
csak fáradtabbak az idegeid és nehezebbek a külső körülményeid, semhogy a tudatodba
léphetne egy-egy ilyen harmóniakeltőgondolat.

. . . Amit az egész helyzetet tekintve, nagyon-nagyon érthetőnek találok! ... Ó, ha segít
hetnék Neked valamit!

Az Isten segítsen meg mindnyájatokat, Testvér! Köszönöm a gyönyörű verspillangót!
Nagy szeretettel ölel

Sándor

A két költő-testvér levelezése és barátsága Reményik Sándor haláláig, 1941. október
24-ig tartott, és témájuk mindig "a szenvedő, küzdö, az embertragikum mélységeiben
gyötrődő, de a mélységből felfelé kiáltó ember" volt. (Id. a fent említett Sík-cikkből.)

Imre Mária

JEGYZETEK: 1. Sz. J. Szilágyi Piroska festőművésznő (1889-1931). Erdélyi születésű, Budapestre
ment férjhez. 1920--21-ben két gyermekével együtt hosszabb ideig anyósánál tartózkodott Kolozsvá
rott. Itt ismerkedett meg Reményik Sándorral. - 2. Ő festette Reményik Sándor Vadvízek zúgása című

kötetének (1921) címlapját. - 3.' Reményik Sándor levelei Sík Sándorhoz, Piarista Rendház; Sík
Sándor levelei Reményík Sándorhoz. Petőfi Irodalmi Múzeum. Kézirattár. - 4. Reményik Sándor
1935 nyarán sokat betegeskedett, ezért a Romon virág című kötet összeállításában irótársai sokat
segítettek. - 5. Pásztortűz, 1936. május 31. sz. A vers később megjelent 1940-ben a Magasfeszültség
címü kötetben, majd később összes verseiben is.

Csoóri Sándor: Kezemben zöld ág

Szeretem Csoóri verseit. Azon kevés költőbarátom közé tartozik, akinek verseit az elém
be került újságokban míndig elolvasom. Kívánesi vagyok rájuk. Mint egy levélre. Mint
egy rokon levelére. Mi van vele? Mit gondol? Bírja-e, győzi-e? Természetesen, elsősorban
magát a sorsot, az életet, na meg a versírást is. Személyesen érint, ami vele történik, amit
vele történtet az élet, s amit maga csinál magának.

Az egyes versek is mindig küldenek egy festményt (Csoóri gyönyörű képeket fest, képi
költő a javából és javában, s ha már esztétikaira fordul a szó - különös képessége van ar
ra, hogy ezeket a képeket a hangzás magasában "szólaliassa meg", vagyis a képek "éne
kelnek". Remélem, tetszenek érteni. A nagyon színesen megjelenő kép a maga elemi rész
Jetességével, kissé szürreális lebegésével kitölti-a vers hangterét is, "bekiabálja" a kép
kereteit, a leíró képek a retorika magasába röppennek. Imígyen a vers nagyon látszik - és
nagyon szól. Egyszerre. Azt gondolom, ez a Csoóri-vers keletkezési technikája is. A kép a
hangzás előhívójában születik meg. Csúfondáros, de a megértéshez közelebb vívő hasonlat
tal olyanok e versek, mint ama ssuperképeslapok, melyekre éneket-zenét is barázdáltak.
Természetesen ez csak technikai hasonlat - épp ennek a kettőnek művészi egysége avatja
olyan gyönyörűségessé a költeményeket. S az egyes versek is mindig küldenek egy dalla
mot. Ám egy kötet - mint a jó anyagú verskötetek általában - fölülmúlja, egybefogja,
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összenyalábolja az egyes képeket és szólamokat, mintegy könyvvé avatja. "Kül<;l.eménnyé",
ajándékká válik. Az újságlapok betűit levetve, zsoltárkalligráfiává emeli.Igen, olyan, mint
mikor gyerekkorunkban vallásos énekeskönyvet tartottunk a kezünkben - aztán abból
énekeltünk - a szenvedésről, a megváltásról, hazánkról, az Istenről. Nem mi irtuk, de jó
szivvel és jó hangon el tudjuk a verseket énekelni. (Csakugyan, költőnkazon kevés kor
társ közé tartozik, kiknek verseiből nem átall az ember idegen vagy baráti füleknek "elő

énekelni" - s talán ez a legnagyobb dicséret, magánhasználatra. Hiszen magánhasználat
ra kisajátítjuk ilyenkor a költőt - mint a saját mondanivalónkat, mint saját énekünkké
honosított verseket énekeljük.) .

