
73

Verseit adni múltunknak ma
(Ágh István: Elvarázsolt ének)

Mércéje-e a lírának vagy sem, így-amúgy mégiscsak so-
kat elmond egy életmű minőségéről az, hogy szerzője meddig 
jut el egy-egy élményben nyugvó tárgytól; vagyis a nyelv és 
a meglátás első összeütközésétől fokozatosan összefüggéssé 
érve a mindenkori centrális én mekkora távolság árán érkezik 
el (s elérkezik-e) a végtelen határát jelző kerítésig. S e keríté-
sen talál-e rést, hasadékot, hogy meglesse: a kerítésen túl bővül 
vagy szűnik, amit a véges végtelenről lelke gyönyörére, esetleg 
riadalmára képzelni merészelt?

A különb költők szellemi tettereje, képessége ennél is több. 
A végtelen összes sorompóján túl („valami fejünk felett / meg-
villan a félsötétben, / egy sóhaj, egy lehelet / fénye maradt meg 
belőled?” – Elvált özvegység), végre megállva s visszanézve: 
ismerik a hazautat. S mind haza is érnek. (Egy költőnek ha-
zaérnie annyi, mint műve érzelmi és fogalmi tartalmát a szá-
mára legkézenfekvőbb, legletisztultabb formában, és erkölcsi 
meghátrálás nélkül kifejezni. Az Elvarázsolt ének szerzőjének 
verses életművéből jó ideje a lírai epika fejlik ki.)

Az ő lírává emelt zengései, ellágyulásai, feszültségei, iróni-
ájának apropói, szenvedélyei, vallomásai; ahogy nagy versei-
ben egész lényével az abszolútumra szegeződik, mind azt mu-
tatják, hogy gondolat és érzelem készakart egyenértékűségére 
törekszik. Ismerjük belőle a költőt, aki magából, gyökeresen, 
szervesen fejlődő lélek, és ismerjük belőle a költőt, akit habi-
tusa, tehetsége a külső világra utalt. Ha létezik magyar költői 
főhagyomány, s az például Arany, Ady, Babits (mondjuk: az 
utóbbi kettő bizonyos tekintetben ég és föld), József Attila, Ily-
lyés, Nagy László, Csoóri költői életművében ölt testet, Ágh 
István számára gyönyörű izgalom és erős inspiráció lehetett e 
test közelében találni a saját helyét. De a pályakezdésével egy-
idejűleg újnak mondott francia líra (vagy az, ami abból hoz-
zánk beszivárgott: Saint-John Perse, Yves Bonnefoy, André du 
Bouchet), mint magáénak élhető hatás, progresszió szintén be-
épült abba a költészetbe, amelynek első és közvetlen élmény-
fonalait nem akármilyen messzeségbe vonta a költő: „Anyám, 
istenem, sodrott / Androméda-köd zöld rétje végén / otthonom, 
Erzsébet napra elmegyek, / felöltöm mentőkötelem, / készítem 
szögem, kalapácsom, / hogy búcsúzhassak, farolok / másnapos 
csillagom alá...” (Világvégi otthonom).

Ne tévedjünk, ez a verbális monumentum nem egy sokat 
bíró nyelv túlsága, hanem az a pillanat, amikor a költészet ki-
húzza az ember az elszigeteltségből. Minden nagy mű titka a 
szabadságról tett tanúságtétel; ez történik most, miközben a ki-
választott egy magasabb síkon újra elszigetelődik, immár az al-
kotás külön rendjébe zárva. Az Elvarázsolt ének egyik legszebb 
versében írja Ágh István: „vagy talán a drága / szál már elpattant 
rég, / csupán hanghulláma / folytatja a zengést, // míg otthon az 
ágyon / ki- s betakarózva, / félig elvarázsolt, / s félig-meddig 
józan // éltem át a reggelt, / s képzeltem szobámat, / hasonló 
helyzetben, / Platón barlangjának.” (Valóságos látszat)

Platón… Tehát a hitről van szó. A hitről, amelyet tömegek 
igyekszenek játékká silányítani, s amely manapság egészen 
absztrakt lett; néha már-már megnevezhetetlen. „így marad lé-
nyegem megfejthetetlen, / szeszélyes marad és kockázatos / a 
pálya, melyen makacsul küzdöttem, / hogy kiderüljön végre a 
titok…” (Máskor ilyenkor…) Minden költő, önmagában, ter-
mészeténél fogva érzései (minthogy a művészetben az értelem 
sem egyéb, mint ráérzés) függvényében gondolkozik; azt, ami 
nincs, vagy nincs meg maradéktalanul, de meg kellene lennie, 
különösképpen szeretetre méltónak ítéli, hite szerint (már ha 
képes hinni hazát és otthont) a verstől versig zajló újjászületés-
ben találja meg. 

