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SZELE BÁLINT 

Éretlen szüret 

Kinde Annamária: Rózsavér 

Heterogén, szerteágazó, de 
úgy is mondhatnánk, hogy 
strukturálatlan kötetet vesz ke-
zébe az olvasó, ha belefog a 
Rózsavér elolvasásába. A szen-
timentális cím nem nyit meg 
perspektívákat a versek felé, 
talán épp csak arra jó, hogy 
cím mögé bújtassa a váloga-
tást. A versek maguk is olyanok, mint a 
kötet: a szerző mintha egy kirakós játé-
kot szórna szét, amelynek darabjai nem 
is ugyanabból a készletből származnak 
– talán kicsit igazít rajtuk – majd kine-
vezi őket versnek.  

Így áll össze ez a töredezett, ám tö-
redezettségében is túlzó vers-uni-
verzum, amelynek befogadása és meg-
értése komoly türelmet kíván az olva-
sótól. Ebben az univerzumban a részek 
külön-külön élnek, nem igazán válnak 
egységgé, s nem is sok kísérlet történik 
arra, hogy valami kerek egész jöjjön lét-
re. A Komoly dolgok című vers négy so-
rát vehetjük példának, melyek külön-
külön megállják a helyüket, de nincs, 
ami egybetartsa őket, sem a vers tar-
talma, sem a szöveg koherenciája nem 
segít összekapcsolni ezeket az összedo-
bált képeket. Mindezt még jobban szét-
tagolja a két tíz szótagos jambikus sort 
követő 16 szótagos, majd az ismét tíz 
szótagos, vegyes ütemű sor. „A ka-
rikából bűvös pára száll. / Ott fenn 
száguld az őrült nap megint. / Hulla-
égetők füstjét szimatolják csalódott fér-
gek, / nyitnak a boltok, szimmetriku-
san.” (Komoly dolgok) 

Kinde Annamária általában 
nem találja meg a nyelvi játék, 
az érzékeny képalkotás eszkö-
zeit, a finom érzékeltetés, ki-
nem-mondva kimondás és a 
direkt ábrázolás közötti kü-
lönbséget, szertelen, műkedve-
lő jellegű költészetet hoz létre, 
amely nem tud és nem is akar 

kitörni a szentimentalizmus, a roman-
tika és a szimbolizmus alkotta klasszi-
kus lírai háromszögből. A szentimentá-
lis sorok – „A messzi kék egyet (sic!), / 
hívó utat hát elfeledd!” (Nemtelen bohóc) 
–, a XIX. századot idéző szóhasználat – 
„dallja a büszke rózsát” (szembe babám) 
–, a gyerekes, szenvelgő kérdések – 
„Tenyeremből elkószált simogatás ki-
nek arcára illenék igazán?” – és a szikár 
megfogalmazások – „Ma nincs több na-
pirendi pont, csak ez az értelmetlen fé-
lelem.” – keverednek ebben a költészet-
ben, s a helyenként modern szóhasz-
nálat kicsit sem jelenti a vers modern-
ségét, csak növeli a heterogenitást. 

Kinde általában ott erős, ahol visz-
szatér a költészet gyökereihez, a dalhoz, 
a történethez, ahol van témája, s nem 
amorf érzéseit próbálja materiális alak-
ba önteni. A dalszerű Csajka-blues vagy 
a Soha más egyszerűségével, köz-
vetlenségével tűnik ki, a Nyári borban 
sem erőlteti a fölösleges költőiséget, a 
Talponállónak van íve, tagolása, törté-
nete, s tetszetős még az elégikus Vasár-
nap…, a narratív Még egy szerelmes utca-
bál, vagy a játékos Zolivers a heverőn is. 
A gyermeki témájú A nyári kert is meg-
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ragadó a maga melankolikus, kedves, 
szép hangulatával.  

Az ismétlések sokszor jót tesznek a 
verseknek, visszaviszik őket a költészet 
bölcsőjéhez, a vers inkantatív, rituális 
funkciójához. Ilyen az Altató, vagy a 
himnikus Virradatkor meglátom arcodat 
és a Kiben a virradást köszöntöm. Az Al-
tató amúgy is erős darabja a kötetnek, 
az „a takarók ölelnek, / míg elfelejt a 
bánat” sajátos látásmóddal mutatja meg 
a kiszolgáltatottságot, s hasonló a „gőg 
hull / szemedből pénz gyanánt” (Hata-
lom verse). Érdemes lenne több versben 
is kipróbálni ezt a bölcsebb, tárgyiasabb 
hangot. Az Esőhálóban ismétlései szintén 
szerencsések, egységessé teszik a vers 
hangulatát. Az ismétlést is el lehet 
azonban rontani: a kántálás teljesen ol-
vashatatlanná teszi a pl. a Kenguru című 
verset, amely inkább dadaista bárgyú-
ság, mint komoly vers, s hasonlóan in-
fantilis a Ha átmegy a hídon… is. 

A válogatáskötetben a mondanivaló 
ismétlődéseit is könnyű észrevenni. 
Visszatérő elem az Óz és annak sze-
replői, a Micimackó karakterei, egyéb 
ragadozó állatok, a visszatérő kép a 
várfok, az út hiánya, a félelem és a 
semmi, az elmúló idő, valamint a le-
mondás; ezeknél izgalmasabbak a má-
sik és az én viszonyát fejtegető versek, s 
ezeken belül is a tükör, a self, az én 
problémája, ennek izgalmas lehetősé-
gei: „Ne féld a semmit: / én vagyok” – 
mondja a Rózsavér. Fojtogató című vers. 
A kötet a jó értelemben vett én-köz-
pontúság ellenére sem igazán tekint-
hető vallomásosnak: sokszor kerülgeti a 
témáját, célozgat rá, ám nem mondja ki, 
a maga jólnevelt, kimért módján szim-
bólumok, képek mögé rejti, mintha a 
versek beszélője még saját magától és 
saját verseitől is félne.  

