
TÉKA
Üzenetek samuidőből

Költeni: szüntelenül elképzelni egy
igényt, mely talán már nem is létezik
a világban; újra elmondani mindent,
amit mások máshogyan már mondtak;
járni a tudat sötéten gomolygó sikáto-
rait, s fölfedezni ott valamit, amit le-
het már fölfedezni sem érdemes.

Nos, költeni: a világ leghaszontala-
nabb dolgainak egyike. Anakronisz-
tikus és jellemességében is mind er-
kölcstelenebb cselekedet. Egy dologia-
sodó világban a személyesség erősza-
kos fenntartása; a hatalmas léptékkel
haladó kor lábán lerázhatatlan, nehe-
zen cipelt kolonc...

Ilyen és hasonló gondolatok lepnek
meg, indulatok öntenek el, amikor
Körmendi Lajos könyvét, a Barbari-
cumot olvasom. Persze, az indulat nem
Körmendinek szól, ki becsülettel és
nem kevés invencióval cselekszi, amit
cselekednie kell, írja a verseit, ha-
nem magának a versnek, magának a
költészetnek.

De, hogy Körmendi se maradjon ki
az „osztásból", azért jegyeztem meg:
ezek a gondolatok és kételyek nem
véletlenül, hanem nyilván az ő ver-
seskönyve olvastán bukkantak fel ben-
nem. (Az ő könyve olvastán is.)

A megváltozott költőszerep nemcsak
tartalmi (etikai), hanem formai (eszté-
tikai) konfliktusairól kell elöljáróban
beszélnünk, melyek jelenkori költé-
szetünk alfáját és ómegáját jelölik. A
Barbaricum nagyon jellegzetes termé-
ke ennek a dilemmának. Mert, hogy
ki is legyen a költő?

Lévén, hogy a konszolidáció immár
évtizednyinél bővebb aerjában a sze-
repek nem kiosztotnak. hanem a sze-
repet ki-ki magának választja. A köl-
tőkkel sincs ez másként. E szerint
vannak költők, kik hazafias-nemzeti
gondokkal ráncoltatják homlokukat,
vannak, kik ironikus nyelvöltögetés-
sel- (és/vagy) filozofálgatással töltik ki
a papír híját. Meg vannak, akik a
ma is megvetést és felháborodást oko-
zó avant-garde csapásain keresik a
megoldást. Az első típus involválja a

vátesz-szerepet, a második a „függet-
len" szabadgondolkodót, a harmadik
pedig a notórius tagadót-újratörekvőt.

A maga módján persze mindhárom
lehet anakronisztikus.
1. A „nép" nem vágyik a költők veze-

tésére, jósolt jövőjére.
2. A filozofálgatás-nyelvöltögetés nem

nyer polgárjogot a magyar irodalmi
ízlésben.

3. Az avant-garde az előző kettő el-
lenszenvétől kísérve vánszorog
újabb kimúlása felé.

Pedig, még az avant-garde látszik a
kivezető útnak a három közül. Ter-
mészetesen, megfelelően tág értelme-
zésben. Olyannyira tágban, miely az
előző kettő beépítését, integrálását is
magába foglalja. Nevezhetjük akár
szintetikus avantgárdnak is. (Ezért
nevetséges, amikor Keresztúry akadé-
mikus, beleavatkozván a költők dol-
gába, „szakállas avantgárdról" tréfál-
kozik az írók plénumán!)

E hosszú felvezetés azért szükségel-
tetett, mert Körmendi Lajos könyvé-
nek poétikai modelljét, a fentiek is-
meretében, így már villámgyorsan fel-
vázolhatjuk.

Pre-avant-garde korszakát éli és ír-
ja első könyve idején a szolnoki köl-
tő. Azaz: analitikus formában vannak
még csak jelen azok az elemek, me-
lyek a nevezett-kívánt szintézist lét-
rehozhatják. Az édesgyökér íze beve-
zető ciklus a népben-nemzetben író,
mítoszok között járó, mítoszos embe-
rektől tanuló költő alakját rajzolják
meg. Ennek megfelelően a nyelvezete
archaizáló, nyelvi fordulatai ízesek,
néha nehézkesek és modorosak (lásd
a Mifelénk című próza-verset!), de
mindenképpen „tájba-vivők".