Az Elvarázsolt ének egy lírai értelemben vett, és e lírához 
forradt transzcendens hazaút: hogyan áll szemben valaki a sok-
féle szólásformát próbált költői örömök és gyötrelmek végösz-
szegével, a delejesen tiszta, klasszicista módon csiszolt monda-
tainak immanens drámáival; hogyan áll szemben valaki azzal, 
akinek a jelene az, ami immár a múltja is. Ágh mintha a sorsra 
kérdezne, felindultan vagy melankolikusan keresne szomorú fi-
lozófiát valami büntetésben, a sors azonban nem büntetés. Oly-

kor pedig az a benyomása az embernek, mintha legszívesebben 
csakis a fizika konkrétumait verselné, sőt felületes olvasójával 
talán még azt is képes elhitetni, hogy a költészet akarat és ipar 
kérdése. Holott élete (s főképp múltja) egymásra következő 
jeleneteiben, Ágh István versnyelvén a hit leglényegesebb fo-
gadása hangzik el. Tudniillik: a hitben erőfeszítésekre edzett 
ember a mindenkori morális viszonyok hőse; azaz egyfelől a 
jelenlét lázadója, másfelől aszkéta, vagy ha úgy jobban tetszik: a 
szeretetben-szerelemben összekapcsolódott, s az isteni véletlen 
folytán összehalmozódott életek örök nosztalgikusa. Lázadás és 
nosztalgia: Ágh István verseiben a szólandó én ösztönének sza-
bályait mindinkább a nosztalgia, az emlékezet sajátos törvényei 
igazítják. A költő a nosztalgia irracionalizmusában (a nosztalgi-
ában legfeljebb egy meghitt vonás a ráció) rak össze egy érzelmi 
tartalmakkal telitett világot. S ez a világ korlátlan, mert érzelmi 
építésű; megfoghatatlan percek, kisiklott törvények, s az általuk 
keltett szorongás fölé kerekedő elmúlhatatlan édességű szerel-
mek tartománya. E lelki építkezés tán érvényét vesztené, ha 
nem érződnék ki belőle némi ingadozás. „s minden mint azelőtt, 
/ és újra érzem odakint, / amit jövet soha, / mennyire buján an-
dalít, / a krizantém szaga.” (Gyászesemény) 

Akár lassan fog partot, akár hirtelen kap életre a lírai vers, az 
inspiráció és mű között van egy pillanatokra fellobbanó fázis, 
amelyben a világ a maga kettősségében (érzéki és átszellemült 
mivoltában) mindent a szív ítélete alá soroz, s belehelyezke-
dik abba az egyéniségbe, akinek a hangján megszólalni akar. 
A teljesen kiérett költő, mint amilyen Ágh István is, épp erről 
ismerhető fel: lázad, lelkesedik, kesereg, nagy monológokba 
torlasztja nosztalgiáit, egykori történések iránti honvágyába 
merül; engedi a legelvontabb líra mögött is ott ballagó epiku-
mot megmutatkozni. De a nagy egyszerűség nyelvművészeté-
vel akárhol is kezdi lírává festeni élményeit, a képből, amely-
nek egyik árnyalata mindig ő maga, egyetlen fölülről látott és 
mélységes plasztikájú szikár versgrafika rajzolódik ki. Egy 
érzékeny, sajnos többnyire okkal fájdalmas monológ, amely-
nek néven nevezett vagy névtelenül is aktív alakjai, kénysze-
rűen szakadozott, máskor távlatos életeseményeikkel; a múltat 
bevalló, a tragédiát éppúgy, mint az idejebeli fiatal férfi kedé-
lyének és szívügyeinek pazarságait előtáró monológ (többek 
között a szerző baráti, ismerősi kapcsolatainak köszönhetően): 
a magyar közelmúlt egyik legreprezentatívabb kifejezése. (Itt 
fekszik a huszadik század; Szindbád, 2017)

A köznapi jelenségekben felfedezett spiritualitás, a múlé-
konynak tűnő hangulatok elmélyítése (hányféle árnyalattal te-
téződhet valami régi eset légköre, mire szimbólummá válik?), s 
az egyik költői tűzpróba: annak beszéltetése a műben, ami nincs 
kimondva, de jelentésereje nyilvánvaló, s mindez különleges 
viseletben: a vésetszerű tömörség elegyítése a kollokviális, szá-
raz prózával – ez ma Ágh István.

Látni: Isten lírával bíró apologétái ebben a mi, istent foly-
vást megkísérteni akaró korunkban majdnem bizonyosan 
ugyanazt az együttérzést mélyítik: minél lelkesebb a bizalom, 
minél feszültebb a várakozás, annál erőteljesebb hangsúlyt kap, 
hogy hit és hitetlenség sáncokkal szabdalt terébe mikor fog be-
lépni az új Angelus. 

Hogy kitüntetett világ, kitüntetett élet a mienk, efelől sza-
porodnak aggodalmaink. A különféle hitek ellaposított miszti-
cizmusa, másfelől az észfenség; s az ember lassan a legkisebb 
dolgokat illetően is úgy érzi, hogy saját végleteiben vergődik. 
Pesszimizmusa pedig alighanem az észfenség túlbecsüléséből 
és a mértéktelenségből fakad; abból a különös eszmékből faka-
dó távlati eszményből, mely újra és újra kihelyezi a valószínű-
leg soha el nem érhető szuperracionalizmus ideáját. 

