
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

FELFEDEZÉSEK I.
Hálátlanok vagyunk. Néha döbbenünk csak rá,
mennyit veszítettünk, s veszítünk. Arcok, művek
süllyednek el, s amikor valaki megpróbálja visz-
szaidézni őket, csodálkozva, némi lelkiismeret-
furdalással szembesülünk velük. Elmúlik min-
den, írta a félig-meddig elfelejtett költő, Toldalagi
Pál: „Ki van velem, ha alkonyodni kezd / a nap-
sütött, a gizgazos világ? / ha visszatér a tűnt idő
s ijeszt, / ki vigasztal? ki sejti meg fiát / bennem,
kutatva arcvonásaimban? / Az életét ki osztja
meg velem? / Talán az ajtót kéne csak kinyissam,
/ hogy mulat ság és dáridó legyen? // Én jól
tudom, elmúlik minden egyszer. / De addig is
sok minden fáj, sajog. / Ragyogjatok hát rám sze-
líd tüzekkel / s szeressetek ti távoli csillagok.”

Ezt a költeményt Toldalagi Pál Árnyak zenéje
címmel most megjelent „kallódó verseit” tartal-
mazó kötetéből idéztem, melynek anyagát gyűj-
tötte, bevezette és minden elismerést megér-
demlő jegyzeteit Basa Viktornak köszönhetjük
(kiadására a Napkút Kiadó vállalkozott). Ezt a
nosztalgikus hangot, jambusokon tovagördülő
dallamot Toldalaginál senki sem szólaltatta meg
avatottabban. Hangütése eredeti volt, kiváló pá-
lyatársai méltatták, rendszeresen szerepelt a
nemzedékét bemutató antológiákban. Nyugod-
tan állíthatjuk, hogy fiatalkori lírájában mara-
dandó versekre bukkanunk, nem véletlen, hogy
sokan úgy vélik: ekkor volt pályája csúcsán, s
oda segítette baráti köre is, amelynek méltány-
lása felszabadította gátlásaiból.

Ha visszagondolok ennek a társaságnak tag-
jai ra, kiket messziről, gyermeki tisztelettel szem-
léltem, döbbenettel gondolhatok arra, hányuk
osztozott Toldalagi sorsában, az elfeledettségben.
Zeneművészek: az indiai szépségekre emlékez-
tető Ticharich Zdenka zongoraművész, Székely
Júlia, Bartók tanítványa, aki Bartók tanár úr cím-
mel írt mesteréről, a tüneményes tehetségű pia-
nista Faragó György, a színháztörténész Stand
Géza, Zimándi Pius a degeszre tömött aktatáská-
jával, a magyartanítás reformján és Péterfy
Jenőről tervezett monográfiáján tűnődve (meg is
írta, benyújtotta kandidátusi értekezésnek, de egy
volt szerzetes nem volt méltó a címre), szüleim és
természetesen Thurzó Gábor, aki szóval tartotta a
népes társaságot. Néha, egy-egy hangverseny
után, a Hangli hársfái alatt beszélgettek. Toldala -
gi ról egyébként a Franciaországban eltűnt lírikus,
Forgács Antal is nagy szeretettel írt, együtt kó-
száltak a városban. Ezek az együttlétek és kalan-

dozások mindig Óbudán végződtek: itt élt a költő
édesanyjával, innen járt a Fővárosi Elektromos
Művek budai épületébe, a Zárda utca és a Margit
körút sarkára, ahol inkognitóban lévő herceg
módjára üldögélt egy kicsiny szobában.

A törés 1948 táján változtatta meg egyéniségét
és költészetét. Sokakkal ő is a pálya szélére szo-
rult, úgy érezte, folytonos fenyegetettségben, bu -
ra alá kényszerítve kell tengődnie. Alig írt, néhány
ekkor született művében elveszített reményeit fo-
galmazta meg a múltba révedve, s talán maga sem
gondolta, mennyire korjellemzőek voltak gondo-
latai és a jelennel pereskedő emlékei.

Gimnazistaként gyakrabban találkozhattam a
költővel. Gyakran meglátogatta a tüneményes
Bohuniczky Szefi nénit, aki Schöpflin Aladár ra-
jongásától körülvéve Móricz idején lett a Nyugat-
ban is publikáló elbeszélő, s 1948 után ő is kiszo-
rult az irodalomból, mára pedig az elfelejtett írók
csoportját gyarapítja. Szefi néni vonzotta az em-
bereket, csodálatos mesélő volt. Történeteit férje,
Maller Dezső csöndesen figyelte karosszékéből, s
néha elmosolyodott a színes történetek hallatán.
A másik nagy hallgató, Toldalagi figyelmesen né-
zelődött a fiatalabbak, Buda Fe renc, Szabó Gizella
és a többiek irodalmi nézeteit egy-egy komor köz-
beszólással gazdagítva. A ház asszonya saját sü-
tésű süteményeivel kínál gatta a vendégeket, akik
közül néhányan — Németh Ella néni, Móricz Vi -
rág, anyám és apám — szemérmesen és szégyen-
kezve papírbankókkal próbáltak enyhíteni a há-
zaspár nyomorúságán. Az irodalmi szalonok
emlékét idézte a csevegés, amelyet az sem akadá-
lyozott, hogy a hatalmas szobában örökké hideg
volt, bár a háziak szeretete melegséget varázsolt a
társaság tagjaira.

