
mondatokban. Többféleképpen próbálkozik,
igyekszik megfogni ezeket a verseket. A könyv
egyik fejezetében, Etűdök címszó alatt például tö-
redékekkel próbál reagálni a töredékekre. Gon-
do latfoszlányokkal igyekszik megvilágítani azt a
vilá got, amelyről beszélni szeretne, mintha egy kis
időre átvenné a költő látásmódját, abban a remény -
ben, hogy ily módon könnyebb írni a költészetéről.
Aztán megpróbálja megfogalmazni, hogy miért
olyan nehéz megközelíteni ezeket a műveket. Így
jutunk el Kalász Márton összetett költői nyelve-
zetének elemzéséhez, mely sűrítettségből, csön-
dekből, „betűféltésből” tevődik össze, ahol talál-
kozik egymással a megfoghatatlan ihlet és a
földhözragadt, folyamatos kontroll. A nyitottság és
fragmentáltság mellett, s azzal egy időben ugyanis
hermetikusak is ezek a művek. Vagyis annyi min-
dent sűrítenek magukba a versek, annyi ismeretet,
anyagot és ér zést, hogy nem válhatnak mássá, mint
zárt per petuumokká. A múlt is, a történelem is,
a transzcendencia is a mindennapokba süllyed,
s az egyszerre nyitott és zárt forma csak illeszke-
dik a végtelenség nyitottságának és a tárgyi világ
zárt ságának találkozásához.

Fontos még megemlíteni, hogy Kelemen Lajos
ebben az esszégyűjteményben nemcsak Kalász Már-
ton költészetéről értekezik. Az egész mű mögött
meghúzódik egy sajátos esztétikai műveltség és né-
zetrendszer, így nemcsak bizonyos versek kerülnek
terítékre, hanem sokszor a költészet, a művészet,
a morál és a hit kérdéseiben is állást foglal a szer-
ző. Ezt néha indokoltan teszi, máskor fölösleges be-
toldásnak tűnik, mely nem illeszkedik szorosan a
tárgyhoz, vagy nagyon messzire visz. A kitekintés
igyekezete néha közhelyekbe fullasztja a gondo-
latmenetet: „inkább gyengesége, mintsem ereje a
nyelvnek, hogy benne, s általa szinte minden le-
hetséges” (22.); „A szó nem oxigénje a költészetnek,
hanem az élete.” (67.); „Az írás lelki kimeztele ne -
dés.” (39.); „Talán a hit kivételével, a testek világában
semmi sem bizonyos.” (27.) — máskor viszont frap-
páns megfogalmazások születnek belőle.

Amikor az esszék nem távolodnak el nagyon Ka-
lász Márton költészetétől, finom megfigyelése-
ket, lelkes, szeretetteli odaadást tapasztalhatunk a
szerző részéről, mely meghozza a kedvet a néha tá-
volinak tűnő versek kibogozásához. Ke lemen La-
jos és Kalász Márton (Tengeri szél) kö zös hasonla-
tával élve, olyanok ezek a versek, mint a tengerifű,
mely ott van a végtelen tenger és szilárd talaj ha-
tárán. „A tengerifű különben maga is egy kis ele-
ven líra: a nevéhez illően a végtelen tenger növé-
nye, de partközelben él, s gyökerei persze a
földhöz kötik. Holtában viszont — mivel matracok
kitömésére használják — álmok fészkéül szol-
gál.” (44.) Ebből már érezhető, hogy miért kapta a
kötet a Tenger, nyújtom kezem címet. Mert Kelemen

Lajos számára ez egy ellentmondásokból építkező
költészet, mely töredékes és paradox voltában
fejlődött egységgé. „Irónia, megfontoltság, írás-
szigorral felügyelt töredékesség, hit és a régi kedély
fájdalmas szétszakadása — s mi hiányzik még?”
(30.) (Cédrus Művészeti Alapítvány — Napkút Kiadó,
Budapest, 2014)

FORGÁCH KINGA

SÁRÁNDI JÓZSEF: 
HIÁNYUNIVERZUM

Új kötetében a költő — az alcím tudósít — régi és
új verseit rostálta egybe. Sárándi József, a leány-
vári remete, az önkéntes visszavonulásban saját
arcát faragó poéta, a magyar líra ismeretlen is-
merőse. Még a rendszerváltás előtt Napja fölöt-
tébb világított. Noha egyetemet végzett, „mun-
kásköltőként” — kellett a diktatúrának az ilyesféle
rang — kiérdemelt egy bizonyos helyet, vagyis
lírája el volt fogadva.