Ellenpólusa ennek a világnak a To-
jás-univerzum ciklus, melyet kötete
végén helyezett el. Makett-világ, mű-
anyag-idegenségű teremtés, hűvös ikd-
spekulálit, anyagközpootú világkon-
centrátum. Az egész versciklus tulaj-
donképpen egy tojásba képzelt uni-
verzum tojásként lehetséges körülírá-
sát tartalmazza, egyúttal a lehetetlen
megkísértését, az eredmény lehetetlen-
ségén, szánalmasságán ironizálva.
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A kettő közé helyezi Körmendi a
két, közbülsőnek vélt ciklust, a Barba-
ricumot és a Karót hegyezve élek cí-
műt.

Az előző a bevezető versek problé-
makörét járja körül, azok világában
keresi meleg otthonát, immár általá-
nosabb szinten, világirodalmi patter-
nekkel megerősödve.

Utóbbi kemény és jó avantgárdé-
szövegeket fog össze, sajnos, elég kis
csokorba.

Vitám pedig itt kezdődik Körmendi
Lajossal, a kötetet szerkesztő alkotón
keresztül a világát alakító költővel.

Azzal, hogy a két ellentétesnek ér-
zett pólust a könyv elejére és végére
illesztette, egyúttal le is zárja önnön
költészetének a lehetőségeit, közbülső,
s nem kivezető megoldásként ismerve
el az e kettőn kívül eső vers-típus-
verseket. Azaz, itt nem szerkesztési
elégtelenséget vetek a szemére, hanem
poétikai bátortalanságot.

Hiszen, a szintézis létrehozásának
az igénye éppen a középre szorult
ciklusok verseiben a legárulkodóbb.
(Sorolom őket: Bujtatom magam, Le-
vél Helből, Janus, H. Bosch befejezet-
len képe, Égtájak, Rózsák éjszakája,
Barbaricum, Karót hegyezve élek,
Mondjuk ez az utolsó perc...)

Tehát nem a filozófiai vázlatokban,
hanem a felöltöztetett filozófiákban
jut a legmesszebbre a költő. Ezek a
versei ígérik — hol alkati adottságai
(erős kötődés, ízes beszédkultúra) és a
tanult fogások (montázs, szótördelés,
tipográfia. írásjelek kiemelt szerepe)
egyensúlyba kerülnek, magyarán, az
etikai elemek összebékülnek a modern
formai köntössel —, hogy a költő a
keményebb ellenállás, a kevésbé hálás
és nem rögtön kamatozó célok felé
tart.

Körmendi is, mint minden első
könyvét megjelentető költő, akarva-
akaratlanul idő-nyomokat hagy maga
után. Időnyomokat, melyek — a ver-
sek sorrendjétől függetlenül — krono-
logizálnak.

A gyermekkor eperfaország gyer-
mekkor, az út éljenrákosipajtás-időn
keresztül vezet, el a díszlépések idejé-
ig, amikor diktál a tenger. Azaz: ami-
kor a költészet fölemelkedik önidejé-
re, a mindennapok kauzalitása a for-
mális logika számára követhetetlen
belső determináltságra vált át.

Hogy hol van ez a megállója Kör-
mendi költészetének?

Most gyermekkormessze (az álmok-
tól is) mindentől, amik az eredendően
tiszta értékeket jelentették a számára.
A lepkekokárdától vérző tenyérkokár-
dához sodorta sorsa, odáig, hogy majd
érvényes tagadássá tudja kokárda-
szimbólumát transzformálni: Szívem
fölött I nem tűrök / jégkokárdát.

Ez a Körmendi-tartás és hang je-
lentheti az igazi értéket irodalmunk-
ban, s jelentheti vajúdó irodalmi éle-
tünkben is.

Szikárodó, lényegre szomorodó költő
ő most (már?).

A kérdés csontvázán / odüsszeuszi
hús, írja, s itt arspoeticai értékben
fogalmazott.

Ezt a törekvését azonban alighanem
akadályozni fogja költészetének leg-
főbb hibája, az elvont főnevek hitelte-
len mozgatása. Pl.: Sovány bejárónő/
a /eledésf/tesz-vesz/1 kidob egy-két
szép /halált, (kiemelés tőlem — Z. T.)

S egy személyes nehezményezés! Én
olvastam a Napló című versének a
teljes szövegét. Úgy, abban a terjede-
lemben és konstrukcióban jelentős al-
kotás. A könyvben szereplő formájá-
ban, jelentősen meghúzva (?!!!) csak
olyan, mint a kerámiáról lepattant zo-
mánc: szép, fényes, de minek?

Első könyvével köszönthetjük Kör-
mendi Lajost. Első könyve megadta
szavainak a rangját. Immár az ő fe-
lelőssége (is): munkáin keresztül a
költészet rangját visszaszerezni... (Mó-
ra Kozmosz, 1981)
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