egyszerre öt ilyen válogatott kötet-
tel szembesülhetünk, különféle pályák, ízlések,
törekvések summázatául.

Hárs Ernő, túl a kilencvenen a legidősebb.
Nem tartozik a sokat emlegetett lírikusok közé,
csöndesen építi életművét, amelyben a versek -
nek éppen akkora a súlya, mint műfordításainak.
Odüssze usz visszanéz címmel válogatott ezekből, s
a Szent István Társulat abból az alkalomból jelen-
tette meg a gyűjteményt, hogy Stephanus-díjjal
koronázta meg munkásságát. Tegyük mindjárt
hozzá: megérdemelten. Vitatnám ugyan a szer-
kesztő és utószót író Zsille Gábornak azt a megál-
lapítását, hogy hetvenéves írói pályafutás csak a
legnagyobbak osztályrésze, hiszen ellenkezőjére
bőven akad példa, de Hárs Ernő írói tevékenysége
mindenképpen elismerést érdemel, s érdekessége
egyebek mellett abban rejlik, hogy elmélkedésre,
önvizsgálatra késztet, arra int, hogy ne indulato-
san, hanem szeretetre, megértésre nyitott lélekkel
tájékozódjunk a világban. Meghatóan szép Vég-
rendelete is alátámasztja ebbéli véleményünket:
„Hagyatékom csupa mihaszna csillogás, / kézzel nem
fogható természetű valóság, / szélfújta, kósza hang, káp-
rázat, délibáb, / illat, amely alól hiányoznak a rózsák. /
Nincs már fényűzésre szükségem. Örökölje, / ki lelki
génjei szerint velem rokon. / Lehull a Maya-fátyol,
végre felszabadultam, / elértem az örök tengert, s part-
jára ülve / magánosan tűnődöm a végső dolgokon.”

Ősi lírai helyzet: a partra ért költő, távol a vi-
lágtól, szeme előtt a végtelennel az életről, a befe-
jezésről elmélkedik. Hárs Ernő lírájában azonban
már korábban is meghatározó volt a szemlélődő
magatartás, amely megóvta a világ ellenséges
erőinek hatásától, mondhatnánk sérthetetlenné
vált, mert csakis arra törekedett, hogy másoknak
adjon, ezt érezte az Egyetlen üdvnek: „Adni teljes
tenyérrel, belülről, igazán, / fenntartás nélkül élni, mint
levelek a fán, / úgy lenni önmagunk, hogy az már szinte
fájjon, / ahogy az első ember döbbent meg a világon, /
Isten üres zsebében lapulni, mint előleg, / s garas sze-
retetért odadobni jövőnket // ez az egyetlen üdv, mit ha-
landó találhat, / s ha kivüle reked, szánandóbb, mint az
állat.” A legtöbb jó versben rátalálhatunk arra a
központi magra, amely a mondandó lényegét
rejti, s köréje épülnek a képek és a stilisztikai esz-
közök. Itt — és nem csak itt — az „adni” a lényegi

pont. Hárs Ernő nem gyönyörködtetni akart,
hanem adni, hogy ideálokkal gazdagítsa létünket
és tetteinket. Tiszteletre méltó elhatározás…

Czigány György 80 nyár termését sejteti olva-
sójával. Sejteti, hiszen a Szent István Társulat
gondozásában megjelent karcsú kötetben épp
csak ízelítőt ad szerteágazó munkásságából,
melynek lényegét az utóbb XVI. Benedekként a
pápai trónra lépő Ratzinger bíborostól idézi:
„Kétségtelen, a világban objektív matematikát ta-
lálunk ugyan, de szembetaláljuk magunkat a
szépség hallatlan és megmagyarázhatatlan cso-
dájával is. A Matematikus, aki ezeket a folyama-
tokat megtervezte, az alkotó képzelet nem rejtett
mértékét bontakoztatta ki.” E szépség titkainak
feltárására kötelezte el magát Czigány György,
olyan korszakokban, melyek tagadták és meg-
semmisítéssel fenyegették ideáljait. S akkor is kö-
telességének érzi ezek szolgálatát, amikor életé-
nek tragédiái is beárnyékolják azokat. Elvesztette
feleségét, majd író-fiát, Zoltánt. Az élet azonban
ismét derűsebbik arcát mutatta számára, hiszen
ismét megtalálta a szerelmet s vele ihletőjét.

