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Kusper Judit
A festett szőlő illata
(L. Simon László: Japán hajtás)

Vedd kezedbe a könyvet. Különös alakú, sima, földszínekkel, szőlőmotívumokkal 
díszített. Szőlőhajtás. Hajts egyet, lapozz bele – ha sikerül. Japán hajtás, felvá-
gatlan lapok, mögöttük, a kívül lévő szövegek mögött képek, bezárva az összefű-
zött lapok mögé. E paratextuális gesztus izgalmas játékra hív: tekints be a szöveg 
mögé, lesd meg, mi rejlik hátul, mit tudsz belőle kibogozni, hogyan mersz egy-
általán hozzányúlni a könyvhöz, a szövegekhez, a képekhez, mi közük ezeknek 
egymáshoz, mi közük mindennek az olvasóhoz.

L. Simon László 2008-ban megjelent verseskötete eddigi pályája egyik legsike-
rültebb alkotása: egyszerre van benne jelen a felépítés, a hagyományokból való 
építkezés, a formabontás, az avantgárd képvers (vagy kép-vers) játékossága és a 
posztmodern újjáépítése. Olvasó legyen a talpán, akinek sikerül meghatároznia a 
versszövegek beszélőjének pozícióját: bár a kötet első verse, a Japán hajtás kijelöli 
a kereteket, ám e keretek rendkívül tágak, ezen belül rengeteg lehetőség adódik az 
elmozdulásra és a keresésre. „Félbe, majd négyrét hajt bennünket az idő, / szigorú 
keretbe zárt szavakat / hajtogat egy fonnyadt kéz” – olvashatjuk a vers első soraiban. 
A költői képek egymásba kapaszkodnak, láncolatukban az idő és a fonnyadt kéz 
azonossá válik, mintegy felső instanciaként, istenségként alakítják azt a többes szám 
első személyű megszólalót, a mit, akik hajtogatható papírokká válnak. Itt, a felütés 
hangsúlyos helyén az olvasó és a beszélő szükségszerűen eggyé válik, kijelölve ezzel 
egy lehetséges olvasási irányt: be kell lépnünk a szöveg világába, énként kell köze-
lednünk a szövegekhez: „mozdulatai elrejtik / a margótól margóig tartó életet: / kép 
a képben, / vendég a szövegben - / így lett a tekercsből könyv.” Az olvasó vendég 
lehet e szövegben, képeink pedig hol bennük, hol a körülöttük lévő képeket értel-
mezik, mintegy kicsinyítő tükörként – ahogyan ez a versszak is magának a kötetnek 
és az olvasási folyamatnak a kicsinyítő tükre, mise en abyme-ja lehet: az olvasó, aki 
vendéggé válik a szövegekben, a versekkel együtt önmagát is kénytelen értelmezni.

A címadó vers második része a hajtás újabb jelentését villantja föl: „az öreg egy 
régi paravánt vesz elő, / ámulattal nyitja ki, / miként egy ősi, szent könyvet szokás, 
/ s eltakarja a lányt.” Az ősi, szent könyv és a paraván hasonlata olyan dinamikát 
fejt ki, mely összetettségében szintén a kötet önértelmező gesztusává válhat: a 
kinyitás, bármilyen óvatos is, valamit elfed, eltakar, s hiába a kihajtás, ha nem kuk-
kantunk be mögé. Ugyanakkor ez a tett önmagának hozza létre az elrejtettséget, 
ami csupán a kihajtás következménye.
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Ezek után az olvasó feladata és felelőssége nem csekély: belehelyezkedni egy 
olyan világba, mely tele van jelekkel és nyomokkal, melyek egyszerre értelmeznek, 
mutatnak és elrejtenek. S nem elég csak a szövegek szövevényes labirintusában 
eligazodni: mögé kell nézni a lapoknak, hiszen maga a szöveg párbeszédet folytat 
a mögötte lévő képekkel – sajátos képverset hozva így létre.