Toldalagi jól érezte magát ebben a körben.
Régi barátainak egy részétől elhidegült, nem is
kereste őket. A bura alatti lét megviselte ideg-
rendszerét, fojtogatta tüdőbetegsége és depresz-
sziója. Bár 1956 után körülötte is oldódott a hall-
gatás, kötetei is megjelentek, nosztalgiájából
pesszimizmusra váltott, amit a történelmi kö-
rülmények indokoltak. Mintha örökös levegő-
hiánnyal küzdött volna, nem vágyott már új él-
ményekre, inkább a régieket variálta, emellett
kifejezetten szép vallásos versei adták vigaszta-
lását. A sebét azonban nem tudta feledni, a fáj-
dalom, a megsebzettség kínja állandó kísérője
lett, s alkatától idegen, jogos haraggal ostorozta
okozóit. A Végszavak ilyen típusú költeménye:
„Sokan szeretnék Nérót játszani, / és nem za-
varnák a jajkiáltások / a zűrzavar, a vad tü leke-
dés; / a festékül felhasználnák a lángot, // a
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díszletük az égő város lenne, / belemerülnének
az őrületbe, / hol nincs határ, felismerés és kor-
lát, / a mindent merés tettét gyakorolnák.”

Amikor az 1945 és 1975 közötti irodalom tör-
ténetét írtuk, gyakran lett vita tárgya Toldalagi
költészete. A fő kérdés: mekkora terjedelem illeti
meg. Szerény szereplője voltam az eszmecseré-
nek, de mindig úgy éreztem és hangoztattam,
hogy Toldalagi líráját nem szabad elsüllyeszteni
a közepesek tengerében. Legszilárdabban Rába
György képviselte ezt a véleményt, s neki kö-
szönhető, hogy Toldalagiról érdemben — talán
mégsem érdeme szerint — szóltunk a harmadik
nemzedék költőit tárgyaló részben. Már akkor
aggódva mérlegeltem, hogyan ítél róla utókora.
Szerencsére halála után is kiálltak költészetének
valós értékei mellett ifjabb pályatársai, követve
például Pilinszky János róla írt találó jellemzését.
A legszebbet és legtalálóbbat a Basa Viktor ál tal
idézett Csukás István fogalmazta róla: „A he nye
ítéletek, a kapkodó hírverések róla nem tudósí-
tanak, nem ’vágják le’, és nem emelik égbe, el-
hallgatják. Vagy is a ’csöndes lírikusok’ közé so-
rolják, és mi bizony elszoktunk a csöndes hangtól,
zajártalomnak kitett fülünk alig-alig képes fel-
fogni a szívdobbanásokat… Aki ennyire bizo-
nyos az emberi dolgok elmondhatóságában, aki
nem a hangerővel, ha nem a pontossággal törő-
dik, nem a fioritú rával, hanem a dallam mal, an -
nak komolyabb és fonto sabb mondanivalója le -
het, mintsem hogy a piac szájízét próbálgassa.”

Szerencséje az elveszett írónak, ha elkötele-
zett híve igyekszik megóvni a jövő számára. Tol -
da lagi Pál költészetét így védelmezi Basa Viktor.

A szó szoros értelmében üdítő, mégis mé-
lyenszántó elbeszéléseket tartalmaz H. Hadabás
Ildikó Kinn a bárány, benn a farkas…? című kötete
(Hungarovox). Olyan korszak tárul fel novellái-
ból, amelyet a fiatalabb olvasók nem éltek át, el
sem hiszik, hogy létezett, az idősek balga me-
séinek gondolják a kitelepítéseket, kuláklistázá-
sokat, padlások lesöprését, ártatlanok börtönbe
zárását, megkínzását. Az írónő ezeket az éveket
idézi, s elhihetővé teszi mondanivalóját elbeszélő
módjával. Nem követi azt az iskolát, amelynek
bevallott célja az olvasó elbizonytalanítása,
vajon meg lehet-e ragadni a valóságot, vagy
folytonos kételkedéssel fogadjuk-e az író által
előadottakat, abban a tudatban, hogy az irodal -
mi hagyomány érvényessége megszűnőben van,
s a kor félelmetes ellentmondásainak tükröző-
dését kell ábrázolnia az elbeszélőnek.