Tanúnak kell lenni. A tanú ma: gondterhelt és búskomor, 
s ha időnként nevet, először önmagát kell kimosolyognia. De 
minden, amit megjelentet: cselekedet. Noha persze ez a csele-
kedet kiszolgáltatja az alkotó tanút. „ha szellemem jelenéssé 
lobbanna – kérdezi Ágh István –, mit fogna fel szemem és a fü-
lem? / mit tudhatnék meg, ami többet adna / egy vaknak ahhoz, 
amihez süket?” (Máskor ilyenkor)

Hatalmas sóhaj illik ide. Hit, igazság, realitás, relativizmus: me-
lyik melyiknek árka, gátja? Egy Isten irányába fejlődő költészet, 
egész megokolt tragikumával se engedje dideregni az övéit. Hit, 
igazság, szabadság, bölcsesség, belátás: örök dolgok ezek; éppen 
annyi és az bennük a fölbátorító indíték, hogy örök dolgok. 
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„Szemfényvesztő alakváltozások / bűvkörében értem a túl-
partra – írja Ágh István az Elvarázsolt énekben –, onnan min-
den valósággá szürkült, / csak a kövek, rácsok és gerendák, / 
kőfalakkal határolt világűr / vesz körül a bástyák magasáig (…) 
s tériszonyra bujtogató sasként / köröz fönt a magárautaltság, / 
ismeretlen feszültség rugója…”

Amíg páratlan hullámaira veszi az embert a magasság, a kék 
lég, amíg barbárul közel jön a föld, noha időnként mintha elsik-
lana a part, nem baj, adjuk oda magunkat a térnek. Tér nélkül 
nincs tisztánlátás. „nagy kék távolságot barangoltam végig, / az 
űrt töltöttem be úgy, ahogy kitöltött”.

Ne engesztelődjünk, a költő mondja: „az űrt töltöttem be 
úgy, ahogy kitöltött”? – erről a továbbiakban okvetlenül szeret-
nénk még hallani.

(Nap Kiadó, 2017)
Kelemen Lajos

Kötéltáncos fél évszázad felett
(Kántor Péter: Valahol itt)

Kántor Péter 2017-ben megjelent verseskönyve, a Valahol 
itt viszonylag könnyen felcímkézhetőnek tűnik, aligha talál-
nánk szebb iskolapéldát a létösszegzésre napjaink költészeté-
ben, ez a szándék látszik a versek túlnyomó részén, valamint 
a kötetszerkezet egésze is az emberi élet nagy körét tematizálja 
a Ködben létezéstől a Világvégig. Az első és utolsó ciklusban, 
keretbe zárva a középső kettőt (Miközben baktat át a Kossuth 
téren, Boldog ember), a lírai én a gyermeklétbe réved, ezt fejti 
meg (fejtegeti) vagy ez iránt érez nosztalgiát. „Hogy kezdődött? 
Ki emlékszik már arra?” – teszi fel a retorikai kérdéseket az 
első ciklus nyitóverse (Hogy kezdődött?), majd „mi lesz még? 
mi lesz még? / lábas alján keress még!” szól a kötet vége felé 
található Világvégigben, miután a Táncoló kislányban (ismét a 
gyermeklét egy nosztalgikus jelenete) felkiált: „Ilyen boldog 
már sohase leszek!”.

A kötet elején és végén található, a gyermekkort feldolgozó 
versek között azonban ellentét feszül, míg először a beszéd elsa-
játítása, a beszédre való rátalálás tematizálódik, mint a költői lét-
módnak is metaforája („Egyszer, nem is tudom hogyan, beszélni 
kezdtem” – Hogy kezdődött?” – addig a Táncoló kislányban a 
nosztalgia egy sokkal naivabb, ösztönösebb létezés iránt képző-
dik meg: „táncol, észre se veszi a világot”. Nem csak itt tapasz-
taljuk ezt a feszültséget, a beszéd, utazás, útkeresés, ami a lírai 
én természetes vagy megszokott, talán egyetlen ismert létmódja, 
sokszor menekülésre, elvágyódásra készteti ezt a beszélőt (Hor-
gászni mentem). Az élettel egyenlővé tett beszéd, nem a megta-
lált „valami”; a kötet végére egyértelművé válik, hogy az útkere-
sés nem ért véget. A ciklusokon kívüli nyitódal  felszólítása már 
kétségbeesett: „Most beszélj, hallod! Most beszélj” (Egy madár 
repül) – és csakugyan, utána sorra elvéreznek a lehetséges jö-
vőképek a versekben, igaz már retrospektíven, a József Attila-i 
„lehettem volna” távlatából (Ha bejön, Ha zongorista). Mégis 
van a kötetben valami alapvetően pozitív hangulat; könnyedség, 
játékosság uralja, egy anekdotikus megszólalásmód. Jól jellemzi 
ezt a magában is ambivalens hangot az utolsó mondat is: „Köz-
ben egy régi csehóból kiszűrődik egy régi nóta, / hogy legszebb 
alkotás a séta.” – A pályáról. Ebben az utolsó hosszú versben 
ott a remény, hogy nem valamiféle verseny futás a lényeges. A 
csodákat látni képes szemlélődés még a láthatólag az élet végére 
készülő versbeszélő számára is nyugalmat kínál.