A kötet a címadó verset követve három részre osztódik: az első rész a Nagy-
anyám nagyapámmal beszélget, a második a Zsoltáros improvizációk, a harmadik 
pedig a Fides quaerens intellectum címet viseli. Már maguk a címek kijelölik azt a 
pozíciót, melyben az olvasó – úgy véli – biztonságban érezheti magát. A régmúlt 
és a hit megidézése talán az a keret avagy margó lehet, melyben az élet létrejöhet. 
Ám – s ez talán már a felvezetőből is sejthető volt – nem beszélhetünk pusztán 
konzervatív értékek felvonultatásáról: a szavak újraértelmeződnek, hiszen lépten-
nyomon kikandikálnak önmagukból, így válnak igazán dinamikussá. A „Folyton 
rettegve” Keresztelő Jánosa vagy a Cím nélkül Úr alakja magában hordozza eredeti 
jelentését, emellett viszont allegorikus értelmet is nyernek. Mindannyian az utat, 
az ösvényt keresik, ez a bolyongás, keresés végigvonul a kötet egészén, különböző 
lehetőségek kínálkoznak, „ahol minden pompás fatörzs / egy lehetséges út / lehet-
séges állomása, egy titkos elágazás / reménybeli kódja.” (Róka fogta csuka)

Az emlékezés és az emlékekben való feloldódás szervezi a kötet első ciklusát, 
így a Tavaszi hajnal, az Anyám után, a Nagyanyám nagyapámmal beszélget és 
A régi ház című verseket is. Létrejön az a nézőpont, amelyből az emlékező képes 
egy értelmezői pozíciót kialakítani: „Miközben / már én is kívülről nézem / az őszi 
szántáson még foltokban látszó havat” (Tavaszi hajnal); „átmentem a falakon, / át 
a málló vakolaton, / régi pecsétes téglák között / kerestem egy keskeny rést, / egy 
hajszálrepedést, / s a túlsó oldalon, / a hazafelé vezető úton, / a régi bükkösben 
/ holtak álltak a fák helyén” (Anyám után); „Utólag olyan egyszerűnek tűnnek a 
dolgok, / mintha tévében néznénk / a saját életünket, / egy kevéssé híres színész 
alakításában, / és az ember már nem tudja, / valójában mi történt vele.” (A régi 
ház). Az emlékek át- meg átszövik a jelen észlelőjét, önmagát nem tudja máshogy 
meghatározni, csak a régmúlt eseményein keresztül: az emlékezés és felejtés dina-
mikája viszont átalakítja, sajáttá teszi a sorsot, akkor is, ha tévútra kerül a beszélő: 
„Ez a te utad, kisfiam? – / kérdezte anyám / kötőhártyába tekert testemtől. / Ez a 
te utad, kisfiam? – / kérdezte anyám / elektronikus jelekké kódolt emlékemtől. / 
Hiába mész át tengereken / […] / ha ez nem a te utad.” (Anyám után)

Az emlékezés és az útkeresés sajátos jelenségeként említhetők a dedikált versek. 
Az első rész utolsó öt versének címzettjei (Péntek Imre, Kalász Márton, Nagy Pál, 
Papp Tibor, Sobor Antal) a reálishoz csatolják az imaginárius világot, mintegy kí-
sérőként bukkannak fel, a beszélő rajtuk keresztül (is) önmaga meghatározásához 
próbál közelebb kerülni. Az arc megpillantása a másik arcában, a hang meghallása 
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a másik hangjában az én arcát és az én hangját konstituálja, a mindig máshoz szó-
lás pedig a sokoldalú, dinamikus énteremtés alakzatává válik.

Ez az izgalmas, önkereső játék folytatódik a kötet második, Zsoltáros improvizá-
ciók címet viselő, hat, számozott verset tartalmazó részében. Itt az intertextualitás 
szerteágazó, gyökerekhez visszanyúló formája csábítja az olvasót: az ihletett szö-
vegek új közegbe épülése egyszerre hívja elő és távolítja el az eredeti jelentést, 
módosítja, ugyanakkor jelenvalóvá, értelmezendővé, ezáltal élővé is teszi – s mi 
más lenne ennél fontosabb. A II. számú versben felbukkanó allegorikus figura, a 
megszólított, aki egyben magvető is, átlép a beszélő mindenkori jelenébe: „Utánad 
csak második lehet az ember, / a második legjobb költő, / gitáros, / focista, / má-
sodik a teremtés örömében, / a játékban, / második az életben / és a halálban.”