Személyesen érintenek tehát Csoóri Sándor versei. Az esztétikai vonzódáson túl ébbe
a közös generáció is belejátszik. A generációt itt szorosan véve az időbeliségre értem. S
talán valami alkati vagy életmódbeli generációs hajlamra. Hiszen kezdetben, úgy' vé
lem, indulásunkkor vajmi kevés szemléleti vagy ideológiai- hasonlóság kötött össze. S ma
már szinte azonos, élettani, embertani, verstani hullámok örvendeztetik számomra a ro-
konságot. .

Hogy magyarázzam meg ezt közelebbről? Egy verskötet, egy költészet nem egyszerúen;
ideológiát sugároz. A verseknek mint valami felhőknek, megvan a maguk szellemi lecsa
pódása. Attól párállik a táj. Attól gőzölög, illatosodik a növényzet, attól dúsúl a levegő,

azt lélegezzük be .. Talán szemléletnek nevezhetjük, talán nagyképű szóval attitüdnek 
ahogy a fákra nézünk, ahogy kitárjuk az ablakunkat, ahogy fázunk, ahogy kétségbeesünk,
<lhogy szeretünk, ahogy egy állapotot megélünk, ahogy emlékezünk. Ez a hasonlóság, kö
zelség teszi olyan magától értetődővé számomra a versleveleit, olyan megélhetövé vers
kínjait.

Ebben a Kezemben zöld ág című verskönyvében is ezek a találkozások rendítenek meg
a legmélyebben.

Mi éppenséggel a második világháborúban voltunk tizenkét-tizennégy éves gyerekek.
Kamaszok. Sihederek. Elő-felnőttek. Nagy-gyerekek. Még nem tudtuk, mi a szemlélet, de
már szemleletesek voltunk. Olyan közelre jött a háború, hogy szinte a· pupillánk volt a
bombakráter. Szinte a kezünkkel érinthettük a katonák halálra hunyt szemhéját. Ázott
egyenruhaszag ivódott orrunkba, mint a rühes kutyák szaga. Bombák fröccsentek szét a
hiradókban s a szomszédunk házában. Kamaszkarunk kettéhasadt egy rész háborúra, egy
rész játékre, egy rész halottnézésre. Ettől mi már nem szabadulunk. Ez a mi politikánk,
szerelmünk, családunk, hazánk örökös háttere: az angol bombázóktól féltett búzatáblák
rajongó tengere vagy a Balaton ragyogása fölött ezüstpontokként zümmögő menekülés,

, örök tankzümmögés, örök csatatér, .. és mindez gyönyörűlA mi háborús gyermekkorunk
- hiszen a háború nincs tekintettel agyerekkorra - a háborút avatta fájdalmasan széppé,
nem a nemzet, hanem a borzalom jegyében. Előre és visszamenőleg alig akad olyan

',Csoóri-vers, melyben át ne vérezne a pólya. Az a pólya, amit a háború tekert ránk, ott
van az író jobb kezünkben, ott van a simogató jobbunkon, ott van a kezet szorító [obbun
kon. Valami visszatér. Csoórinál legtöbbször valami szivszorítóan szép képben - lövész-.
árokban, hógomolygásban, vérpettyekben, tankokbane- nevetségesen szomorú szóval azt
mondhatnám, ez a háborús esztétika. Ezt nem lehet "kinőni". A csodálatos tán csak az,
hogy Csoóri 'ezzel is úgy van - mint a tÜz körüli 6sköltők, sámánok és minden varázsköltő
-, hogy addig ismételgeti rémületeit, amíg megváltja tőlük magát. Ahogy az idősebb Nagy
László vagy a még idősebb Pilinszky is tette a háború dolgaival. Csakhogy - és ez valóban
elbűvölő - Csoóri a gyerekkori szemgolyó ámuló tekintetében a szépség keresztjelével
látja el a borzalmakat, a gyilkoló-futó-ordítozó katonákat, véres hóutakat, a félelemben
fájdalmasan megszületett a szépség. Minden- hasonlata, a légzése ritmikája, a keze moz
dulása átvette ezt a háborús szépséget. Volt is abban valami megválthatatlan gyönyörű

ség: a "most meghalni" egzisztenciális élménye - ha szabad magamtól idéznem: "Bombák
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ragyognak kioldva magukból, I talán megállnak még az útközépen, I és hirdetik az Excel
sis Deo-t I a levegőbe rögzítve fehéren! I De gyönyörű .. ."