A bátrabb versekben ennek ellenére 
megszólal a gyermeki létbe való visz-

szatérés vágya, érdekes például, ahogy 
az Ősz, más világok című vers az elmú-
lást kapcsolja össze a gyermeki léttel: 
„vigasztalnál, ne legyek // szomorú s 
hűvös estben / a talpam simogatnád, / 
hogy tudjak elaludni.” A naiv, feltétlen 
bizalomra, védelemre vágyó gyermek 
szólal meg több versben is, pl. a Panasz 
holt nagyanyámnak címűben, s hasonló 
gondolatot fedezhetünk fel az Elrabolt 
időmet című versben is: „A gyermek sír 
csak bennem egyedül. / A ráció sa-
rokba állította, ő pedig / simogatásra 
vágyik, jó szavakra. / Játszani akarna, 
de idejét elrabolták.” (Elrabolt időmet) 

A gyermeki univerzummal szemben 
a felnőttek világa hazug, hiszen ők „fáj-
dalmat titkolni tanítnak” (Érthetetlen), 
„fátylakat vonnak a világra”. Probléma 
azonban, hogy a hangulatok, gondola-
tok közé a tárgyilagos ábrázolás helyett 
gyakran érzelgősség vegyül, ami el-
rontja az összképet: „És szenvedek csak 
mindenért” (Tíz nap).  

Kinde versei tele vannak személyes 
mitológiával, privát szimbólumokkal (a 
bádogfavágó, a hiúz, a lovag, a 
brukkmadár), melyek nem biztos, hogy 
az olvasó számára is olyan jelentőség-
teljesek, mint számára. „A jelképrend-
szerek arra is jók, / hogy nehezítsék a 
megközelítést” – írja a költő (A hiúzok 
természetéről), és ezzel tökéletesen ráta-
pint saját költészetének egyik kulcsmo-
tívumára. Megvilágító erejű még a Csak 
napra nap című vers is, ebből szándéko-
san csak az első és az utolsó kettő sort 
idézem: „Csak napra nap, és mind a te 
idődből. / De sok mindenre nem voltál 
még képes. […] / Álmodban könyvek 
lapozzák / magukat, szintén értelmet-
lenül.” 

A négy jó sor között található 10 jó-
val gyengébb, oda nem illő sor is. Ez 
Kinde költészetének egy másik tulaj-
donsága: túlírja a verseket, képtelen 
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megállni, eldönteni, hogy hol hagyja 
abba, mintha a megszólalás maga job-
ban érdekelné, mint a mondanivalója 
(ez is a beszélés, ismétlés gyermeki vá-
gyával köthető össze). A Tiéd a város 
vagy a Ha megjön napnyugatról című 
versek ilyenek: a jó kezdést agyonüti a 
gyenge befejezés. Mint a következő két 
sorban is: „Nem látod a párkák kezét. / 
Nem sejtheted, sorsod mit ér” 
(Gúzsbakötve). Ezért is szembeötlő, hogy 
sok esetben a kötöttebb formák jobban 
illenek költői alkatához: ezek nem en-
gedik elszaladni, mederbe terelik a 
mondanivalót. Ez azonban nem mindig 
képes kitölteni a formát – ilyenkor töl-
teléksorok, kényszerrímek jelentik a 
megoldást: „de épült neki olyan út, / a 
vége mély volt, mint a kút” (A jó király).  

Ez utóbbi sor is megmutatja azt, ami-
re eddig utaltunk: Kinde Annamária 
képeivel gyakran valami baj van. Sok-
szor nem esztétikai élményt adnak, el-
gondolkodtatnak, hanem kizökkente-
nek, kényelmetlen érzést keltenek – ez 
is lehet persze egyfajta poétika, ám ez 
inkább eredményez művészi kudarcot, 
nem megállásra, de továbbszaladásra 
készteti az olvasót. Nézzük a következő 
példákat: „Ráncokban, könnyek ár-

nyain fürdő / boszorkányai május éj-
szakáknak” (Tiéd a város), vagy „porlik 
a csiganyom, szitál” (Ómódi kép), „A 
nyelv kihull a csend túloldalán” (Eszter 
királylány…). Az első egyértelmű túlzás, 
a másodikat talán a rímkényszer szülte, 
de mindenképpen disszonáns, össze 
nem illő dolgokat próbál összekötni, a 
harmadik érthetetlenül elvont. Az 
„Idegen fényreklámok mossák / arcát 
semmiből érkezőnek” (Akarat rossz vi-
rága) viszont a maga elcsépeltségével 
együtt is jó, hiszen elgondolkodtat, s a 
vers is eléri célját: ürességet, jelentő-
ségteljes csendet hagy maga után az ér-
tetlenség csendje helyett. 

Kinde olyan költő, aki már élete tel-
jében gyűjteményt ad ki. Talán meg-
hagyhatná a szüretelést a hálás utókor-
nak, ahelyett, hogy a félig érett vagy 
éretlen gyümölcsöket előre leszedi. 
Mindennél fontosabb a kérdés: miért 
nem vár, miért nem érleli meg a ver-
seit? Érdemesebb lenne nem a mennyi-
ségre, de a minőségre törekedni, ne-
hogy még úgy járjon, mint egyik verse 
hőse, akit még életében „megérdemel-
ten elfelejtettek.” 

 
(AB-ART, Nagyvárad, 2009) 

 
 
 

 