A harmadik fejezet, mely a Fides quaerens intellectum címet viseli, tíz négyso-
rost tartalmaz. Fides quaerens intellectum – azaz a megértést kereső hit. Létezik 
hit megértés, avagy megértés hit nélkül? Elérheti-e egyik a másikat? Ebben nem 
lehetünk biztosak, ám a keresés válik e kapcsolatban fontossá: a vágy a megértés-
re, a megtalálásra. E tíz rövid vers mégsem feltétlenül a megértésre, még csak nem 
is a hitre apellál: sokkal inkább egy szomorú látlelet bontakozik ki, amely a kötet 
szervező motívumai közül az elmúlásra épít. A sokak által és sokszor megidézett 
apokaliptikus vízió itt is a mű végén olvasható, s e bibliai allúzió teszi kerekké a 
kötetet a Japán hajtás című versben megidézett teremtéstől az utolsó ciklus 10. 
versének látomásáig: „És végül megszólalnak az égi harsonák: / nem lesz új lény, 
nem lesz új világ. / Elszórt fémdarabok közt bolyong az Isten, / emlékezz ember: 
porból s porrá leszel!”

Valami mégis képes feloldani azt a szorongást, amit az utolsó sorok teremthet-
nek. A könyv nem tud bezárulni teljesen, a képek (egy kivételével a szerző saját 
fényképei) szétfeszítik a szövegeket, a jelenségek mögé kell pillantanunk. Érdemes 
visszalapoznunk a címadó vershez, s annak utolsó versszakát felidézni: „Felvágat-
lan valóság ez, / kérdések sora, / összecsukott / és ellapozható darabja valaminek, 
/ ami sosem volt a mienk, / ami olyan, mint a festett szőlő / gyümölcsös illata.” Így 
az, ami egyszersmind könyvészeti bravúr, jelentéshordozóvá válik, titkok tudójává 
– de legalábbis kérdések tudójává.

FISZ – Kortárs Kiadó, Budapest, 2008.

könyvjelző



181

2009. tavasz

Hanti Krisztina
Haza és szellem
Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton

Velem mindig úgy esik, hogy az éppen aktuális olvasmányélményeim és az éltem-
ben zajló események akaratlanul is befolyásolják egymást. Az idei március tizenötö-
dike Csoóri Sándor esszégyűjteményének olvasásával telt, és fölnagyított bennem 
minden lényeges fogalmat, ami egy nemzeti ünnep kapcsán előtérbe kerülhet.

Alulról, a Pethényi út felől érkezve pontosan nyolcvannégy elnyújtott lépcső-
fokot kell megmászni Kovács J. (ismeretlen katona), az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharcban elesett honvéd síremlékéig. Az itt megtartott március ti-
zenötödikei ünnepségeknek már többéves hagyományuk van. Elsőként óvodások 
csoportja érkezik ilyenkor, szelíd tekintetű óvónő irányításával. Előre elkészített, 
egyénileg festett hurkapálcikára ragasztott piros-fehér-zöld lobogóikkal, kokár-
dáikkal, papírhuszárjaikkal kezükben sorakoznak türelmesen. Ők még nem értik 
teljesen, miről szól az ünnep, egyszerűen csak izgatottak a rájuk váró feladattól. 
A még félig fagyott föld könnyen enged a hurkapálcikák támadásának. Aztán 
rendszerint rövid megemlékező beszéd, történelmi áttekintés következik, majd 
énekszó és szavalat. A "Kossuth Lajos azt üzente…" kezdetű dal végére a lépcsőt 
szegélyező korlát melletti terület és az emlékmű fölötti gyep is benépesül, az isko-
lai énekkar kiegészül. A kerület lakosai szereplőivé lesznek a megemlékezésnek, 
együtt énekelnek, közös az ünnepük. 

Ez a Kissvábhegy és Istenhegy határán zajló megemlékezés, játszódhatna akár 
bárhol másutt is, vagy legalábbis az lenne az egészséges. Egy kis közösség, amely 
képes együtt ünnepelni, mintát adhatna egy nagyobb közösségnek – nevezzük 
nemzetnek, ha tetszik – csak el kéne lesni a közös ünneplés fortélyait. Mert meg-
élni az ünnepet és általa fölidézni a történelmet, miként a hagyományt életben 
tartani – ahogy azt Csoóri Sándor is kifejti sok helyütt – nem csak egyesek kivált-
sága kell, hogy legyen, hanem az "egész nemzeté".

