
megihletettsége, ami a papköltőknél magától
értetődő, bár korántsem mindegy, egyénítik-e
az Irás erkölcsi tartalmait (Sajgó Szabolcs igeni),
vagy újra felmondják. Mégsem szabadulhatok
attól a sejtelmemtól. hogy némelyik versében
mintha József Attila képei rejtőznének,hangsú
iyoznám: a klasszikussá érett, nagy József Atti
láéi. A türelmesen bevezetésében például:
"vetkezz / fáradó gondjaiddal/mosakodj meg
/ az alkonyati fényben / s mikor a csillagok
felhőbe takaróznak / feszülj lelked az ígéret
földjén / az ekével".

Am nemcsak a képek - természetesen Sajgó
Szabolcs legsajátabb erkölcsi mondanivalójával
harmonizáló képek - emlékeztetnek elödjére,
hanem az az igénye is, hogyamindenséggel
mérje magát. Erre utalnak kozmikus sejtelme
ket keltő képei, s kutató szenvedélye is, ahogy
törékeny cserépedényi léte tudatában szomjú
szenvedéllyel keresi a megnyugvásnak azokat a
jeleit, amelyek valamennyiünk lekében élnek.

Igen szép, egységes kötet, a magyar spirituá-
lis líra igazi nyeresége. ,

Kondor Ilona nem kezdő költő, az Uj napok
peregnek hatodik kötete. Lírájáról a tehetség
iránt oly fogékony Fodor András adott találó
jellemzést: ". ..minden verse egyedi darab, de a
különféle formajegyektől függetlenül van ben
nük valami közös: a hang személyessége, a lírai
hevület fogantató ereje, feszültsége." Ha költé
szetének legjellemzőbb kifejezéseit sorrendbe
raknánk előfordulásuk gyakorisága szerint,
alighanem a növekedés és emelkedés különféle
változatai fordulnának elő leggyakrabban. A
belső kiteljesedés kivetülései valóban egyedivé
teszik líráját abban a korban, amikor a költők

inkább a földön járnak, elveszítve szárnyaikat.
"Ez a világ álom" - írja, s ez még nem volna
újszerű közlés, inkább lírai archetípus. De
ahogy az ébredés utáni állapotot. a részekből az
egészre való törekvést és annak hiábalvalóságát
jeleníti meg, az már elismerésre méltó költői tel
jesítmény. Műveinek egy része egyes szám má
sodik személyű, de önmegszólítókként is értel
mezhetők, hisz költészetének hőse ő maga, s
bár Babits idegenkedett e szereptöl, Kondor Ilo
nához nagyon is illik, hiszen ha önmagáról szól
is, tapasztalatait sűríti is finomán megmunkált
képekbe és halkan elmondott figyelmeztetések
be, mégsem énközpontú, az énbe beleértődik a
te és a mi is, olyan világ sejtelme, amelyet közö
sen vállalt és megvalósított erkölcsi ideáljaink
kai tehetünk otthonossá és bensőségessé. Nem
olyan verseire gondolok, mint például a Fut a
szán..., ennek üzenete bármily szép is, nem iga
zán költői CA természet csöndje int: / ember
éld meg, ami élhető!"). Ezek azonban ritka bot-
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lások. Sokkal gyakoribbak a telített, a kimon
dott szavak elsődleges jelentéseit meghaladó
gondolatai. Példaképp a Nem ismered ... című

verset idézem: "Nem ismered a kavics törvé
nyeit. / A csiszolatlan magányt. / Az őrlő fo
gak ütéseit. / Az örök térhiányt. / / Az alakulás
borzalmait. / Csak a tiszta fényt látod. / Az
utolsó festék nyomait. / A végső álmot."

Szerenesés voltam: Baán Tibor Az egységálma
című kötetének címén merengve Beethoven IX.
szimfóniájának. végső, nagy látomását asszociál
ta. S íme, az Orömről szóló versben a következő

sorpárra bukkantam: "Ó mindeneken átható /
Égi Szikra Szent Öröm". Baán Tibor azonban
nem ódát írt az örömhöz. mint Schiller, kinek
verse megihlette a zeneköltőt, s élete egyik leg
nagyobb vallomásának kiváltójává vált. Ebben
a versben nem ujjongó, hatalmas kórus vonul el
előttünk, hanem a némák karát látjuk: "tyti né
mák vagyunk / Hamuval megjelölt / Érzék
szerveink mögött / Csak pillanatokig halljuk /
Zúgni a smaragd-lombokat / Túlontúl lekötnek
gondjaink / Föl kell varrni egy gombot / Le
kell törölgetni a port / Szellőztetni múlandósá
gunk / Dohszagát..." .