Meglehetősen nehéz, olykor öncsonkító vállal-
kozás nyolcvan nyarat, annak különféle megjele-
nési formáit egyetlen szerény kötetbe sűríteni, a
költeményekből, prózákból, emlékekből és mű-
ködése visszhangjaiból megalkotnia önarcképét,
amelynek legjellemzőbb vonása talán a meditatív
pillantásra és gondolkodásra való hajlam. Emlé-
kek tolulnak emlékekre, s mindegyikben érezni
a nehézségekben is tartást és kitartást adó hitet.
A világra való áhítatos rácsodálkozás kivételes
erénye, ez segíti a jelenségek mélyére hatolni,
vagy beleérző emberséggel megszólaltatni a be-
szélgetőtársait. A televízió riportereként is költő
marad, ezért is lehetett kora nagyjainak egyen-
rangú társa, akár nagy zenészeket, akár nagy író-
kat szólított mikrofonja elé. Az emberi lét és a mű-
vészet lényegének ismeretében különleges aurája
volt s van minden megnyilatkozásának. Mintha
folyvást a lét titkainak peremén egyensúlyozna,
de nem zuhan a mélybe, mert erős kéz fogja, s bir-
tokosához fohászkodhat: „Azért csak hadd sírjak,
Uram, / földíszítve hitemet a szomorúság / áldott virá-
gaival! Hiszen emberré / lett Isten is megkísértetik féle-
lemmel, / midőn megáll szélén a teremtésnek, / mely
mint a tenger, hallgat előttünk.”

Ebben a röpke Fohászban van egy tünemé-
nyes kép, a hit földíszítése a szomorúság áldott
virágaival. Csak az írhatja le ezt, csak az fogadja
el a szenvedés fájdalmát, aki ellenkezés nélkül
veszi vállára és hordja a szenvedés keresztjét,
abban a biztos tudatban, hogy megkapja jutal-
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mát. Czigány György máris megkapta, hiszen
folyvást a harmóniát szolgálhatta, tette köz-
kinccsé, amely nemcsak születése perceiben ra-
gyogott fel szikrázó fénnyel, hanem megszépíti
emlékeinket is gazdagítva életünket.

Örömmel és meglepetéssel olvashatjuk Szili Jó -
zsef Verskazal című kötetét (Argumentum, 2011).
A szer zőt nem költőként ismerhettük, hanem iro-
dalomtudósként, aki elsősorban angol irodalom-
tudományi felismerésekkel gazdagította a hazai tu-
dományos ismereteket. Álmomban sem gondoltam,
hogy a figyelmes, kicsit ironikus tudós költőt is rej-
teget szívében. Talán meg sem ismerhettük volna
líráját, ha egy tragikus élmény — kedves élettársa
váratlan elvesztése — nem hívja életre a kazalban
őrzött kéziratokat. Kár lett volna, ha így történik,
hisz Szili József igazán jó költő, s nemcsak bőséges
műveltsége teszi azzá, hanem inkább az a mód,
ahogy a léttel szembesülve gondolataiból és érzé-
seiből újjáteremti önmagát. Olykor a költő köpe-
nyéből kivillan a tudósé is, különösen azokban a
verseiben, amelyekben a kimondott vagy leírt
szavakról mint a kommunikáció eszközeiről, a meg-
értés vagy a meg nem értés esélyeiről ír. Van egy
sokat sejtető, izgalmas helyzetrajza, amely lehető-
séget ad helyének kijelölésére valahol a legendás
Újhold lírikusainak, Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes,
Rába György, Rákos Sándor és a többiek nyomá-
ban. A költemény címe: Kiáltanak utánam:

Kiáltanak utánam,
de azon a nagy úton
nem jön velem senki.

A por nehéz lesz, nem száll,
vele hűl kis az este,
s a szél emléke eláll.

Nem lesz egy moccanás sem,
ahova nyitok, ott sem,
ahol a csend fogad,

a sötétségbe eltett,
fojtottan érő nagy csend,
a csendek csendje. Rajta

nem hagy nyomot a kérés,
nem hagy nyomot a vágy,
nem hagy nyomot a múlt.

„Hosszú, kitartott hang volt a nyár” — olvas -
suk egyik költeményében. Erre a hangra sóhajt az
ősz, amely Szili József verseinek fontos és jellem -
ző hangulati tényezője. Nem leverő, a tél köze-
ledtét jelző ősz, inkább kicsit szomorkás, elégikus
évszak. Avarban gázolunk, ökörnyál csillan a
késői napfényben, s káprázva állunk a ránk omló
érzések zuhatagában.