A Nap Kiadó gondozásában megjelent Tizenhét kő a parton című kötet Csoóri 
Sándor újabb esszéit tartalmazza. Az esszéken kívül azonban más műfajok is he-
lyet kapnak benne: interjúk, születésnapi köszöntők, kiállításmegnyitók. Minden 
írás nagyjából a kétezres évek közepétől napjainkig terjedő időszakban született. 
Az esszék kisebb hányadának nincs tényleges politikai, közéleti vetülete. Témáját 
tekintve a legtöbbjük tájleírás, visszaemlékezés, amelyekben csak néhány aktuali-
tásra utaló megjegyzés található. „Dolgozószobám ablakából egyenesen a Nagy-
Kevély büszke, hullámzó hegyvonulatára láttam, és balra tőle pedig a Kis-Kevély 
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erdővel borított szerényebb domborulatára. A két hegy egymással szemben, nem 
egyszerűen csak látványt jelentett számomra, hanem gondolatot is.” (Magyar táj 
magyar ecsettel); „A kortársaim közül itt-ott még élnek daliás öregek, akik gye-
rekkorukban angyalok is voltak. … Én nemcsak, hogy angyal nem voltam soha, 
de még betlehemi pásztor sem, aki kifordított, vásott nagykabátban és csúcsos 
kucsmával odaheveredhetett volna a jászolban alvó Kisded közelébe.” (Mennyből 
jövök most hozzátok)

A kötet nagyobb részét a súlyosnak nevezhető esszék alkotják. Súlyosak gon-
dolataik, szellemi tartalmuk miatt. Kétféle írói magatartás létezik: minden kö-
rülmények között a politikától elvonatkoztatva alkotni, vagy éppen ellenkezőleg, 
a politikától sem mentesen állást foglalni az ország ügyeit illető kérdésekben. A 
Csoóri-esszék nemcsak azért nevezhetők súlyosnak, mert szilárd igazságtarta-
lommal bíró, határozott értékrend körvonalazódik bennük, hanem azért is, mert 
szellemi következményeik vannak, és gondolkodásra ösztönzik az olvasót. Ezek az 
írások jellegzetes szerkezettel rendelkeznek. Bennük is jellemző a személyesség, 
csakhogy az a közösség, amelynek nevében Csoóri Sándor a véleményét kifejti, és 
az a közösség, amelyet megszólít, jóval tágabb. Így, az énből kiinduló személyes 
gondolatok, melyek talán jobbára csak az írót foglalkoztatják, hiszen személyes 
térben mozognak (pl.: „Itt van megint az éjszaka. … Nem olyan, amelyiken töp-
rengeni szokott az ember, elrendezni magában ezt-azt…”) ugyanazon az esszén 
belül fokozatosan táguló, végül megtestesedett gondolatkörré fejlődnek („Vala-
mi ilyesmi történhetett velem is 2004. december 5-e éjszakáján. Eddig a napig 
… elfogadtam a demokrácia magyarországi kereteit, játékszabályát.” – Nem, az 
nem lehet.) Ez az íves felépítés lehetővé teszi, hogy az olvasó megtalálja az egyes 
szövegeken belüli kiszögelési pontokat, kitapintsa azokat, majd végül befogadja a 
szövegek igazságtartalmát, hiszen a magyarságért tenni akaró, cselekvésre szólító 
sorok érezhetően rá is vonatkoznak. 

Nem véletlen, hogy rögtön az első írás a kötetnyitó interjú után a közéleti sze-
repet vállaló költő, író és vele a költészet fogalmát hozza közelebb. Ez utóbbi sok 
más fogalom kifejtését előlegezi meg; kiindulópontja, mozgatója további hang-
súlyos gondolatoknak. Nem is kell sokáig lapozgatni, hogy ráakadjunk például 
egy Illyés Gyula-esszéből kiemelt sorra, amely megalapozhatja a fogalmak közötti 
összefüggésrendszert: "… nagy hazafias költészetük kizárólag rossz hazájú népek-
nek született." (Ember és költészet) Eltekintve a jelzőtől, társadalomformáló sze-
repe okán a költészet tehát összefüggésbe hozható a haza, a nemzet fogalmával. 
Ebbe az összefüggésbe vágó, hasonló gondolatot fejez ki egy későbbi esszében az 
a Zrínyiről fölidézett jellemzés, amely arra vonatkozik, hogy voltaképpen az írás 
funkcióját magyar sajátosságnak is tekinthetjük. "Nem azért ír, mert tud írni, ha-
nem mert magyar." (Fölébredhet-e az író) 
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Mintha az írók nálunk belső szükségletnek tekintenék, hogy az ország ügyei-
ért szót emeljenek. És a sor Zrínyitől kezdve természetesen folytatható Petőfivel, 
Adyval, Németh Lászlóval, Illyés Gyulával – Csoóri őket említi a legtöbbször. A 
felsoroltak művei klasszikus bizonyítékai, hogy a magyar költészet mindenkor a 
magyar történelem, a magyar sors alakítója, kölcsönös formálója.