A kötetben sok forma váltja egymást, széles skálán mozog a 
felmutatott költészet, a dalszerűségtől (Elmentem érte) a rövidre 
szabott tárgyias lírán át (Denkmal) a rímes szabadversen keresz-
tül (Miközben baktat át a Kossuth téren) a teljes szabadversig 
(A sarki bolt előtt). Feltűnik tercina (Nagy utazás), szonett 
(Mikor a hegyre mentem). Hatalmas a bőség hosszú és rövid 
versekből is. Lényegében ez a megszólalásmód közérthető és 
emberi, egyszerű metaforákra épül, valóban „beszéd”. És mint 
a beszéd, néha terjengős, néha pongyola; mivel költői beszéd, 
olykor rendkívül frappáns és gyönyörködtető, máskor azonban 

közhelyekbe is tud fulladni, szerencsére azért többször talál be 
az olvasónál, mint nem. Jellemző, hogy a kötet egy-egy nagy 
verse is tablózza ezeket a jelenségeket, melyek a kötet egészé-
ben elszórtan fordulnak elő. Az említett bőség a kötet stilisz-
tikai minőségeiben is megnyilvánul: naiv költői ráeszméléstől 
(„valahol énekelnek – hallod? / ismerős a hang – a te hangod!” 
– Az óváros felé menet) egészen a szakszavakat felsorakoztató, 
újságcikkszerű mondatokig („ez volt a szovjet típusú államszo-
cializmus vége” – Ahogy zuhog) minden belefér Kántor sajátos 
beszédébe. Így egészen sokrétű az olvasóra gyakorolt hatás: 
meglepő, változatos módokon gyönyörködhetünk.

A már említett Ahogy zuhog a kötet legnagyobb vállalása, 
több mint fél évszázad történetét sűríti egyetlen nagy versbe, 
összeköti a szocializmus reménytelenségét mint önmaga farká-
ba harapó kígyót a lírai én életén keresztül a jelen valóságával. 
A vers jól jellemzi a kötet egészét: ahogy már említettem, a 
nyitányban anekdotikus, emberközeli, akár kocsmában mesélős 
pozíciót vesz fel a lírai én: „Ezek a 2010-es évek, hát igen, / 
alakulhattak volna szebben is!” – szókimondó, teljesen egyér-
telmű álláspontra helyezkedik, nincs a megszólalásban semmi 
átpoetizáltság, később mégis a költői beszéd finoman csepeg 
a természetes beszédbe, míg a kettő elhatárolhatatlanná válik. 
A „ronggyá ázott reménység” (melyet a nagymama bámul) 
jó példa azokra a momentumokra, amikor Kántor valamilyen 
klasszikus költői képpel bánik úgy, hogy az elkoptatottsága, ter-
heltsége ellenére újra működőképes legyen, felfrissített. Akár a 
következő részletben: „innen a végtelennek tűnő puha semmin” 
– Köd a Gohliser Strassén. Máskor, például az előző versben, 
közhelybe fordul: „fejükben egy lista a tennivalóikkal, a terveik-
kel”. Felkapjuk a fejünket nagyon hangsúlyos, idézhető, pólóra 
írható slágermondatokra, melyek rögtön a fejünkbe férkőznek: 
Az Ahogy zuhogban „Lapozzunk, mondta az Úr, és bólintott az 
ördög”, vagy „egymást keresztezik az utak, / s minden tábla ma-
gára mutat” (Nagy utazás). A kötet szociálisan érzékeny hangon 
szólal meg több helyütt. A megírt témákkal és a megszólalóval 
többször fordul a kisemmizettek felé, mintegy mementót látva 
bennük, hogy a jelen idők változása sem vezette a társadalmat, 
az országot élhetőbb irányba: „ott lenn a pokrócokba bugyolált 
szakállas alvó babák” – érzékeny, pontos, szentimentalizmust 
azonban nélkülöző, megkapó verssor ez. Olyan pontos, mint 
a később sorjázott száraz tények: nincs többé Köztársaság tér, 
Moszkva tér, Horthy lehetséges szobra, később a szabad beszéd 
érzelgősebb hangot is megüt: „benne halottainkról, elmocskolt 
álmainkról, / és az elpackázott lehetőségről”. Jellemző, hogy a 
közéleti kérdések egyszerűen és egyoldalúan jelennek meg a 
kötetben, azokat mintegy rögzíti csupán. A verset is, ahogy az 
egész kötetet, gyermekkori kép keretezi, a 23-as villamos csen-
getése, visszatérve a közéletből a személyes életbe, mely két 
szféra itt-ott még független is egymástól.