Murawski Magdolna Megtalált válaszok című
kötete Gál Elemér előszavával és Fridél Lajos il-
lusztrációival Egerben jelent meg. A művész című
költeményből idézem az első négy sort: „A művé-
szetnek szent honában /  béke van, áldott harmónia. /
Míg idáig eljuthat a lélek, / sokat kell hányódnia s ta-
nulnia.” E gondolat s megfogalmazása is jelzi,
hogy a költő gyökereivel a magyar romantika ko-
rába kapaszkodik, s mesterségét az erkölcs lehet-
séges megfogalmazásának (is) tekinti. Mindezt
erős zeneiség hatja át, hullámzó sorok, felelgető
rímek teszik teljesebbé az élményt. A romantika
ihletésére utalnak a természeti képekbe rejtett ér-
zések, az asszonyi lélek finom rezdüléseinek át-
tételes megfogalmazásai. Nagyon jellemző szem-
léletmódjára, ahogy a „régvolt úr” Márait idézi,
amint szigorú tekintetével önvizsgálatra késztet.
Mintha ő is azt várná, találjuk meg az élet kérdé-
seire adandó hiteles válaszokat, ne kerteljünk, ne
keressük gyáván a kiutat, legyen beszédünk igen
és nem. Küzdelmes költői út, hisz „Barbár dalokra
hívtak, nem szabad / szavakra. Béklyód lett a rend s a
hit. / Csillag-palástként vonja árnyait / reád e hullt
világ…” Ezeket a kor-kovácsolta bilincseket töri
szét a költő, hogy a látszat-szabadság helyett az
igazit, a kötetlent küzdje ki. Az ön- és közösségi
értékek megvalósításáért vívott harc is romanti-
kus előzmények ébresztése, s ezeket ellenpon-
tozzák a finom rajzú tájképek, a nosztalgikus ér-
zések, a szépség után tanusított vágyakozás.

A kötet versvilága leginkább ízlésesen egybe-
válogatott virágcsokorra emlékeztet. Mindenféle
színből találunk benne, mélyvöröset és fehéret,
még kéket is, a költő a jelek szerint kedveli ezt a
színt, s ezzel nincs egyedül mai líránkban. A kék
valamiképp az ég kékje, végtelen távlatok jel-
képe, amelyek felé minden igazi költő törekszik.
Nem különbözik tőlük Murawski Magdolna sem,
hiszen kérdéseire sokszor épp „föntről”, az égi
kék magasából érkezik a válasz. A természet je-
lenti számára azt a közeget, amelynek harmóniája
imádságos gondolatokra serkenti (Ima az erdőn),
de ez a harmónia arra is rádöbbenti, hogy a világ
egyensúlyát, az érzések tisztaságát a nagy Ren-
dező biztosítja, s amit szépnek látunk, az ő aján-
déka. Ezt a felismert szépséget adekvát stílusesz-
közökkel, jelzőkkel, jelzős szerkezetekkel, költői
képekkel visszhangozzák a versek.

Murawski Magdolna költeményeivel eddig
egy azóta jobblétre szenderült egri folyóiratban
találkoztam. Remélhető, hogy nem jut osztályré-
széül az a mostoha sors, amely a fővároson kívül
alkotó írókat sokszor a peremre szorítja. Figyel-
met, törődést érdemlő lírája megfelelő publiká-
lási lehetőségek által további gazdagodást ígér.

Czigány György kötetének címe 80, Ferenczi
Lászlóé 74. A sokoldalú irodalmár, kitűnő, fölfe-
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dező irodalomtudományi könyvek, fordítások és
költemények írója ezúttal az életén tekint végig,
visszaidézve azt a zaklatott háromnegyed év-
századot, amelyet megélt, s amely örömmel is
megajándékozta, de egyre többször, mind fenye-
getőbben figyelmezteti teste gyengülésére. Ám
mindig van remény. A 68. számú költeményben
ezt olvassuk: „Hetedik napja infúzió / Minden test
útjára készen / És változatlanul rádió // Amíg a kint
a bentnél jobban érdekel / Megújulásra van remény.”
Nagyjából átláthatjuk a versek témáját: a „kint”
és a „bent” jelenik meg bennük, a valóság szülte
gondolatok, az értelmes és kikezdhetetlenül har-
monikus belső világ felesel egymással tömör,
olykor aforisztikus megfogalmazásban. S bár a
test gyengülése uralkodó téma, a harmónia nem
bicsaklik meg: bizonyítva, hogy a költő világ-
szemléletére nem elhanyagolható hatást tettek a
harmadik Nyugat-nemzedék költői és esszéírói,
akik a megrontott világból a kiküzdhető egyen-
súly lehetőségeire figyeltek (Ferenczi László Bó -
ka László legkedvesebb tanítványa, Sőtér Ist ván-
kismonográfia szerzője.)

Különös érdekességet kölcsönöz a versek egy-
másutánjának, hogy nem lineárisan követik egy-
mást, évről-évre, hanem a gondolatok szeszélyes
cikázását érzékeltetik: „Meglepő, hogy itt vagyok //
Hányféle időben és hány városban / És emlékszem egy
hangra / Noha csak később hallottam meg. / Isten, te
tudod csak nyomorúságom / És talán orvosom tudja
csak. / És néhány nő, aki már elhagyott. // Ma még
enyémek a régi és ősrégi dátumok.” (57.)

