
Bár a szerző reánk, magyarokra is
utal, nincs «kunk vitatkozni. Csak okul-
hatunk Meri elfogulatlan, de önérzetes
vallomásaiból, de vele együtt tűnődhe-
tünk akár a csukcsok régi néphitéről,
rejtelmes népszokásaikról, katonai de-
mokráciájukról vagy éppen arról, hogy
északon kékszeműek a kutyák, s hogy
a jeges tengeri népek tudvalevőleg nem
tudnak úszni, de nem is tudhatnának,
mert a fuldokló ember megmentését
rossz szokásnak tartják. Olykor már a
filozófia, a költészet elvontabb világá-
ba kalandozó esszé-ízű, de a könyv
történéseitől, cselekményétől sohasem
elválasztható gondolatok teszik Meri
könyvét a népszerű Ütikalandok soro-
zat egyik, tagadhatatlanul rendhagyó
kötetévé. (1982^Gondolat. 363. lap.)

Bíró András:
A szépség ünnepe

Ha számba vesszük a Szolnok megyé-
ből induló vagy e tájegységhez vala-
milyen módon kötődő írókat-költőket
általában mindig többet szeretnénk ma-
gunk között tudni, ismerni. Már eddig
is ezek közé tartozott Bíró András, aki
Jászberényben élte kamaszéveit, ott járt
középiskolába, publikált a negyvenes
évek helyi újságjaiban és a felnőttévá-
lás meghatározó élményei, a máig is tar-
tó egykori barátságok minden bizony-
nyal jelen vannak alkotói munkásságá-
ban. Hivatása újságíró, első verseskö-
tete a felszabadulás után Élő beszéd
címmel jelent meg, majd hosszas szü-
net után most jelentkezett az utóbbi két
évtizedben írott versekből összeállított
válogatással. Mindemellett írt rnesés-
könyvet, hangjátékot, noveliákat, egyik
novellája alapján filmet is készítettek.

Bíró András a jó értelemben vett ha-
gyományos kifejezési eszközöket hasz-
náló költő. Mondhatnánk úgy is, hogy
közvetlen szókimondása mögött aligha
fedezhetjük fel vagy kereshetjük az al-
kotói raffinéria vagy éppen ellenkező-
leg a költői önkifejezés másabb termé-
szetű jelenségeit. Erről árulkodik kö-
tetének önmagát azonnal leleplező címe
is: A szépség ünnepe. S amennyire szo-
katlan az a hit, ahogy máris az olvasó
kényére-kedvére bízza (sőt ahhoz .tár-

sul hívogatja) legbensőbb örömeit, sze-
relmét, annyira szokatlanok és megle-
pőek a leghétköznapibbnak tűnő kép-
alkotásai. Verseiben szó szerint hamvas
a szilva, zöld a fű. piros a vér, susog a
lomb, a címadó költeményben saját ma-
gának és kedvesének is felidézi „pa-
rázsló" szemeit — ha szerelmese öt újjá-
val a hajába túrt vagy ímegsimogatta,
az nála versélménnyé sűrűsödik.

A kérdésünk ezek után az lehet, hogy
mi van ezek mögött az ismerős gondo-
lati, érzelmi jelentésű közlések mögött,
együttesük teremt-e olyan hozadékot,
amelynek olvastán nemcsak az ő elra-
gadtatásán csodálkozunk, hanem saiát
magunk is fontossá válunk azokban.
Bíró András költeményeiben ezek a
meglepetések ielentik a vonzóerőt. Pél-
dául az előbbi utalásokban említett
szerelmes versben olvashatjuk, hoav
kedvesének .:öt uiia fon, tíz uiia köt.
Két karia átéri a földet", maid íev zá-
rul a költemény: maholnno átérem
a Földet". Nos. az ilyen és hasonló —
a kedves kezének mindenfajta leírásá-
nál többet nvúitó. annál tovább lénő
fnndolati-érzelmi tartalmak emelik írá-
sát költészetté. A szerelemtől elvá-
laszthatatlan, színes, és találó tenmésze-
ti élménvei. kénéi közül i* leetöbbet
mondanak az ilyen sorok: Nélküled a
fák csak maradnak, közömbös látvány-
ként cövekéinek".

Mindemellett — bár Bíró András bát-
ran vállalkozik arra, hogy boldogságát
elsősorban ünnepelje, kös'zöntse — ver-
seinek zömében a lendületes emelke-
dettség (olykor időmértókes verselésre
váltó ódái stil) nem mentes a medita-
tív töprengéstől, ennek az állapotnak
eredetét nyomozó, értelmező költői he-
vülettől. Ezekben a tagadhatatlanul leg-
jobb verseiben a költő is a „mindenség-
gel méretik" s járja annak bugyrait.

„az én szerelmem bennem él

dadogva hulló szavaimban
hazugságaim mély tavában
kötött vágyaim láncaiban
vétlen lelkem hulló havában"

A kötetet Reich Károlynak, a költemé-
nyek hangulatát kitűnően felidéző gra-
fikái illusztrálják illetve teszik telje-
sebbé. (Bp. A szerző kiadása. 79. lap.)
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