Ebben a környezetben úgy látszott, hogy a
ma  gyar próza egyik, a maga korában nagyon nép-
szerű kifejezésmódja végképp elsüllyed. Befelleg -
zeni látszott Tömörkénynek, Gárdonyinak, Móra
Ferencnek, de még Móricz csillaga is lehanyatló-

ban van. Nincs becsülete azoknak a műveknek,
amelyek a valóságot olyannak ábrázolják, ami-
lyennek a köznapi ember látja, s azonosulásának
jeleként olykor egy szivárványos könnycseppet hul-
lat, amely a katarzis biztos jele. A modern elbeszélő
más céllal ír, fontosabbnak véli, hogy olvasója iro-
nikusan fogadja az előadottakat. H. Ha da bás
Ildikó viszont azt a hagyományt követi, amely nek
egyik máig sem hal ványuló példája Az én falum,
Gárdonyi kötete. Voltaképp ez is az emberi nyo-
morúságról, szegénységről rajzol együtt érző képet,
így alakítva ki olvasójában azt a vágyat, hogy le-
gyen szolidáris, mint némelyik novella vonzó
hőse. Az ötvenes éveket bemutató írónő, aki rész-
ben mások elbeszélései nyomán, részben ébredő
gyermeki ésszel emlékezik vissza a sokat emlege-
tett ötvenes évekre, pontosan ez által a nézőpont
által tudatosítja olvasóiban a részvétet és a kritikát,
amellyel hősei környezetét szemléljük. „Minderre
túl későn keresem a választ — írja az Énekes Ma -
riskában —, akkor, amikor talán már csak egyedül
én őrizgetem a rég elporladt mozdulatokat, kifa-
kult színeket, vénkisasszonyokat, agglegényeket és
’miérteket’, amelyek okai lehettek mindennek.”
Krúdy Gyulát idézi ez a mozdulat, de ezekben az
elbeszélésekben éles kontúrokkal idéződik fel a kor,
s annak eltorzított lelkű, de ellenálló, méltóságu-
kat megőrizni vágyó szereplői. Énekes Mariska már
megjelenésével is környezetére utal: eszébe sem jut-
na senkinek, hogy valójában nő, s ezzel nemcsak
csúnyaságára utal az emlékező, hanem arra is, hogy
akkor és ott a harmonikus, szeretetre hangolt
nőiességnek nem volt keletje. Mariska egyetlen von-
zó tulajdonsága, hogy gyönyörűen énekelt. Ak-
koriban ez is nagy dolog volt, „valahogy senkinek
nem akaródzott, különösen nagy közösségben, ahol
a menetrendet igen előre, jól meghatározták”.
Akik utálták, még emlékezhetnek a lelkesítőnek
szánt mozgalmi dalokra, az ünnepségek koreog-
rafálására és a közhelyeket görgető szónoklatokra,
amelyeket némelyik állami vezető nevének el-
hangzása után vastaps szakított félbe. Hasonlót lát-
hatunk manapság az Észak-Koreából érkező ké-
peken. Akkoriban az egész „béketábor” ezt az
Észak-Koreát idézte ismétlődéseivel, erőszakolt lel-
kesedésével, kollektív gyászaival. Énekes Ma ris ka
az ilyen „ünnepség” véget nem érő szónoklatát hall-
gatja. A szónok mögött a templom emelkedik. Ta-
lán ennek látványa késztette arra, hogy a szónok
kezéből kikapva a mikrofont rákezdjen egy bűn-
bánati zsoltárra, melynek szavai, dallamai vissz-
hangoztak az összeverbuvált tömegben. A zsoltár
éneklésével beteljesedik a példabeszéd: a magvak
jó talajba hullanak, nem úgy, mint a szónokéi: az
út szélére. Amikor a különc Mariska egy év után
ismét megjelenik az utcán, egy szembejövő „leve-
tett sapkával köszön tötte”. „Mariska mégsem éne-
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kelt soha töb bé.” Teljesítette küldetését. A zsoltár-
ral hitelesítette az igaz emberi érzéseket.

Az alföldi kisváros utcáiban apró boltocskák
mellett haladt el a járókelő, némelyik kirakatában
a burzsujok arcképét láthatta. Bizonytalan fogalom
volt: védekezésül célszerű volt például egyen-ló-
denkabátban Marx könyvét, A tőkét, vagy Lenin Egy
lépés előre, két lépés hátra című korszakalkotó művét
olvasni. De vidéken másként vánszorgott a halá-
lig kiszabott idő: Edit, a magára maradt öregasszony
(Lélek-körjáraton) a helybeli vasútállomás padján
szemlélte a vonatok jövés-menését, a sietős embe-
reket. „Hidegen hagyták mindenféle merev elvá-
rások, ezért tökéletesen önmaga tudott maradni
egész életében.) De akkor teljesedett ki a létezéssel
való kapcsolata, amikor a földön fekve ki tudja mon-
dani a nagy ígéretet: „Holnaptól jó leszek”, és:
„Megengedem, hogy szeressenek — Megengedem!
Elfogadom!” A veszendő élet feloldása a jóság és
a szeretet elfogadásának pillanata, amely nemcsak
az egyedi sorsra érvényes, hanem általános élet-
szabálynak kellene lennie. Különösen fontos, hogy
tudjuk el- és befogadni mások felénk irányuló sze-
retetét, hisz ez az érzés emberi formáját csak a köl-
csönösségben nyerheti el.