Tetőfedő, aki verset is ír? Unikum, vagy lega-
lábbis érdekesség. Napja akkor áldozott le, ami-
kor a tatabányai Új Forrás szerkesztőjeként, a
líra-rovatot gondozva, Nagy Gáspár korszakos
igazságot sugalló Öröknyár: elmúltam 9 éves című
versét közreadta. Ha semmit nem tett volna 1984
óta, evvel a cselekedetével nevét örökre beírta a
magyar irodalomtörténetbe. Ám ő gőgösen büsz -
ke volt, a kirúgatása után is — a fölkínált álláso-
kat visszautasította — megmaradt szókimondó
szabadlegénynek.

Egyetlen csoporthoz sem simult, járta a maga
útját. Magányosan, sértődve, önmagában is meg-
mártva a kést, faragta a szót. Közéletinek tetsző,
a haragot sem nélkülöző lírája, nem kevés groteszk
beütéssel, Ladányi Mihály vagabund „ékesszó-
lásához” hasonlít. De egyáltalán ma tudja-e valaki,
hogy ki volt Ladányi? Mostanság a posztmodern
különös iróniájával másképp fürdőzteti a líra-ént,
az „ósdi” ebben az új huzatban nem számít érték -
nek. Sárándi még profán „szerelemhűségében” is
hasonlít valamennyit elődjére, ám játéka sokkal
kiélezettebb, sokkal komorabb. Udvarlógesztu-
sa annyi, hogy azonnal be akar hatolni, megvert -
ségére, bánatára, magányos bolyongásaira a női
testben lelvén gyógyírt.

Hódítása — megdicsőülés. Evvel a csöppet
sem visszafojtott szerelmi izzással — karakteres ver-
sek tanúsítják — elért arra a terrénumra, amely
úgy „boldogságforrás”, hogy a rajta való nyúj-
tózás (test és lélek kielégülése) feledtetni igyekszik
az életében kapott sebeket. A József Attila-i, itt vég-
zetesnek mégsem mondott hiányt. A szerelem-
gyereknek, bárhogy fáj az anyahiány (Sárándinak
az édes helyett a nevelőszülő adta a szeretetet),
az összes megveretésből föl kellett állnia, hogy el-
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viselhetővé váljék a hatalom (bármelyik hatalom)
és a sors (magány-kaloda) vesszőzése-szorítása.

Madár-fohászában, Prohászka Ottokár mottója in-
dítja a röptetést, ott a kitörni vágyás, a közösségért
élő-haló hasznos tudat megannyi eleme: „Kitéphe-
tetlen tollú bátor szél / célozd az eget! / Zúdulá-
sunk tiporja szét a sok / részeg felleget! // Röpíts
dagasztó világnyi sírás! / Utam ne vétsem! / Rö-
píts! Legyek nap-tollú szikrázó / ének a kékben!”
Azért is egy másik formahű vers idézése — a Nem
én kiáltok költőjének maszkja a legmélyebb azono-
sulást mutató módon tökéletesen át van lényegítve
—, mert a szelíd Akkordokhoz hasonló megnyug-
vás jó kontraszt a jobbára keményen pattogó, a gon-
dolatritmust követő, némi groteszk fényt mutató
költeményeknek (a kötetben ezek vannak több-
ségben). „Mikorra engem megkövettek / ellenem
mindent elkövettek / útonállói a változásnak //
Magamba roskadva élek / nem hiszek csupán re-
mélek / felejtést mindenki másnak // Múltam utol
nem érhetem / sorsomat mégis kérlelem / vezes-
sen de jó irányba // Legyek látó és hallható / csön-
detekben ott szunnyadó / düh zengő melódiája.”

Az Ady Endréhez való kötődést, minden ma-
gyarság-dalnok többé-kevésbé hozzá kötődik,
nem nagyon értem. Azt igen, ahogyan a „politi-
kus” én belőle csiholja ki a lázadás megannyi for-
máját. S azt is, hogy — erről a válogatott versekkel
egy időben megjelent A hitetlenség mágneses vi-
harában című kis versfüzet Ady, 1977-ben című köl-
teménye regél — a klasszikussal való — érték-
mérő? — azonosulás mily erőt ad a kései utódnak.
„Mit érsz e századvég-pánikban / múltszázadi
ember? S mit érek én? / Élni és hódítani vágytál
Utódod / túlélni szeretném a felszínen-marad-
takat / lemondva mindenről mi úgysem enyém.”