Igen, amíg Pilinszky a maga tíz évvel idősebb tapasztalatival és borzalmaival az apoka
liptikus sírásba és reménybe kapaszkodik: "de nem lankadtam mondani I mit kis
gyerek sír deszkarésbe", és világvégi vákuumba helyezi a maga háborúját: "Látja lsten,
hogy állok a napon. I Látja árnyam kövön és keritésen. I Lélegzet nélkül látja állani I ár
nyékomat a levegőtlen présben" - addig Csoóri a gyerekkori boldogságba idézi a mi tíz
esztendővel fiatalabb emlékeinket: " .... Remeg a levegőég köröskörül I s fehér rakéta
ként száll föl lassan a zámolyí templomtorony." S micsoda zamatok és csordulások a mi
háborús gyerekkorunk idézetéből: "Ó, körteíz, számban szétfutó zamat I s ti repedő húsú
szilvák, ott gomolygott I bennetek, ki tudja, mennyí lepke szárnya, I rózsabogáré, rigóé!
Egy harapás I és napfény söpört végig a kerten. Fröccsenő I nedvektől gyors záporok ir
galma / fényezte át a leveleket. Magam voltam és I mégse egyedül: állt a levegő velem, I
remegett, mint pányvára ítélt lovak bőre." .Milyen más gyerekkor, milyen már "levegő-.

prés"! A háborús évek "boldog kora". Pedig még a Tiszáról is háborús hasonlat jut eszé
be: " ... a Tisza ... némán menetelt, mint eltetvesedett hadifoglyok."

Ez a közös, gyerekkori háború: Csoóriköltészetében megejtő varázslatossággai bomlik
eleven, félő és mégis fölemelő képekké - olyan rokonközelről hallatszik, mint az akkori
bombák ritmikus bömbögése. Engem mindig megdelejez.

A szerelem ... minden költő szabadító és rontó állapota. Mégis azt érzem, olyan eleve
nen idézi meg a sajátját: mintha asajátomét érezném. Különösen ezt a legutóbbi
borzalmasat: a halál fekete hálójában fönnakadt hajat: "A testet átfújó szélben I nekem ő

jelenik meg mégis I tömérdek, éjféli hajával ő jelenik meg .. ."
Megint csak a generációnkra gondolok. Mintha ezekben és ebben a szerelemben va

lami végtelen földönfutás volna, földönfutás valami elől, ami talán maga az előbb leírt há
ború, talán maga az agyonázott katönaruháktól, siró anyánktól, tanktaposástól menekülő
gyerekkor. Mintha az egész politikától súlyos éveinkből való menekülés ís volna. Mintha
a mi magánmenekülésünk volna a társadalomból a szerelembe. Mintha kételkedésünk
menedéke-menhelye volna a szerelem hitébe. Mintha életünk gyermekkori és ötvenes
évekbéli megfegyelmezettségéből,betonfegyelméból menekülne ez a szerelem a s~abad
ság túlbuzgóságába, forró önkíyületébe:A szerelmes versek az önkívület szabadosságát
keresik - az agy ketréceiből.

Persze hogy ennek a szerelemnek az elvesitése csaknem az "én" elvesztésével jár
együtt; A végletekig fölfokozott gyász: "Már h~lani messziről is, I hogy most a halálod
után újra nehéz a lélegzésed, 'I mintha egy bazalthegyet hordanál I megszakadt szíved
helyén."

Csodálatos-eleven holt-leírás: "Mióta nem vele ébredek, I mióta nem vele ülök asztal
hoz vacsorázní, I mióta a halál nevető számba ömlött I s beszorulok az esők közé, I mint
vaskerítés lécei közé gyerekkoromban: I egy vékony, fekete csíkot látok ugrálni hosszan I
a szemern előtt ... I ... húzza szememet, csalja maga után, I mint foglyul ejthetetlen,
fekete hajszál."·

És ahogy megint átüt a szerelembe menekült háborús gyerekség: "Frontra induló, ko
nok katonákat I temettek annyi bajba, I annyí utolsó éjszakába, I amennyibe te engem
betakartál.'