Csoóri azt is szem előtt tartja, hogy a költészet halála egyben a nyelv halálát is 
jelentené. A témával foglalkozó egyik legmarkánsabb esszé a Lehet-e holt-tengeri 
a költészet? Ebben azt a folyamatot követi végig az író, amely a költészet vizionált 
végnapjáig vezet. Mindezért az értelmiséget tartja felelősnek, mint ahogy a nem-
zeten belül uralkodó széthúzás és az ország jelenlegi állapota is az ő felelősségük. 
A nyelv nagy korszakai mindig egybeestek történelmünk nagy korszakaival, pon-
tosabban nemzetünk történelmi próbatételeivel. A nyelv védelme ugyanolyan lé-
nyeges feladat, mint az összefogás sürgetése. Csoóri esszéinek további gondolatai 
az új Bábel-tornyok építésének kétségbeesett ötletén keresztül vezetnek a Besse-
nyei Györgyöt is fölidéző („Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós”) lényegé-
ben magasabb rendű, a nemzeti felelősségtudat jegyében fogant Csoóri-eszméig: 
„Hazát és nemzetet megőrizni csakis a szellem világában lehet.” (Fölébredhet-e az 
író) Mindebből egyenesen következik, hogy a legfontosabb feladat az irodalom 
tekintélyének visszaszerzése. A témához kapcsolódó gondolatok felhívó, ösztönző 
jellegük mellett magukban hordozzák a változtatás nehézségének tényét is. Ér-
zékletes sorok utalnak arra több helyütt is, hogy a szellemi, erkölcsi deformáló-
dás ellen tenni, - hatalmas energiát és szinte életfogytig tartó küzdelmet igénylő 
értelmiségi feladat. Az elért eredmények pedig – túlzás nélkül állítható –, nem 
hozhatnak teljes sikert. Az irodalom tekintélyének visszaállítása terén talán sem-
miképpen. Csak annyi bizonyos, hogy a technika ütemes, mindent maga alá gyűrő 
fejlődésének korában az irodalom továbbra is hiánypótló szükséglet. 

Nemcsak ebben a témában mutatható ki a (rég)múlt és a jelen oppozíciója, ha-
nem gyakorlatilag majdnem mindegyikben. Az esszék valójában a romlás folya-
matainak felidézése által válnak hangsúlyossá, a hanyatlás számbavétele egyben 
az értékteremtésre való felhívás kiindulópontja. „… nagy hazafias költészetük ki-
zárólag rossz hazájú népeknek született” – említi többször a szövegekben. Olyan 
események felidézése szolgáltat témát és apropót ehhez a mondathoz a jelenben, 
mint például a rendszerváltás, a 2004. december 5-i népszavazás, az őszödi be-
széd vagy az MTV-székház ostroma. A nemzet beteg, ha nem tud ellenállni az 
erkölcsi korróziónak. Hiába vezérlik a benne élőket közös elvek, ha vannak, akik 
mégis úgy gondolják például, hogy csak az „egyik magyar lélegezhet szabadon”. 
(Megkésett levél egy fiatal pályatársam karácsonyfája alá) Természetes, hogy az 
ellenzéki magatartás arra ösztönzi az írókat, hogy váljanak aktív részeseivé a köz-
életi párbeszédnek, az értékteremtésnek. „Hazát és nemzetet megőrizni csakis a 
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szellem világában lehet” – adja magyarázatként Csoóri Sándor arra a kérdésre, 
hogy miért lehetett a közép-európai ellenzéki íróknak olyan rendkívüli szerepük 
a politikai és társadalmi életben, miközben az ország három részre szakadására 
gondol. A Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség és a Hódoltság területén a 
legnagyobb szerepük ebben a magyarul prédikáló papoknak és a „latin nyelvről 
a magyar nyelvre áttérő költőknek és íróknak volt. És ez a hagyomány szülte újjá 
mindig íróink berobbanását a magyar politikai életbe.” (Fölébredhet-e az író) A 
szellem világára vonatkozó kijelentés Széchenyire való hivatkozással társul. „Jö-
vőnk első számú feltétele a kiművelt emberfő”. (Parazsak a tenyérben)