Az életrajzi indíttatásból fakad, hogy a vers-
füzér személyes jellegű, hiányoznak belőle a
modernség bakugrásai. Az érzések és emlékek
együttese vonzó emberi portrét varázsol elénk,
melynek rajzolatából hiányoznak az excentrikus
vonások. Mindvégig érezni az önvallomás kény-
szerét, melyet a 75 éves férfi nosztalgiája még el-
hihetőbbé, mélyebbé varázsol. Az 53. vers pél-
dául: „Az Apokalipszis / egyik szünetében / Isten
jókedvében / idetett. // Egész múltammal szeretlek, /
nem ortodox, nem eretnek, / férfi / ötvenöt évesen
Pestről / és a történelemből / gyógyszerektől / tagolt
napokkal. // Boldogan csodálkozom, / Naponta meg-
nézem / A tükörben arcomat.”

Alighanem azért is állnak közel a szívemhez
ezek a versek, mert Ferenczi László mintha nem
csak magáról rajzolt volna képet, hanem meg-
írta nemzedékünk történetét eszmélődésünktől
az öregségig. Nem szépít, nem gügyög, pontos
vonásokkal ábrázol, szemközt a kérlelhetetlenül
múló idővel, a mulandósággal. Ez a józan, mégis
lebbenő szomorúsággal átszőtt hang teszi szép -
pé, igazzá líráját. (Magánkiadás, 2011)

RÓNAY LÁSZLÓ

MILAN KUNDERA: TALÁLKOZÁS

Az irodalom bennfentesei úgy tudják, hogy Mi lan
Kundera francia kiadója, a Gallimard külön ügy-
nököt foglalkoztat, akinek az a feladata, hogy
egyengesse a szerző útját a Nobel-díjig. Ez az erő-
feszítés — noha eddig eredménytelen — azért is
tiszteletet parancsoló, mert olyan kiadói magatar-
tásról árulkodik, amilyenről egy hazai szerző egy
magyar kiadó esetében nem is álmodhat. Innen
nézve külön értelmet nyer, miért úgy vonul be az
irodalomtörténetünkbe Párizs, mint a szép ámu-
lások szent városa. Tény, hogy a Gallimard külön
kötettel tisztelgett 2009-ben a hetvenéves szerző
előtt, amikor kiadták a Találkozás című esszéköte-
tet, amely egy évvel később az Európa Kiadó jó-
voltából már magyarul is olvashatóvá vált. Ennél
a mondatnál egy pillanatra érdemes megállni.
Nemcsak azt szükséges rögzíteni, hogy dicsérete-
sen rövid idő alatt hozzáférhetővé tették az immár
tizenötödik Kundera-kötetet, hanem azt is: ebben
a vonatkozásban sokkal szerencsésebbek va-
gyunk a cseheknél. Az 1975-ben hazát, majd nem
sokkal később nyelvet is váltó író franciául elké-
szült köteteit a mai napig nem fordították le cseh
nyelvre, mert ehhez maga a szerző nem járult hoz -
zá. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt: a tekinté-
lyes életmű legalább fele nem érhető el a cseh ol-
vasók számára. Néha jó magyarnak lenni.

A szerző korábban megjelent három irodalom-
és regényelméleti kötete (A regény művészete, Az el-
árult testamentumok, A függöny) teljes mértékben
reprezentálja azokat a kitüntetett értékeket és el-
gondolásokat, amelyek a kunderai világiroda-
lom-felfogás kiszögelési pontjai, és amelyekhez
valójában az új könyv már nem sokat tesz hozzá.
A kiforrott ízlésű és a hetvenes éveit taposó Kun -
derától ez nem meglepetés. Sokszor és alaposan
körbejárva a régiek közül Cervantes, Diderot, Ra -
be lais és Sterne életművét jutott el oda, hogy a kö-
zelmúlt regényirodalmából Proust és különösen
az Eltűnt idő nyomábannal záruló regénytörténeti
korszakhatár utáni szerzőkre fókuszál. Így Kaf ká -
ra, Hermann Brochra, Gombrowiczra és Musilra.
Ebben az irodalmi krédóban a legkitüntetettebb
helye talán az Alvajárók című Broch-regénynek
van, melynek magyarországi recepciója meglehe-
tősen erőtlen. A Találkozás témáit tekintve eklekti-
kus a kötet, hiszen egyszerre találhatóak benne
esszék festészetről, szimfonikus zenéről, operáról,
irodalomtörténetről, („epeömléses”) mo  nográ-
fiákról, regényelméletről, filmesztétikáról és az
irodalmi kánonok rendszeréről. Műfajilag is több-
szólamú az új kötet, mert az esszék mellett egy
terjedelmesebb Kunderával készült interjú és a
szerző Carlos Fuentesnek írt nyílt levele is he-
lyet kapott benne.
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