
TÉKA

marad el a hasonló jellegű országos kiadvá-
nyoktól, s a Zounuk korábbi köteteitől sem.

A kötet a JNKSZ Megyei Levéltárban
kapható.

Bagi Gábor

A kelet igézetében
Körmendi Lajos Kurgán című

kötetéről
Körmendi Lajos legújabb verseskötetében

ázsiai utazásainak költői termését gyűjtötte
össze. Ez a sokrétű és gazdag tartalmú könyv
hatvannégy verset tartalmaz, ezek legnagyobb
része azonban úgy marad meg az olvasó em-
lékezetében, mint egyetlen hatalmas lélegzettel
elmondott költemény. Talán csak a „kínai"
versekre nem igazán érvényes ez a megálla-
pítás, a többit összeforrasztja a táj és az ember
sajátos, a mi számunkra már-már egzotikusnak
tűnő egysége.

A könyv mondanivalóját több rétegben
hordozza, ez adja sokszínűségét, jelentésbeni
gazdagságát. Az első réteg, a felszín szép
táj verseket mutat. Szinte bárhol felüthetjük a
könyvet, azonnal találunk ilyen tájleíró
részleteket:

„Medvés, rozsmákos dús tájt ék a tajga,
Medret vág a víz buja őrületben
Kiritkul az erdő, a zöld álom lebben,
Kibukkan lomb alól vad sziklák haragja."

(Utazás a Bajkál felöl)

Ha csak szép tájverseket olvashatnánk a
kötetben, az sem volna kevés, de nem lenne
igazán fontos, jelentős költői teljesítmény.

Körmendi Lajos azonban nem csak a tájat
látja, nem csak abban gyönyörködik, fölfedezi
a tájban élő embert is, aki úgy része annak,
mint a fa, a szikla, a folyó. Ez az összeolvadás
a költő másik nagy, ma a mi tájainkon
őszintén így már átélhetetlen élménye. Ezt
fejezi ki frappáns rövidséggel a Nemzedékek
című verse:

,,A virág a föld
testet öltött álma -
szólt a tört öreg,
s rámosolygott
a nyurga unokára."

De idézhetnénk az Ujgur emlék vagy az
Ujgur akin című verset is.

Végül a legbelső rétegben a táj és a benne-
rajta élő emberek mellett megjelenik a költő

maga, és így válik teljesen egésszé és öntör-
vényű művészi alkotássá a kötet.

Körmendi Lajos nem az érdekességekre rá-
csodálkozó idegen, nem is merengő széplélek,
aki saját hangulataivá alakítja a tájat, ennél
többet akar és tesz is: nem csak arról van szó,
hogy hun, magyar, kun ősöket kutat, hanem
saját énjét, a saját maga jobb megismeréséhez
vezető utakat is keresi, és legihletettebb
pillanataiban meg is találja mindabban, ami a
szeme elé tárul.

,,... Elszántan próbálok átkelni az idő
tajtékos medrén, őseimet keresi odaát,
az árnyékos túlparton, megtudni,

ki vagyok én."
(Emberi vad)

Kevésbé egyértelműen, de érzelmileg ha-
sonló intenzitással vall erről Hajnal című
versében.

,,Az Úr csóvát dob az égre
Patak pezseg.
Hallgatsz? Beszélsz? Mondd, mivégre?"

Körmendi Lajos költészetében eddig is
mindig fontos helyet kapott ragaszkodása a
kunsági szülőföldhöz. Ez a kapcsolat a Kurgán
című kötetben új dimenziókat kap térben és
időben, elmélyül és összetettebbé válik.

(Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 1997.
Kapható a karcagi múzeumban.)

Bistey András

Koós Judith: Hamza D. Ákos
(1903—1993)

képzőművészeti életműve
Egy különös és különleges sorsú művész

munkásságát feldolgozó, dekoratív kiállítású
kötetet adott közre a jászberényi székhelyű
Hamza Múzeum Alapítvány. A könyv szer-
zője igen nagy feladatra vállalkozott, kísérletet
tett arra, hogy egy töredékesen hozzáférhető,
eddig alig méltatott és összetett életművet
mérlegre tegyen. Az élete alkonyán hazatérő,
Jászberényben letelepedő képzőművészt itthon
sokkal inkább tartották és tartják számon
filmesként, mintsem képzőművészként,

A mű szerzője elismerésre méltó igyeke-
zettel kísérelte meg felderíteni Hamza mun-
kásságának fontosabb állomásait. A gazdagnak
semmiképpen sem nevezhető forrásanyag fel-
dolgozása nyomán képet kapunk a pályakez-
désről és a termékeny párizsi évekről. Meg-
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