Az ünnepségről távozók többsége a lépcsőn indul lefelé a Pethényi út irányába. 
Átellenben kirajzolódnak a Hármashatár-hegy még késő délután is napsütésbe 
burkolódzó körvonalai. Az óvodások ekkorra már szüleik kezét fogják. Jó volna 
abban bízni, hogy ők olyan felnőttekké lesznek, akik nemcsak értik, de maguké-
nak is érzik az ünnep lényegét.                         

Haza és szellem. Csoóri esszéinek olvasásakor gyakran juthatunk ehhez a gon-
dolati maghoz, ha elfogadjuk, hogy az esszék szövegei narratív egységet alkotnak, 
tehát összefüggésükben szemlélendők. Csoóri Sándort a lelkiismerete ösztönzi 
szólásra és a leglényegbevágóbban, a magyarságért, egy közösség értékeinek meg-
tartásáért aggódó elhivatott költő tiszta hangján ébreszt gondolkodásra minden 
egyes sorával. Természetesen vállalja azt a felelősséget is, hogy gondolkodásmó-
dokat, irodalmi felfogásokat is ütköztet, és ezáltal írói személyisége a társadalmi 
párbeszéd termékeny részesévé válik. Ez a legnagyobb dolog. A többi az olvasón 
múlik.            
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Ködöböcz Gábor
A szonettben megtalált szabadság
Lipcsei Márta: Életdicséret

Nagyvárad irodalmi életének egyik meghatározó személyisége a Csillagközi utazás 
(1997), a Vertikális álomterek (1999), a Virtuális világ (2000) és az Életgyakorlatok 
(2005) című versköteteivel vált ismert és megbecsült szerzővé. „Lipcsei Mártát a 
szavak önmaguk közé fogadták. Erejükkel erősítik” – írja Egyed Emese az Életgya-
korlatok fülszövegében. Ugyanerről a kötetről értekezvén (Várad, 2006/2) a pá-
lyatárs Barabás Zoltán sem fukarkodik az elismerő szavakkal: döbbenetes, precíz, 
sallangmentes sorokról, kegyetlenül igaz, hatásos és kiérlelt költészetről beszél. 
„Lipcsei Márta kötetének versei elsősorban a megélt/ megszenvedett szituáci-
ók, a keményen koppanó szavak, a metaforákat megszégyenítő fordulatok révén 
rögzülnek az olvasóban.” A Napút című folyóirat Partiumnak szentelt tematikus 
számában (2007/4) a felvidéki Szászi Zoltán is érvényesen ragadja meg e rokon-
szenves esztétikai magatartás karakterét: „Lipcsei Márta a figyelő költők egyike. 
A mindent megmutatni kívánó ember, a pillanat megörökítésének mesterségét 
mágusi szinten művelni tudó verselő.” Valóban így van, hiszen Lipcsei Márta sze-
mélyében az értékőrző, értékteremtő magatartást magáénak érző, a hagyomány 
és az újítás felé egyaránt nyitott, éber tekintetű költő a természettudományokban 
jártas tanárral és a lételméleti kérdésekre fogékony gondolkodóval folytat állandó 
és termékeny párbeszédet.       