Elmondhatjuk erről a kötetről, hogy bár megvannak a maga 
kizökkentő pillanatai (a hommage-versek külön tanulmányt kö-
vetelnének meg), valamint a képekről írt versek némileg auto-
matikussá válnak egy idő után, ami hangsúlyosabb, hogy a kötet 
könnyen olvashatósága, bátor, nyílt beszéde üdítően hat a kor-
társ lírában, beszélnie kell, nekünk meg hallgatni. Kántor Péter, 
ahogy írja a Mikor a hegyre mentem című versben, kötéltáncos 
módjára egyensúlyoz szinte beláthatatlan magasságban, végig 
úgy érezzük, hogy mi is lezuhanhatunk mutatványa közben.

(Magvető Kiadó, 2017) 
Bödecs László

Varázslat és világosság
(Kelemen Lajos: Csakis a minden elég)

Kelemen Lajos míves lírája, mesterien komponált gondo-
latfutamai és értő elemzései régóta sajátos értékei irodalmunk-
nak. Ezért is örömteli, hogy a tavalyi esztendőben – mely e 
tekintetben különösen termékenynek bizonyult – a szerző há-
rom kötettel is megörvendeztette olvasóit: esszégyűjteményei 
(Dunántúliak – válogatott és új esszék, Gyeptéglák a füves-
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könyvemből) mellett új verseskönyvvel jelentkezett. Csakis a 
minden elég beszédes címét, kulcsot kínálva a korpuszhoz, 
maga az alkotó értelmezi: „a kiegyenlítődés törvénye” ez, 
teljesség és töredékesség, az Isten kínálta esély és az ember 
lehetőségei, adottságai között. Amit az Írtam vezérvers záró 
passzusa csak megerősít: „az tűnik igazán szilárdnak / ami 
élet és látomás egyszerre volt”. (A „kiegyenlítődés törvénye” 
ezen felül – igazolva tudatos komponáltságát – még szer-
kesztési elvként is meghatározza, összefogja az öt ciklusba 
rendezett mintegy öt tucat verset.) S hogy ebben a lírai uni-
verzumban minden mindennel összefügg, a Hangolás – Alig 
lehettél panteista kettőse mellett, a citátumhoz kapcsolódó 
Élet és látomás mutatja:

„Nehogy elvétsd, ha te következel!
Legalább a pillanat
talán megbolydul. A megfrissült
régiség is izgató, csak élénken add elő!
A varázst meg ne törd –
sehol sincs megírva még: a forma sincs meg,
mi összetartsa;
élet és látomás: az egyik örök,
a másik csodás.”

Ilyen „megfrissült”, megfrissített „régiség”, személyes mi-
tológiából előemelt, életre galvanizált élmény a korai, elve-
szített kedvessel közös csíny (Fiúbánat), a gyűjtőszenvedély 
eredménye (Rovargyűjtemény), a kocsirakomány kirakásában 
megnyilvánuló kölyök-akarás (Egy vagon kő). Ám ahogy a 
kapu-kopogtatás, a feltűzött rovarsereg vagy az egymásra hul-
ló kődarabok, az időből kiemelve minden régi dolog, részlet 
és emlék más, egyetemesebb jelentést nyer, új távlatot kap. 
Hiszen egy élet leltárának váltak fontos tételeivé. Akárcsak a 
nagyapa megőrzött történetei (Az ámen óvóhelye, a páncélra 
utalás miatt talán a Front is ide kapcsolódik), az apa körül forgó 
kisvilág (Forgás), vagy éppen a lelakatolt egykori lakás (Tájo-
lás). Utóbbi azt is példázza (hasonlóan az Ugyanaz, ugyanúgy 
„füstös arcú, rongyos hordák”-tól letaposott gyepéhez, a Fran-
ciakulcs szétbontott kutyaházához), hogy – a „kiegyenlítődés 
törvénye” szerint – itt a pusztulás, pusztítás is (ott)honos:

„halljuk,
ahogy elkezd recsegni-dőlni,
minket idéz:
eseményt s hősét,

egy ütött világot,
mely nagynak vélt szentélyeivel fejünkre szakadt,
s ül rajtunk
évek tarka mocskaként;
    most tövéhez hajolván:
hogy élhettünk ott! –
hihetetlennek tűnhet.”