De ezek a némák is tudnak kiáltani, amikor
hallgatnak, kiáltanak, mondta Cicero. A nyomo
rúságukat, várakozásukat kiáltják el. "Godot-ra"
várnak, mint az egyik versben olvashatjuk.
(Baán Tibor egyébként igen művelt költő, verse
it korunk műveltségérevaló utalások szövik át.)
"Akrobatikus kínlódásunk / Mutatványa a rette
netben / Túlságosan is érthetetlen / Mit éltünk
át kitaszítva / Abban a süket csöndben / Attet
sző bőrtönünkben." (Kint és bent).

Egy nemzedék önvallomása? Avagy a szám
kivetett sokaságé? Ez is, az is. Jellemző 20. szá
zadi zsoltár. Vajha eljönne egy olyan kor, ami
kor a zsoltáros himnuszokat írhat... (Sajgó Sza
bolcs: Még csak péntek este. Korda Könyvkiadó,
Kecskemét, 2000; Kondor Ilona: Uj napok pereg
nek. Terra Print, Budapest, 2000; Baán Tibor: Az
egység álma. Orpheusz, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

KISS BENEDEK: A HAVAZÁS MÖGÖrr

Békeidőkről tudósít a lassan klasszikus ívű pá
lya újabb állomását jelentő kötetében Kiss Bene
dek. S ha a polgári otthonosság, a fortyogó
kávé, a felnőtt gyermekek, a pohár bor, jó fele
ség, lakás megvan is itt, e világban, semmiképp
se számítsunk cukros idillre. Ha így ír is a költő:

"Engem a vadság / szelídebb vizeken visz"
(Szerelmed csendes hatalma), ne higgyük, hogy
verseiből kiveszett volna a tűz, az indulat: "ret-



tegem decembert - mégis / borok tüzét mon
dom" (Lecsupált szó1őskert). Legfeljebb ha a hety
ke, legényes kiáltás siratóvá. kesergővé tompult
mára. Merthogy ez az idősödő ember, aki a ver
sekből ránk köszön, maga is habzsolná az éle
tet, élné a világát, ám ugyanakkor elege van az
alantas világból, az érthetetlenül habzsoló élet
ből, s a földi boltokból is kiábrándult végleg:
"Agyő az Egi Boltban, barátaim" (Tél, Kánaán,
este). Békeidők járnak ugyan, ám ez a béke nem
a lélek nyugalma, teli van elhallgatással, elfoj
tott szóval. Ezt a jóléti középszert. ezt a galamb
szürkét Kiss Benedek joggal rühel1i: "Zabálnak
és szaporodnak a galambok / - mind-mind a
békét prolongálja" (Ki ment meg a ga/amboktó/?).

Lírája veszteség-lajstromozás, litánia meg
romlott barátságokról. megtört bizakodásról. el
vesztett szülőkről,megroggyant egészségről ("a
mellkas mélyén fekete tücsök cirpel"), végnél
küli, bűnbánó Istennel-perlekedésről,enyészett
fiatalságról. A barbár jelen steril hórétege alatt
ott van valahol a letaposott, elhalt gyerekkor,
tömény érzékeléseivel, telített pillanataival.
Hóba burkolózik a féltett "vérlenyomat"-haza
is, ahol a költő peremre kerül, nem találja helyét.
Felelősségteljes szavakat hallunk, Kiss Benedek
mégsem prókátorkodik felelősségbiztosításrólés
nem prédikátorkodik feleltetésről. leszámolásról.
Nem a mások, hanem saját felelősségét kutatja,
magára mutogat, a Kenyérés késben a kétélű sze
retet romboló munkájáért is vétkesnek tudja ma
gát: "miért adtad nekem édes magadat?" - kér
dezi fájdalmasan a feleségétó1, s konstatálja: "ki
szeret, kezében kenyér és kés van" ..