Versei tükrében Lipcsei Márta nemcsak figyelmesen/érzékenyen néző és látó 
ember, hanem a kozmikus pillantás képességével megáldott költő, aki tanulha-
tatlan talentumaival teremti újra és varázsolja elénk a sajátos szemszögből látta-
tott világ káprázatos ornamentikájú, szivárványos színekben tündöklő szőttesét. 
A Lipcsei-féle látás- és kifejezésmód egyediségét az adja, hogy a szerző a film-
felvevő optikájának metszően éles objektivitását egyesíti a lírai részvétre hajló 
emberi szem szeretetteljes szubjektivitásával, és a kétféle nézőpont ötvözésével 
radikálisan újszerű minőséget hoz létre. S teszi mindezt a lényeglátó pontosság, 
a gondolathoz mért maximális tömörség, a létteljességet megcélzó művészi/em-
beri igényesség és a mind kevesebbekre jellemző írástudói felelősség jegyében. 
Veszedelmes relativizmusra, jelenlét- és emlékezetvesztésre épülő korunkban, 
amikor a költő szavaival „tudománnyá lesz a káosz”, célszerű észbe vésni, hogy 
a nemzeti-közösségi horizont mellett az is része az írástudói felelősségnek, hogy 
jól sáfárkodunk a tehetségünkkel, és lehetőség szerint próbáljuk pontosan olvasni 
önmagunkat.
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Lipcsei Márta költészetének egyik gyakori és kedvelt műfaja a szonett. Amikor 
azt mondjuk a szonettről, hogy kötött, szabályos, körülhatárolt, zárt és kerek, ak-
kor óhatatlanul azt is gondoljuk erről a műformáról, hogy a szükségesnél se nem 
több, se nem kevesebb; pontosan annyi, amennyi kell. A parnasszisták előfutá-
ra, bizonyos Theophile Gautier pontos jellemzése szerint a szonett olyan, mint 
a macska: mindig talpra esik. Lipcsei Márta egyik versében (A szonett dicsérete) 
transzparens módon vallja meg a műforma iránti lebírhatatlan vonzódását: „Di-
csérlek téged mint forma s tartalom/ ahogy a fényt dicséri az atom/ Hullámokat 
kavarsz, mint atomban/ a mag, szépségeid úgy vonzanak.// Kötött formád kény-
szerít, bevonjam/ szárnyaim, szépség-sziget fényeid/ robbantják falaim, s míg 
zárul/ energiád, nyílnak erényeid.// Idő tengelyén meghatározott/ így a helyed, 
s mestereid zengik/ dicsőséged, rendhez szokik az ész.// Álomvilágot ringatva fe-
szítsz/ szabad energiát tűzsugárból/ szellem és lét lelkére rávetítsz.”

A költői lélegzetvétel eme klasszikus és napjainkban reneszánszát élő alakzata a sza-
badság szülte rend és/vagy a rend szülte szabadság embernyi és világnyi inkarnáció-
jaként, nemegyszer a legszemélyesebben kozmikus és a legkozmikusabban személyes 
tartalmak hordozójaként bukkan fel újra meg újra a 20. és 21. század lírájában. Pél-
dának okáért Kányádi Sándor Pergamentekercsekre című ötrészes szonettfüzérének 
lírai hőse is ebben a kötött és zárt formában találja meg a szabadság és a megmara-
dás lehetőségét. Vagy ahogyan a Dachaui képeslapokra című szonettciklus beszélője 
mondja: „kifészkeltem agyamban is/ für alle fälle egy/ szonettnyi-kis/ férőhelyet/ ahol 
a gondolat/ a zárt formában áttelelhet/ fölszabadul és megmarad/ még akkor is ha 
agyonvernek”. A radikális költészetfelfogás némely képviselői (Markó Béla, Balla Zsó-
fia) szintén a szonett műfajában látják a szabadság foglalatát. Minden szonett egy sza-
badságóhajtás, egy kitörési kísérlet a dolgok és a determinációk rabságából. Mindez 
fokozottan érvényes a szonettfüzérre, illetve a mesterszonettel záruló szonettkoszorú-
ra, melynek művelői között József Attilától és Dsida Jenőtől kezdve Székely Jánoson 
és Markó Bélán át Gergely Ágnessel, Orbán Ottóval és Parti Nagy Lajossal bezárólag 
sok-sok kiváló szerzőt találunk. Korábbi opusaival (Színek értelmezése, Alternatív cso-
dák) és két legutóbbi, önálló kötetben megjelent kompozíciójával (Belső dialógus – A 
101 éves József Attila emlékére [2006], Életdicséret – A 101 éves Dsida Jenő emlékére, 
[2008]) Lipcsei Márta is eme rangos vonulathoz csatlakozik. 