Az élet lezárt és most újra felnyitott terével szemben szép-
ség és rend hatja át a munka levegősebb tereit: a mezőt, ahol 
a magszórás is udvarlássá nemesül (A vetésből), és a „fülleteg 
almavirágillatú” méhest. S a pannon derű kitüntetett helye, a 
„kaptárok kis állama” (Méhes) szorgos polgárai ugyancsak 
méltó megbecsülést nyernek (A méhekhez). (Apró finomság 
ugyan, mint az általuk hazaszállított édes arany-alapanyag, de 
a kis rovarok géphez hasonlítása a szerző imponálóan alapos 
filozófiai tájékozottságát is jelzi. Ez egyébként másutt, például 
a franciás érdeklődést megvalló Mély titokban is nyilvánvalóvá 
válik.) E helyek, éppúgy, mint a „tanyás szabad” (Kívánság-
hely), a hegy (Hegy a pálya), szentséggel telítettek, személyes 
katedrálisok. A világosság olyan pontjai, ahol értelmet nyer a 
felkiáltás: „te fénylő! te mindig ugyanaz!” (Világos). Mert a 
fény az isteni kiáradása. Olykor elbizonytalanító bizonyosság 
(Karácsonyi fantázia), de a homályi szorongásban is eligazító 
(Lehet angyal), örök útmutató. Mint az Útkeresztben írja:

„s te is tartózkodóbb lettél,
te földhözragadt,

ki most befelé haladsz,
tehát a világosságba,
amely csak furcsa, nem idegen –
s ez fog elemelni majd.”

E locusok kapcsán – a Kisváros hontalanság-érzését fel-
oldva – találó a Kis vers Iancu Laurának szentenciája: „hely-
hez kötöttségünk minden világokban a hit”. (Nem véletlen 
a többszörös kötődés Iancu Laura lírájához, hiszen kettejük 
poézise közeli rokonságot mutat. De a különböző irodalmi 
hatásokon túl a szerző szépen épített verset Ady Óh, fajtám 
vérének sorára, magasítva őt „szemernyivel” az angol géni-
usz, Shakespeare fölé – Úrasztali kenyér; beszédes, hogy a 
hazatérítő Etruszk kaput a hozzá szintén közel álló Mezey 
Katalinnak dedikálta; az Egy fényképre pedig Prágai Tamástól 
búcsúzik „hangtalan hattyúdallal”.) Isten „biztosító” támoga-
tását élvezve (Poszt) világos lesz a Kevert tananyag, „régi 
csatárok” szelleme teszi ötletessé játékát a pályán (Beállni egy 
meccsre), a világ robaja és csöndjei mögött hallhatóvá válik a 
Finom zene, s „El nem veszhet neheze, se értelme / köröttem 
ennek az egésznek!” (Hídmérleg). Aki tűréshatárát feszege-
ti, a tűző napfény „vadászhatja le” (Eddzük a tudatosságot), 
míg a benne bízóknak, mint Józsué könyve hírleli: a diadal 
érdekében megállíthatja az égen a Napot (Napcsoda). A hittel 
élőt, lelki gazdagságában, talán megint csak a „kiegyenlítő-
dés törvénye” szerint, a „burjánzó nyomor”, a szegénység is 
megérinti (Fönt, lent). A személyes sors nehézségei, a keserű 
tapasztalatok mellett – amire a kötetfedél említett írásában is 
utal a szerző, mondván, hogy az alkotói pálya „egyediségét és 
szépségét olykor emberi kicsinyesség, gyengeség, árulás és 
kishitűség keresztezi” – több lírahőse is számkivetett. A Mese 
ez? füttyöse vezeklő haramia tán, ki bujdosik és leginkább 
„visszafelé futna – oda / ahonnan története ered”, hajótöröttje 
számára minden egykorvolt fényesség elmerült immár (Aho-
gyan, Robinson, belejössz), sorsosai közül a Ködkürtben:

„Ki sír, ki köszöni, hogy itt
az összes életrajzát fölköhögheti,
s morog is egy-kettő,
baltát meg rangot fitogtat,
valami gyógyforrásról
regél: hogy ennek vize egyikünk miatt örökre
a kontinensen maradt”

Még a Kikötő hajója is szinte menekülésszerűen távozik 
hajnalban, A követ imperátori parancsot közvetítő hangját zárt 
fatáblák mögött markos harag fogadja, a Zsánerben lapuló nyúl 
rettegi a földmunkagép útját, s a Vásárban végül a jövő is bi-
zonytalanná válik: „szegény s haszontalan / növendékünk, mire 
alkuszol, vajon / mit fogsz árulni ott?” E negatív inventár egy 
pillanatra elbizonytalanít: talán jobb lenne bábuként az isteni 
táblán csak egy kockadobásnyi esély a rövid önjárásra (Játsz-
ma). De nincs, nem lehet alku, marad a folytonos zuhanás a 
várható becsapódás felé (A fekete doboz), melynek végén csak 
kérdések vannak: „a végső csattanás? / puha merülés? / Egyet-
len körbe fogva mi következik? (Drifting). 