Az egyik megdöbbentő elbeszélés A kés címet vi-
seli. Nagyapja hozta a disznóölő szerszámot Áme -
rikából. Miközben az asszony táskájába teszi, fel-
merül emlékezetéből a múlt, amikor némán tűr te
a borzalmakat, „a politika büntetéseit, amelye ket
ószövetségi módon hetedíziglen hordozni kell, s új-
szövetségi kereszténységgel megbocsáta ni, hogy
egyszer talán meg lehessen szabadulni tőlük”. Az-
tán férjére tekintve csak ennyit mondott:

„— Milyen kár, hogy vannak dolgok, ame-
lyek nem tudnak elveszni.

Magában pedig ezt gondolta:
— Legközelebb elásom Ámerikával együtt a

telken.
S kinyitotta a jelen ajtaját, hogy végre mind-

ketten bemehessenek rajta.”
Ez a lényeg. Magunk mögött hagyva a múlt

bűneit, súlyos megpróbáltatásainak emlékét,
egymás kezét fogva belépni a jelenbe, s ott élni
megértő szeretetben.

A múltban, mint rothadó avaron járnak-kelnek
H. Hadabás Ildikó hősei. De feltekintve meglátják
a szivárvány ragyogását, és napban füröszthetik
arcukat és lelküket.

RÓNAY LÁSZLÓ

BODOR ÁDÁM: 
VERHOVINA MADARAI

A kötetről megjelent kritikák állandó kérdése:
lehet-e és kell-e Bodor Ádám mindenképpen leg-
jelentősebb műve, a Sinistra körzet (1992) cí mű re-

génye felől olvasni a Verhovina madarait? Minden-
képpen lehet, sőt az opus egészét tekintve, amit a
kritika ez esetben sem kerülhet meg, kell is, de
nem azért, hogy a szerző két regényét összemér-
jük s megállapítsuk, ahogy szinte kivétel nélkül
tették, miszerint Bodor új könyve hasonlóképpen
kiváló alkotás, az utóbbi évek egyik legjelentősebb
kötete, ugyanakkor, mert kevésbé feszes a szerke-
zet, több benne az elbizonytalanító tényező és a
redundáns elem, egy árnyalattal gyengébb. Még
ha ez akár igaz is. A Verhovina madarai esetében,
épp a Bodor Ádám-i opus egészét tekintve, sze-
rintem sokkal lényegesebb kérdés, hogyan válto-
zik, milyen irányban mozdul el a szerző kétségte-
lenül egyedi világának ábrázolása, s ebből milyen
következtetés vonható le. A választ a kötetben a
madarakkal kapcsolatos mozzanatok adhatják
meg. Nem véletlen, hogy a regény éppen a ma-
darakra való utalással zárul: „Visszajöttek a rozs-
dafarkúak.” Mert Verhovina esetében a „Veréb
nagy ságú, karcsútestű, rigóféle rovarevő énekes -
ma dár nem (Phoenicurus)” — ahogy a Magyar ér-
telmező kéziszótárban áll — újbóli feltűnése meta-
forikus értékkel bír, sokkal több annál, hogy a
körzetből évekkel előbb elköltözött madarak visz-
szatértek. Mivel a madár, mint fogalom, amint
em lítettem, Bodor könyvében valóban többszörö-
sen is átvitt értelemben fordul elő.

Alapfokon az a változás kötődik a madarak-
hoz, ahogy a regényben többször is olvasható, ami
évekkel előbb következett be, amikor „Ismeretle-
nek a Jablonka mentén karókkal leverték, és ahol
nem érték el vízi fecskendőkkel lemosták a fákról
a fészkeket, valami bűzös lével bepermetezték a
lombokat, a vándormadarak pihenőhelyeit pedig
szurokkal kenték be”, akkor — lévén a „madár ér-
zékeny teremtés”, amely „megérzi maga körül a
bántó szándékot” — a „szajkóktól a pintyekig,
rozsdafarkúakig”, kivéve az öreg varjakat, „egyik
napról a másikra elkötöztek” a körzetből. S ettől
kezdve Verhovina néma erdő lett. Ezen kívül a re-
gényben még néhányszor előfordul a madár-
szimbolika. A körzet ura, a magát brigadérosnak
kinevező Anatol Korkodus madaraknak hívta
azokat a „vadócokat, megtévedt fiatalokat”, aki-
ket a javítóból átnevelésre Verhovinára irányítot-
tak, de akik előbb-utóbb tovább mentek, mint a
madarak elrepültek, kivéve a narrátort, Adamot,
aki megállapodott, a főnök mellett fészket rakott,
hasonlóan, mint az ott élők, akik öreg varjak mód-
jára befészkelték magukat egy-egy házba, s élték
a maguk megszokott eseménytelen életét. Hogy a
madarak különös erővel rendelkeznek, jelzi annak
az újonnan érkezett delikvensnek a kívánsága, aki
„mindenképpen a madarakhoz” szeretett volna
kerülni, mert a központban azt ajánlották neki, ha
tényleg meg akar javulni, akkor kérje, osszák be a
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„madaras csoporthoz”, ahol majd megnyugszik.
De említhetném a jövevényt is, aki azt terjesztette
magáról, hogy „madarak ragadták el”, és ő, mint
valami csodás álomban, a „fészkükben töltött né-
hány napot”. Vagy a démonnak tartott nőt, kit kék
selyemköpenye, „melyre fénylő fonallal szálldosó
madarak, pintyek, süvöltők, kenderikék és cine-
gék voltak hímezve”, tett vágyat ébresztően titok-
zatossá. Olyan volt, mintha köpenyére a madarak
„nem is varrva lennének, hanem körülötte lebeg-
nének”, úgy, hogy nem volt nehéz elképzelni „a
selyem homályában — a nő — sima drapp hajla-
tait, borostyán köldökét, hasa alatt forró kis kely-
hét”. Aki, mint Adam, nézte, annak szemét „elfut -
ja a nedvesség”, s miközben a távolodó nő alakja
elhomályosul, „köpenyéről a cinegék, poszá ták
felröppennek és körözni kezdenek a feje fölött”,
s közben a „bódító jázminolaj-illata” a csukott
ablakon át is érződik.