S marad a világomló. elengedhetetlen szerelem: " .. ; Ott még I a Napé voltál: átsütött
szoknyádon, rajtad, I gyönyöröd s húsod páráján: megyek a I fákhoz följebb, a berkenye
bokor ezer szeméhez, I mert látni akarom, ami téged látott I s ami eltemethetetlen belő-

led azóta is." .
S mi még, mi még? Mi minden adódik össze egy ilyen kötetben az ismételhetetlen idő

ben? Megint csak a közös generációs gesztusokban kutakodva türemkedik elő az az állan
dóan meglevő, finom pára, amit közönségesen halálnak nevezünk. Mindenütt jelenvaló
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halál, ahogy ittmaradt a gyerekkorból: a meghalhatóság azonnali pillanatai, melyek átjár
ják a verseket, a szerelmeket, az idegen városokat éppúgy, mint a honi tájat, Halálvágy? 
mondanák hagyokosan Freudék, pedig már intenzitásából is kitetszik: ez maga az élet
vágya, maga az élet-láz. A-" a fölfokozottság, ami kezdettől fűti Csoóri verseit. Az a kocká
zat, amivel emberségesen viszi vásárra bőrét szerelemben, visszaléphetetlen utakon, tisz
ta és fölszántan engesztelhetetlen társadalmi gondolkodásban. A láz becsülete, mely min
den fantomjában és tébécé-lázban és.társadalmi romlottságában le akarja győzni a halált.

Ez az a fölfokozottság, mely örökké a tájat szegezi szembe az elmúló idővel, a természet
buja és tiszta megjelenését, melyben ötvenöt éves fővel is fűbársonyra hanyatlik. Kevés
költőnk van, aki ennyire mikroszkópikusan hiteles tájjal népesíti be gondjait, szerelmét,
népköztársaságát. Eleven földdel, melyből vétetett. Hóval, hófallal, melyen át nem tud
kelni a háborús tüzérség sem, szétlőhetetlen, mint a vízszaggal gomolygó pára, melybe
hiába öklelnek bele a legsúlyosabb rakéták - szétfoszlik, elnyúlik, félregomolyog, de el
lenáll. Ez a táj maga Csoóri szülőföldje. melyen a láz fölfokozottsága fűti a füveket. Az er
déségeket. A dombkanyarokat és Don-kanyarokat.

Ezeket üzente nekünk ez az egybefogott, egy híján hatvan vers. Most már énekeskönyv,
amiből e jellegzetesen zsoltáros verseléseket dünnyögjük.

E verseknek az a tudományuk, hogy a képeket retorikusan jelenítik meg, mint mondot
tam. Fölfokozottságuk a képi halmazállapotbóla hangi zenébe emelkedik, miközben meg
képzik az a hangulat, az az állapot melyért a költő a verset írta. A vers igazán a vers
közben keletkezik, s végére ér el olyan szomorú teljességig, mmt az orgazmus. Ez a
Csoóri-vers igazi formája.

Azt hiszem, álnokság volna mind az ötvenkilenc verset agyondicsérni. Csoóri a nagy
verseiben maradéktalanul tud "képíteni" és "zengetni". Természetesen, mint minden köl
tőnek, megvannak a maga, reflexeibe ivódott "húrfogásai", "ecsetkezelései". Ahol "elmé
leti" anyagat akar a képbe és retorikába fogni, ott "tan"-akodó, elvont lesz. Ahol tárgyilag
meg akar "fogalmazni" valamit, ott a kép- és' húrfogások túlszínessé vagy túlvezéreltté
válnak. Csak látszanak a képek, csak hangzanak .a hangok. Ilyenkor belesodródik tanult
önformáiba. "Megcsinálja" a verset, a zene is kizeng, de vissza csupán a szép sorok ma
radnak, melyek kiperegnek az emlékezetünkből, mint kezünk közül a kvarchomok. Ilyen
kor, hogy úgy mondjam, "elleng" a vers, ön-reminiszcenciák pengenek elő, és a levélből

töredék lesz.
Sajnos, Csoórit az élményei nem engedik "ellengeni". Túl gyakran sujt reá az élet, ami

re megvan a maga eredeti válasza. A társ elvesztése a szakadék pereméig lökte. "Nyitott
sebemmel ott fekszem most én is azon a mezőn ..." Ahogy annyiszor, most is rátörtek az
"égiek": "Felhők jönnek rám és vágtázó, idegen lovasok. / Hányadik testemet tapossák új
ra bele / hazai földbe? Sár, ganyé, keserű fű a számban. / S édes hazám földjétől öklen
dezem.'

De így küldi nekünk szív-tudó levélsorait: "De érzem s tudom: rámtalál majd a
szél .. ." (Magvető Könyvkiadó)

Gyurkovics Tibor
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