A remélt válasz pedig az őszben ballagó, a lombbal együtt 
nyögő (Szent Mihály utca) számára egyre világosabb, mind fé-
nyesebben ragyog:

„hogy örvendenék mégis!, mennyei, nyert istenfény;
pláne, ha igaz –
   nem utolsó,
valami másféle létbe
tévedtem át.”
(Másféle tengerhez)

S hite a továbbélésben (Mag) nemcsak önmaga, de „úrasz-
tali kenyere”, az aggódó kedves bátorítása is:

„És ha egy fényképemen
majd megakad szemed, gondolván:
most épp hol lebzselhetek,
figyelj a horizontra, egy kontúrt keress,
hol kiöblösödik a kékség, szinte éget,
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és a sziluett
visszanyeri régi kiterjedéseit – 
(…)
Az elfogyó élet
persze mindenből kivesz egy kicsit,
de megvagyok – a légbe
rejtett el az égnek sarja, esőbe,
kövek közé – 
utánad járt egy fiú, emlékezzél,
mintha mi sem történt volna,
ahogy egy régi szó hídján most megtorpanva
forróság csap arcodba,
ez igazol engem,
mielőtt a híd beszakadna.”
(Ez igazol)

Kelemen Lajos új verseskönyvében varázslat és világosság 
egyesül, az alkotás világteremtéssel rokon varázslata az isteni 
kézvezetés világosságával. Az élet – még ha nem is minden 
makula nélküli – világossága a látomásos varázzsal. A kettő 
kiegyenlítődése, a belőlük épülő „minden” pedig magasren-
dű poézise ismételt felfénylését eredményezte. Csak remélni 
tudjuk, hogy még hosszú-hosszú évekig élvezhetjük hasonló 
„napcsodáit”.

(Magyar Napló Kiadó – 
Írott Szó Alapítvány, 2017)

Szemes Péter

Ébredõ
(Bíró Tímea: A pusztítás reggelei)

Bíró Tímea kötete – ahogy az a könyv legelején olvasha-
tó – a Forum Könyvkiadó 35 év alatti szerzőknek kiírt kéz-
iratpályázatának 2015. évi díjnyertes munkája. A pusztítás 
reggelei első kötet, s mint ilyen, híven tükrözi a bemutatkozni 
vágyó fiatal szerző sietségét, izgatottságát és sután leplezett 
hangkeresését, de mindezt úgy, hogy az ígéretes kezdet ténye 
sem vonható kétségbe.

Ami a verseskötet kézbevétele során rögtön feltűnik, az a 
kimondottan ízléses külső. A kék borító és a verseket elválasztó 
hat színes (ugyancsak kék színvilágú) kép egytől-egyig valódi 
művészi alkotások, melyek így az irodalmi műnek is hasonló 
hatást előlegeznek meg már az olvasás előtt. Az illusztrációk 
Miroslav Jovančić művei, melyeknek köszönhetően Bíró Tí-
mea kötete a vizualitásra hagyományosan is odafigyelő újvi-
déki Forum Kiadó kontextusába tökéletesen illeszkedik, ami 
azért is kiemelendő, mert korántsem evidens kiadó és szerző 
ilyen értelemben vett egymást erősítő kapcsolata. Maradva 
még a borítónál: a fülszöveg a kéziratpályázat szakmai zsűrije 
egyik tagjának, Patócs Lászlónak a gondolatait közli, aki egy 
különleges és sajátos műfajt említ Bíró versei kapcsán. Első 
mondatával azt kérdezi: „Milyen egy jó anyavers?” Nem egy-
értelmű, hogy mindkét fülszöveg egy szerzőtől származik-e, 
mindenesetre a hátsón olvasható miniéletrajz túlzott modoros-
sága („Bíró Tímea. 1989 telén. Decemberi vasárnap. Csanta-
vér, majd Szabadka. Folyton hiányzik neki a tenger.”) a kötet 
verseiben szerencsére nem köszön vissza.

A pusztítás reggelei című kötetben olvasható költemények 
– ahogy az első kötetek esetében még talán nem kárhoztat-
ható – némileg egyenetlen színvonalúak, és az a hang sem 
ugyanolyan erős minden esetben, amely rajtuk keresztül hall-
ható. Erős témákat feszeget műveiben Bíró Tímea, az anya-
ság nehézségeit, a szegénységet tematizálja, s a kötet első 
felében minderről gyermekperspektívából beszél, abban az 
értelemben, hogy a lírai megszólaló narrál az édesanyjáról, 
és mindezt gyermekkorú szereplőként teszi. A legnagyobb 
buktatókat éppen ez a pozíció rejti magában: nem világos 
ugyanis, hogy mekkora gyermek szavait olvashatjuk a köl-
teményekben. Az ebben rejlő következetességet épp a kötet 
maga teszi elvárhatóvá azáltal, hogy az első versek kisgyer-