És anélkül, hogy tovább sorolnám a regényt át-
szövő madarakkal kapcsolatos újabbnál újabb
részleteket, nyilvánvaló, hogy — a hasonlóan je-
lentős vízmotívum mellett — az énekesmadarak
elűzésétől a rozsdafarkúak visszatéréséig húzódó
ív nemcsak az adott mű, hanem az egész Bodor-
opus alakulását is példázza. Az a világ, amely a
novelláktól a Sinistra körzeten és Az érsek látogatá-
sán át formálódott, a Verhovina madaraival lezárul.
A rozsdafarkúak visszatérésével a természet
visszaveszi azt, amit az ember az életidegen kör-
zet kialakításával tőle elorozott. Hogy a világ in-
nentől kezdve milyen lesz, arra a regény, mert
nem hivatott rá, nem ad választ. Az viszont fel-
merülhet bennünk, hogy az eddigi tematika
folytatható-e. De kijelenteni, hogy egy mű az írói
opuson belü li tematika záróköve, fölöttébb koc-
ká zatos, számomra Bodor Ádám új regénye még -
is azt sugallja, hogy a Verhovina maradaival pró-
zairodalmunk kivételes művészi erővel ábrázolt
témavilága lezárult. Ám hogy a recenzens meg-
érzése helyes-e, azt kizárólag az író igazolhatja
vagy cáfolhatja. (Magvető, Budapest, 2011)

GEROLD LÁSZLÓ

HALMAI TAMÁS:
SZÉKELY MAGDA

Arcok, események időn és téren túl, mélyről fel-
szakadó reduktív versnyelv, biblikus motivika —
a pusztulás határáról szól egy profetikus hang.
A dolgok végső bizonyosságát kutatja, a fényt;
mert „[M]ikor a jóra semmi jel, / jel nélkül is in-
dulni kell / az egyre sürgetőbb sötétben, / amíg
kigyúlva, mint az ablak, / magam világítok ma-
gamnak”. Egy méltatlanul margóra szorult költő,
Székely Magda lírája ez. Nemrég azonban a

Balassi Kiadó gondozásában napvilágot látott
Halmai Tamás kötete, melyben arra tesz kísérle-
tet, hogy — az életműről áttekintést adva — a
megfelelő helyre kerüljön költészete, hiszen
meggyőződése szerint „[N]ehéz azonban elkép-
zelnünk, hogy a Székely-féle versnyelv konok
szelídsége előtt — előbb vagy utóbb — ne nyíl-
nék meg a kánoni érdeklődés” (9.).

A borítón Székely Magda fényképe (Burger
Barna készítette) — „égnek emelt öreg arc”, de
ránk (is) néz: tekintete átható, és nem enged el
egyhamar. Fegyelmezett vonásaiban a fájdalom
ül, mely belénk költözik. A lila háttér, a keresztény
kultúrkör szimbolikáját megidézve csak erősíti ezt
a benyomást. A hátoldalon az Égbolt című vers fo-
galmazványa: áthúzkodott sorok, mégis jól olvas-
ható: „Odafenn a félgömbnyi égbolt / futó fény -
sávokkkal tele / emelkedik a test magába szívja /
a magasság révülete.” Lapozni kezdek, most csak
a verseket olvasom, és szívom magamba ezt az
apokalipszis és a teremtés közé feszített költésze-
tet. Aztán az elejéről „rendesen”, Halmai fonalán
haladok végig. Az életmű korszakain, kontextu a -
li zá lásán, a tematikus és versnyelvi jellemzőkön
át, majd az olvasás lehetőségeit felvillantva vezet
közelebb Székely költészetéhez. Ez a kötet első,
rövidebb része, Közelítések címmel; a másik a Kö-
tetről kötetre, mely kötetenként veszi sorra az élet-
művet, elemzi a jelentősebb verseket.