Hiba lenne puszta múltba révedésnek vél
nünk ezt az alap-magatartást. A versekben ál
landó dinamika, indulat-hullámzás remeg, s
ugyanaz az öregúr, aki emitt halni vágyik, még
pedig "ha lehet, ágyban... párnák közt" (Kérés
Istenhez), máshol a soha-meg-nem-elégedés
élet-himnuszát dúdolja dacosan: "ihattam új
bort, ihattam óbort / ritka pillanat volt, mikor
jó volt / mégsem eleget, csak mindig többet"
(Visszatérve a semmibó1J, s égeti még őt "kí
vül-belül a felhorzsoló láz" (Gyümö/cseltevés té/i
re). Kenyér és bor: Kosztolányi Bo/dog-szomorú
dalának világában vagyuk, avagy éppen az
Ady-féle E/illant évek szó1ónegyén barangolunk,
télire eltett, koncentrált, érlelődő örömök és lá
zongva-beletörődve viselt kis enyészetek között.

A borús alaphang ellenére Kiss Benedeknél
gyakorta egy-egy bensőséges kép vagy hasonlat
tisztására érkezünk, s pillanatnyi megnyugvás
sal tekinthetünk szét: itt "ömlik a köd, mint ho
dályból a juh" (Öm/ik a köd), amott, feljebb pe
dig "telipötyörészve az ég / fény-tüskés sűn

disznókkal" (Tél, Kánaán, este).
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A kötet talán legszervesebb, legsodróbb, leg
megrázóbb szövegegyüttese az Apám kertjében
ciklus. A földben nyugvó halott apa, a földből

sarjadó, termő gyümölcsfáiban tovább-élő ele
ven személy hiánya "a varasult fényben ... fölsa
jog"..Az apa-figura őrzi az élet torokszorító,
borzalmas tovább-tenyészésének titkát, azt,
hogy "egymásból élünk / s egymás ellen, mint
barbár hordák". A túlvilági méretűvé terebélye
sedő szülő úgy létezik, hogy nem létezik 
nem-Iétezve pedig létezöbb bárki elevennél.
ezért is lesz belőle "az Ur szernén akkora há
lyog, / amelytől nem látta ő sem a Földet".

"Apám, mint magzatot, én szüllek téged" 
vall a versből-szóló, aki nem táplál illúziókat,
tudja, hogy maga is versének foglya, papírbör
tön lakója. Már a kötetnyitó szövegben megfo
galmazza: "nem repülhetsz ki a magad rakta
falból" (Verset írva). Kiss Benedek nem csupán
panaszkodik a versben, de a vers ellen is pa
naszt emel. Gyötrelmes bármit kimondani, hát
még mindent, a Mindent megszólaltatni: "sebes
és gyenge a szám a szóra", E látszólag spontán
fellángolásokból, darabosan kiszakadó jajokból
összeálló könyv valójában jól felépített, fokoza
tos útvonal. A kimondott szavak során át, me
lyek mint megannyi kő, gördülnek le a szívről,

jutunk el a költészet egyik legtermékenyebb és
legelnémítóbb paradoxonához: a csendhez, a
megfoghatatlanhoz, amelyhez nem ér fel a szó,
és gyenge bárki szóló. A tény, hogya kötet
záróversének címe: Hogy hallgatok, magáért be
szél (vagy inkább magáért hallgat?). Isten csend
je ez, az Apa némasága, a világ lármája mögött
sipító üveghang. Es legfőképpen a mi áldoza
tunk a csend oltárán, mert "mindig van valami /
amivel a sors úgy megáld, / hogy nem bírjuk ki
mondani". (Littera Nova, Budapest, 2000)

LACKFI JÁNos

KIPKE TAMÁS: RüNCSHÍD

Feszült, izgalmas, felrázó regény. Az életről

szól, arról, hogy közös térfogatában élünk,
összekuszálódott emlékeinkben kutatva, a tisz
tázás lehetőségét keresve. A jelenségek azonban
sosem egyértelműek, s a múltunk is összecso
mósodott. Koller Balázs, a szerzetesiskola haj
dani növendéke a múlt sötét tetteit feltáró cikk
sorozat írásába kezd a helyi lapban. A rendszer
váltásnak nevezett zavaros, ellentmondásos kor
kezdő éveiben vagyunk, a régi elvtársak még itt
vannak, pozíciót szereztek maguknak, s azt
mérlegelik, kit lehet áldozatul dobni, kit érde
mes lelepleztetni a régiek kőzűl, anélkül, hogy
nekik bajuk esne. Keresve sem találnának jobb