mek megszólalója a kötet közepe felé haladva már az anyját 
ápolni képes fiatal felnőtt perspektíváját tükrözi. Csakhogy 
hol egy érett, a saját maga körül zajló eseményeket észlelni és 
megérteni képes gyermeket sejthetünk a versek mögött, hol 
pedig olyan szakadék érzékelhető a megszólaló perspektívája 
és a szájába adott mondatok között, amelyet nehéz áthidalni. 
Ilyen például a Minden napra egy csoda című vers negye-
dik blokkja: „csütörtök / anyát hazaengedték a kórházból azt 
mondták / nem lehet meggyógyítani ne fogja bent a helyet 
/ nem nagyon értem de örülök hogy itthon van / velünk.” 
(33.) Épp a „nem nagyon értem” önmagában is suta megfo-
galmazás (vagy ért az ember valamit, vagy nem) mint kitétel 
okoz botlást a tekintetben is, hogy ez egy, a felnőttek világát 
(még?) nem értő gyermek megállapítása lenne. A belefoglalt 
fokozhatóság épp azt sejteti, mintha a megszólaló tisztában 
lenne azzal a mértékkel, tudná az ahhoz hiányzó informáci-
ókat is, amelyek a „nagyon értést” eredményeznék. Hasonló 
tisztán nyelvtani értelmezési buktatót rejt az amúgy igen kre-
atív című Identitárs. „egymás nélkül / már nem ismerünk / 
magunkra” (83.) A többes szám első személy megnehezíti a 
közlendő pontos értelmezését, a „már” határozószó pedig el 
is lehetetleníti. Egymás nélkül ugyanis eleve nem létezik az 
a magunk, amelyre rá lehetne ismerni, s noha mindez még 
egy költői nyelvtani játék, egy kimondottan mély gondolat is 
lehetne három sorba tömörítve, de a már sajnos ad egy olyan 
távlatot a költeménynek, amely azt feltételezi, hogy korábban 
a mi a résztvevők nélkül is létrejöhetett, amely viszont már 
nem paradoxon, hanem nyelvtanilag logikátlan.

Bíró Tímea három, jó mértékkel és érezhetően tudatosan 
felépített ciklusból állította össze kötetét. A Mindennapi ne-
hezék, a Petefészekrakás és az Eltört lovak hasonló súlyozású 
részek, nem lehet közülük egyiket sem elmarasztalni a má-
sik kettőhöz képest. Kötet szintjén tehát – a terjedelemnek is 
köszönhetően (161 oldal) – nem hullámzó színvonalú mű A 
pusztítás reggelei, annak ellenére, hogy a költemények között 
törvényszerű, hogy van jobban és kevésbé sikerült alkotás 
is. A kötet- és a ciklusegységet is erősítik verspárok, illetve 
meghatározó, ismételt képek. A Másodosztály és a következő 
oldalon szereplő Anya-hajó hasonló képekkel operál. „zaka-
toló anyavonat / az érfalakban / nincs mit enni / nincs mit enni 
/ nincs mit enni” (14.) – így az előbbi. „anyám egy / teher-
szállító hajó” (15.) – így a másik. Címükben is összetartoz-
nak a Szívesség I., Szívesség II. és Szívesség III. költemények 
az utolsó ciklusból. Az imént idézett, több szempontból is a 
kötet emblematikus költeményének tekinthető Anya-hajóban 
olvasható az a kép, amely az első ciklus végén köszön vissza: 
„anyám sírása / a vízszintet emeli” (15.), majd pedig: „sírás 
nélkül nem / tudom megúszni / az anyahalált / növesztem a 
tengert” (52.) A tenger kötetbeli szerepeltetése jótékonyan 
nem idézi a vajdasági költészet tengerképét, megmarad A 
pusztítás reggelei keretein belül értelmezhető képnek, a fiatal 
szerző nem ad hozzá semmiféle plusz jelentést ahhoz, amit 
a tenger és a víz általánosan az emberi kultúrában jelenthet.

Noha Bíró Tímea költeményei tematikus szinten valóban 
az (és/vagy egy) anyáról szólnak, ezzel együtt a női lét nehéz-
ségeiről, a mélyszegénységről (a kötet világának irányultsá-
gát pontosan kifejezi a Szégyen című vers utolsó sora: „ma is 
csak lefelé használjuk / a lépcsőket” – 19.), a versek mégsem 
megrázók, nem érik el a személyes szintet. Vagyis Bíró nem 
teremt drámai atmoszférát költeményei köré, nem dramati-
zál, de nem is szenvtelen. Mindez igen izgalmas hatást ered-
ményez. Fülszövegében Patócs azt írja a maga által feltett, a 
szövegem elején idézett kérdésre válaszolva, hogy a jó anya-
vers „érzelmi hullámvasút” – ez az, amit Bíró Tímea költe-
ményei valóban megmutatnak. Ennélfogva a kötet címébe 
emelt pusztítás is félrevezető lehet, elvégre a kötet egészéből 
legalább ugyanennyire sugárzik az is, ami pedig a harmadik 
ciklus Marhaszív című költeményében olvasható: „a túlélés 
reggelei” (103.). Bíró Tímea olyan hajnalderengést sejtet mű-
veiben, melyből egy igazán jó költő ébredése olvasható ki.

(Forum Kiadó, 2017)
Szarvas Melinda