Halmai szép vállalkozását a „kevesek fontos
költője volt és maradt” gondolatból indítja, és fő-
ként e „keveseknek” Székely Magdáról írt mélta-
tását szedi össze, ezek alapján igyekszik jelentő-
ségét bizonyítani; így idézi sok helyen Nemes
Nagy Ágnes, Rónay György, Lengyel Balázs, Bá -
tho ri Csaba, Vári György és mások szavait.

Székely költészetét az újholdas esztétikai ha-
gyománnyal rokonítja, de kiemeli a holokauszt-
irodalomban elfoglalt helyét is. Nem véletlenül
áll a Kertész Imrétől választott idézet mintegy
mottóként a kötet elején, s a végén, a Zárszó he-
lyett írt méltatásban is tőle kölcsönöz szavakat.
Halmai utal a biografikus háttérre is — hiszen
tény, hogy Székely édesanyját nyolc éves korá-
ban a szeme láttára hurcolták el a nyilasok, és
soha nem tért vissza —, de tisztában van ennek
buktatóival, ezért mellőzi az életmű életrajzra
való visszaolvasását.

Székely költészete „[S]zinte akarata ellenére
testesítette meg azt a mélyebbről jövő igazságot,
amely szerint Auschwitz után nem lehet nem írni
verset” (18.). A világháború és a holokauszt közös
tapasztalata, és „a művészi értékválasztás és lá-
tásmód közös ihlete, a tárgyias-hermetikus vers-
nyelv iránti igény költészet-, sőt eszmetörténeti
mozzanata” is Nemes Nagy és Pilinszky költé-
szete mellé állítja. Az ószövetségi utalások, az
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ontoteologizáló beszédmód Pilinszkyhez, a „for-
mafegyelem révén megnyíló, ismeretelméleti és
erkölcsbölcseleti távlatosság” Nemes Nagyhoz
hasonló vonás, de felfedezhetők Rába Györgyre,
Lator Lászlóra, Gergely Ágnesre, sőt József Attilá -
ra emlékeztetőek is. Azonban olyan versekről van
szó, melyek „számos tekintetben egyedülálló
módon vetnek számot a 20. századi ember egye-
temes léttapasztalatával” (16.).

Lírája traumák köré szerveződik, egyszerre
egye temes és személyes. Főbb témái a túlélői em-
lékezet, a szerelem elvesztése, az anyaság, majd
a betegséggel, halállal való szembenézés, és a túl-
élői emlékezet. Történeti és kortársi viszonylatokból
építkező reduktív aszketikus versnyelv az övé: a
lelkiismeret hangja — „Nem az én szavam az a szó
/ s ha ki nem mondom, agyonéget.” A pusz tulás
képleteit rajzolja fel bibliai allúziók segítségével,
miközben a fény motivikáját folyton játékban tart-
ja, és a vágyott transzcendencia felé halad. Ahogy
Vári György írja: „[A] feltárulás, az apokalipszis
a versek megszólalásának feltétele (…) nem
téma, hanem beszédhelyzet és formaelv.” Halmai
a recepcióból széleskörűen és bőséggel idézve
gyűjti össze Székely költészetének legfőbb jel-
lemzőit, így ad átfogó képet a kritikai befoga-
dásról. Gyakran hangsúlyozza Székely jelentő-
ségét, és marginalizálódását, ám ez utóbbinak
nem igazán keresi okait. Az okok egyike talán épp
az életmű karcsúságában rejlik. Székely mindössze
két ténylegesen önálló kötettel jelentkezett: a Kő-
táblával (1962) és az Átváltozással (1975); 1979 és
2007 között ugyanis csak gyűjteményes munká-
kat adott ki a kezéből. (Lengyel Balázs szavaival:
„már a megírás előtt válogat (…) Abból érlel ver-
set, ami így vagy úgy egész emberi egzisztenciá-
ját érinti”.) Halmai az életmű számbavételekor is
körültekintő: utal leporellójára, műfordításaira is,
de csak a verseskötetekre, és az Édenre (1994) —
melyben férje, Mezei And rás kérdéseire válaszol
— fektet hangsúlyt.

Egy interjúban maga a költő tagolja három
szakaszra életművét: „a holocaust emlékezetét,
az erkölcsi számvetést és a metafizika kérdését
nevezi meg az egyes időszakok érzelmi-gondo-
lati sarokpontjaként” (25.). Halmai e felosztást
alapul véve elemzi Székely költészetét, főként a
képiség, a motivika, a toposzok és trópusok kí-
nálta hermeneutikai fogódzókra támaszkodva.
Egy-egy vers elemzésekor is ezek mentén halad,
s talán éppen ezért hiányolható olykor egy-egy
szabadabb asszociáció felvillantása. Az olvasás
lehetőségeit keresve is sok helyen nyúl a recep-
cióhoz, bölcsen megjegyezve: „Leghelyesebben
persze akkor járnánk el, ha esetleges szemelvé-
nyek és alkalmi kommentárok helyett idemásol-
nánk Székely Magda teljes életművét” (33.).