„A véreim, magyar proletárok” Ady-mottó va-
laminő közösségi — már rég nincs — akolba való
visszavágyódást jelent („keresem hogy vissza-
fogadjatok”), nem számolva azzal, hogy az idő dö-
cögős szekere az ilyen-olyan kátyúkban már rég
megakadt. Sokkal hitelesebb a Különbség „fény-
törése”, hiszen a kesernyés groteszk már valódi
társadalmi gondokról beszél. „Nem száll a páva
/ a vármegyeházra / Lelőtték a pávahúsevők /
Az érckakas is mozdulatlan / fújhat az uralkodó
szél / fütyül az uralkodóra…”

Engem leginkább — nem akármilyen érték —
a Hiányuniverzum őszintesége lepett meg. Fájdalom
és valaminő kierőszakolt megnyugvás is föllelhe-
tő ebben a furcsa versek sorát egybefogó lélek vetkő-
zésben. Sárándi nem találja helyét a világban,
ezért olyan ásót mélyít az által fölfedezett (terem-
tett?) földrész „kavicsos” humuszába, amely nem
csupán az altalajt (közéletet, politikát, közép-európai
sorsot) forgatja meg, hanem — paradox — némi-
képp hatással van bizonyos szakrális körökre is.

Az ég kávájának támasztott létra valahol a
legfölülbe kapaszkodik meg, ugyanakkor szinte job-
bító késként belehasít — istenkereső komolysággal
— a tétován támolygó tudat megannyi vargabe-
tűjébe. A hit az az erős kapocs — a Krisztus jelen-
léte című ciklus versei erről a „rátalálásról” szólnak
—, amely biztonságot ad a kétkedőnek, s még a hi-
tetlen hívőt is a golgotai út megszenvedett igazsága
felé terelik.

Ami nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a
vagabund szóval kimondott cselekvés — „Istennek
fogok ministrálni” (Megtérés) — a megtisztulás
egyetlen formája lesz. Sokkal inkább abban, hogy
az elfogadás bátorsága új és új erőforrásokat nyit meg
a lanyhulóknak, tétováknak. Mert Krisztus jelenlé-
te maga a világosság, maga az örök bizonyság.
„Amíg élek / nem kell keresnem TÉGED / mert
mint annyi igaz hívedben: / Szívemben lakozol, /
s mindörökké egyengeted utam.” (Felsőmagyarország
Kiadó, Miskolc, 2013)

SZAKOLCZAY LAJOS

SIMEK VALÉRIA: 
CSILLAGPOROS UTAKON

A Csillagporos utakon című verseskötetet olvasva
két idézet jutott eszembe: „A föld elárúl. Magá-
hoz ölel. / A többi kegyelem” (Pilinszky), illetve:
„Az emlékezés nem visszatérés a múltba, hanem
a múlt minduntalan betolakodása a jelenbe”
(Bergson). Pilinszky Szálkák kötetében megje-
lent A többi kegyelem költemény keresztény szelle-
misége, valamint Bergson A teremtő idő című írá-
sában kifejtett emlékezés-filozófia két olyan
szemlélet, amely kapcsolatba hozható a kötet lírai
darabjainak üzenetével. A múlt emlékfoszlányai-
nak folytonos felidézése, az emlékek rétegződé-
sének súlya, a szülőföld holtig tartó szeretete, a ba-
konyi tájhoz való hűség, az egyén sorskérdései, a
hallgatás fájdalmas csendje és az isteni kegyelem-
ben való reménység: ezek a gondolatok, érzések
szövik át a költőnő legújabb kötetét.

Simek Valéria 1953-ban született Bakonycser-
nyén, s azóta is ebben a dunántúli faluban él. Eb-
ből a varázslatos bakonyi tájból erednek művé-
szetének gyökerei, amelyekből azóta is táplálkozik,
érlelődik költői világa: „Kötve vagy ehhez a tájhoz,
/ mint lánccal a kerék. (…) A szülőföld harangja
szívedhez kongat” — vallja Kancsónyi reménység-
gel kötetének Szülőföld című nyitóversében. Leg-
újabb kötetében is megerősíti az olvasót a szere-
tett szülőföld iránti ragaszkodásáról, mikor
visszatér a templomtorony harangjának metoni-
mikus-metaforikus, transzcendens távlatokat is sej-
tető költői képéhez: „Harangkondulás siet eléd a
távoli toronyból / Zsongnak már a völgyek száz
arany torokból”, „Belekapaszkodom a harang-
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