Halmai csatlakozott azon kevesek közé, akik-
nek fontos Székely Magda, és e kötettel is bizo-
nyítja, végre meg kell, hogy nyíljon a kánon e
„dísztelen, fehérre meszelt költészet”, e „laikus
misztika” előtt. (Balassi Kiadó, Budapest, 2011)

BEDI KATA

ÁTFESTETT IKONOK
Kelemen Károly kiállítása 
az Ernst Múzeumban

Mielőtt közelebb mennénk a képekhez, szobrok-
hoz, érdemes végigsétálni az egész kiállításon, az
egymásba nyíló termek során, magunk ba szívni
a levegőjét, hagyni, hogy megszólítson, fokoza-
tosan közelebb engedjen magához. Ha már „be-
lülről érezzük” az alkotói szándékot, üzenetet,
elkezdhetjük módszeresen végignézni a műve-
ket, amelyek nem a kronológia sorrendjét köve-
tik, hanem tematikus körökbe vannak rendezve.

Először a fekete-fehér fotók alapján készült ra-
dírképeket nézzük végig, melyek megrendelésre
készültek 2002-ben, a „kitörölhetetlen kommu-
nizmus” szlogenre. Ismerve a politikai rendszert
(a titkosszolgálat akkoriban állandóan figyelte őt
is), ezt a megbízást ironikusan tudta megközelí-
teni. A hatalmas felnagyított képekbe való belera-
dírozás szimbolikus jelentéssel bír, elidegenedés,
elhatárolódás a témától, például Sztálin fejétől,
vagyis attól a negatív szellemiségtől, amit képvi-
selt. A pengeéles radírral való nyomhagyás olyan
precizitást igényel, mint egy rézmetszet. Ha mel-
léhúz, oda a ritmus, nem lehet javítani. Egy évig
dolgozott rajtuk napi 10–12 órán át. 1500 fotóból
válogatta a képanyagot, melyet az orosz heroiz-
mus eszmeisége hatott át: a munkásosztály az
isten. A beleradírozással való tiltakozás alapjául
választotta Kassák idézetét: „Romboljatok, hogy
építsetek, és építsetek, hogy győzhessetek!”

A második teremben a preparátorszemes kis
képsorozat kapott helyet, amit 8 éves kislánya ins-
pirált, mikor egy absztrakt képre nézve megkér-
dezte: hol a szeme? Vagyis mit ér az olyan alko-
tás, amelyik nem személyes, nem szólít meg?
Tehát az elvont, színes formákra két-két szemet
ragasztott, így kíváncsian kikukkannak elvontsá-
guk mögül. Ha már megszemélyesítette az absz -
traktot, revitalizálta, hogy még otthonosabban
érezzék magukat frissen kapott személyiségük-
ben, házikót épített köréjük, vagyis keretbe lógatta
őket, mögöttük kis rést hagyva, legyen egy kis
személyi terük, ha már antropomorfizálta őket.
Humorba fordult az absztrakció. Ezt a sorozatot
tekinti a legszabadabban készített képeinek.

A terem másik oldalán afrikai maszkokat dol-
gozott át, kimenekítette a hagyományos jelenté-
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sükből, új tematikával látta el őket. Portrésoro-
zata művészettörténeti intellektuális hősöket
(például Mondrian, Wittgenstein), illetve fogal-
makat jelenít meg expresszív erővel. A fotó és a
felületjáték hatásával kísérletezik, színes síkbeli
foltokkal kiegészítve.

A következő teremben a „Minden forradalom
asztali emlékművei”, a szemekkel ellátott kocka-
kövek kaptak helyet. Mire asszociál az ember egy
halom kockakőről? Utcai harcokra, kődobálásra,
barrikádépítésre. Ez ilyen mennyiségben arctalan
tömeget jelent, de tekintettel ellátva mind egy-
egy személyiséggé válik, autonóm lénnyé, aki fe-
lelős a tetteiért. A rögzítésük is változó, ezzel is a
különállóságukat, egyediségüket hangsúlyozza.
Ránk néznek, közünk van hozzájuk.

Továbbmenve izgalmas fotósorozatot látunk,
például az eddigi markáns vagy humoros meg-
fogalmazásokhoz képest finom líraisággal át-
szőtt, 1978-ban készített vintázs fotók közül a
Pillangó és a Tükör című képeket. Itt a fény-ár-
nyékhatás kifejezőerejével és az egymásra fotó-
zás vizuális lehetőségeivel dolgozik. De a tarokk
és a magyar kártya motívumait is felhasználja,
például egy anyacsavar mellett kicsavart moz-
dulatban ábrázolja az anyát, vagyis az anyacsa-
var allegorikus női figuráját testesíti meg. Odébb
kis képsorozata látható, amelyekben a nő mint
fétis témáját dolgozza fel.

Színes képeihez érve mindjárt az első pillanat-
ban mellbe vágnak a hatalmas vásznakon harsogó
színek. A szürke, kipufogógáz-szagú város után
úgy érezhetjük itt magunkat, mintha a sötét ala-
gutat elhagyva megcsapná orrunkat a friss hegyi
levegő, megnyílnának a távlatok, a ragyogó fény-
ben új értelmezést kapna a világ. Ez itt a színek
valósága, a komplementer színpárok egymást ki-
emelve teljes színértékükben csengenek, a kobalt-
kék, ultramarin ütköztetése a cinóbervörössel,
vagy a kadmiummal, máshol a sárgák árnyalatai-
val, a cölinkékek a naranccsal, króm-oxidzöld
lombok között egy kevés kárminvörös billenti
vissza a színbeli egyensúlyt — a középkori festő-
segédek örülhettek ilyen önfeledten a dörzsté-
gelyben frissen porrá tört színeknek.

A kedves mackó, a teddy bear mindenütt fel-
bukkanó, ikonikus figurája mint egy derűs há-
zigazda fogadja a vendégeket, és végigkíséri a mű-
vészettörténet különböző stációin, játékosan ki-
vasalja a kubizmus szögletes idomait, lágyan for-
duló gömbölyűségével ellensúlyozza a rideg geo-
metriát. Kinek ne jutna eszébe Picasso Vasaló nője
a korai kék korszakból, ahol még csak csírájukban
sejlenek fel a leendő kubista elemek, amit majd a
rózsaszín korszak negrista periódusa hoz meg az
Avignoni kisasszonyok afrikai maszkokat idéző
asszonyfiguráival. Kelemen Károly ezeket a fi-

gurákat is kölcsönveszi, semmi sem tabu. Számos
képén szerepelnek, mint a 20. század moderniz-
musának ikonisztikus alakjai. Matisse és Cézanne
szín- és formavilágát is megidézi, többnyire ötvözve
egymással ezeket a figurákat, például a Tündérmese
című festményén, ahol egy szemétdomb tetején
jelenik meg a festőt megszemélyesítő mackó,
mind nyájunk kedvenc gyerekkori játéka egy szim-
bolikus kockával. (De teddy bear festett szobor for-
májában is elénk lép, mint Pinkerton és Csocsoszan
a Pillangókisasszonyból.)

A hideg-meleg színek kontrasztja izgalmas
feszültséget teremt a képeken, hol a francia fau -
viz mus szenvedélyes gesztusfestészete jelenik
meg, hol az analitikus kubizmus legszínesebb
festője, Delaunay színvilága idéződik fel, más-
kor a Blaue Reiter expresszionistáit, Macke-t és
Franc Marcot juttatja eszünkbe ez az élettel csor-
dultig telített színvilág. A Kassákról szóló port-
résorozat a színekről szól, a Bortnyik fametszet
pedig csak ürügy a színharmónia keresésére.

Az 1986-ban készült Red desert (Vörös magány)
című hatalmas, vörös dominanciájú festményén
huszonöt kép van egymás fölött, addig gyúró-
dott a téma a festő ecsetje alatt, amíg a kép azt
nem mondta magáról, hogy kész. Alul a falusi
házak egymásnak dőlnek, komplementerei is ezt
az egymásnak feszülést hangsúlyozzák, fölöttük
arányos magasságban férfiarc lebeg, a láthatat-
lan test kapcsolja össze a férfit a világgal, ahon-
nan dezertál választott magányába, de látensen
ott lapul a képen a visszatérés lehetősége. A fa
mint megszemélyesített társ felé fordítja sárgás-
zöld arcát, kezére támaszkodik, vagy/és befogja
a fülét, elszigetelődik, nézi a fát, ami akár női
princípium is lehetne, ahol a lombkorona elválik
a törzstől és kapcsolódik az éghez.

Hogy kinek mit mondanak Kelemen Károly
alkotásai, független attól, hogy ő mit akart velük
kifejezni? A művet kihordja a művész, megszüli,
felneveli, mint a gyereket, aztán az kirepül és vé-
gigjárja a maga sajátos életútját. Hogy közben
kiben mit mozdít meg, az egyénenként változó.

Az Átfestett ikonok című kiállításhoz kapcso-
lódva filmvetítésekre is sor került: Jim Jarmush:
Halott ember, Bódy Gábor: Amerikai anzix és Alain
Robbe-Grillet: A szép fogolynő. Mindhárom film a
határátlépés kérdését feszegeti különböző módon.
Én-határ, műfaj- és hangnemhatár, élet- és halál-
átlépés, a cselekmény fölött-mögött húzódó mű-
vészi szándék, álom és valóság határa, illetve élők
és vámpírok közti kapcsolat, amely az egyik lét-
formából a másikba való átlépés lehetőségeit járja
körül a vizualitás filmbeli eszközeivel. (Ernst
Mú zeum, 2012. május 3. – 2012. július 1.)

B. TÓTH KLÁRA
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