Lipcsei Márta szemléleti világegészre törekvő, nagyszabású szonett konstruk-
cióiban nemcsak valamit gondol, hanem elsősorban és kifejezetten verset, verska-
tedrálist gondol. Olyan belső szabályszerűségek szerint fölépülő rendet, ritmikai 
szegmentáltságot és megkomponáltságot, amely bizonyos geometriai elvek jelen-
létére, a vers mértanára enged következtetni. A beírtság és be nem írtság, a sorok 
és sorközök vizualitása, a vers tipográfiai képe már azelőtt közöl valamit, mielőtt 
a szöveg az értelmünkig elhatolna és jelentéseket rendelnénk hozzá. 
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A komplex hatásmechanizmusokat alkalmazó, a külső-belső történéseket, 
szimultaneizmusokat leképező Lipcsei Márta meghatározó létélményként fejezi 
ki a káosz a rendben mindennapi tapasztalatát, miközben minden idegszálával 
arra törekszik, hogy az általa teremtett világban rend legyen a káosz helyén. Akár-
csak a József Attila előtt tisztelgő kötetében, legújabb, Dsida Jenőt megidéző ver-
seskönyvében is erre tesz igen reményteljes kísérletet. 

Lipcsei Márta a szellemi rokonkereső attitűd jegyében fordul a poeta angelicus 
felé, s a költő Kalendárium szonettekben ciklusából az Augusztus című darabbal 
folytat élményszerűen reveláló párbeszédet. A vendéglét talányos-tragikus misz-
tériumát s az emberi világ metafizikai távlatból fölsejlő mélyebb és teljesebb ér-
telmét bölcs derűvel és szelíd elégikusággal kifejező alaptextus igen gazdag ins-
pirációval szolgál ahhoz, hogy a lírai én a Dsida-élményén túl saját ars poeticáját 
és létbeli pozícióját is megvallja. Így lesz ez a geometriai pontossággal és artisz-
tikus szépséggel fölépülő kompozíció a portré és önportré poétikai-műfai jegyeit 
egyesítő kettős portré. Hangsúlyoznunk kell, hogy a referenciaszöveggel folytatott 
dialógus során Lipcsei Márta a Dsida-szonett úgynevezett „kitöltetlen helyeire” 
koncentrálva olvassa és teremti újra a választott hagyományt. Ilyenformán a Lip-
csei-féle Életdicséret a Dsida-vers tradíciójának újraolvasását, másként értését és 
fölülírását is jelenti egyszerre.                 

Jelzésértékű, hogy a Dsida által adott cím (Az élet dicsérete) apró módosítással 
Lipcsei Mártánál is megmarad, ami a két értékvilág közötti lényegi azonosságra 
utal. Az életet persze hitelesen az dicsérheti, aki ismeri a szenvedést, és az imitatio 
Christi jegyében az áldozattól sem riad vissza, hiszen örök emberi törvény, hogy 
mindenki a maga keresztjét hordozva, a személyes áldozat révén vállalhat részt a 
megváltás egyetemes művéből. A fényteli öröklét esélyét kínáló szolgálat s a tiszta 
szívből hozott áldozat talaján álló lírai alany a beavatottság örömével és a létmeg-
értés többletével mondhatja, hogy „igéim vannak, árnak ellenében”, s bukolikus 
derűvel élheti át a „forró nap” által szétsugárzott és árnyakkal dacoló „nagy, tiszta 
békét”. 

A két költői univerzum jellegzetes élmény-, gondolat- és motívumköreit fel-
vonultató szonettkoszorúban életremény és haláltudat küzdelme zajlik, melyet a 
rettenetekkel szembenéző illúziótlan bátorság és a hittel, reménnyel, szeretettel 
fölvértezett spirituális emelkedettség avat művészi és emberi értelemben mara-
dandóvá és hitelessé. Az Életdicséret partitúráját, egész értékszerkezetét az emo-
cionális és racionális tartalmak folytonos érintkezéséből fakadó drámaiság, az 
egymásnak feszülő minőségek (szakrális és profán, tragikum és idill) egyidejűsé-
géből következő paradoxitás határozza meg.   

A sokféle ösztönzésből táplálkozó, változatos élmény- és érzékenységformákból 
létrejövő kompozíció kétségkívül a maga transzcendenciájára, a saját növéstervé-
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re éberen figyelő lírai személyiség reprezentatív alkotása. Ha úgy tetszik, a létről 
való tudás igen figyelemreméltó darabja s ebbéli minőségében a költői kiteljesedés 
felé vezető útnak is fontos állomása. Az életörömök és életszépségek halhatatlan 
énekesével dialógust folytató Lipcsei Márta a Dsida-szonett születése után majd’ 
nyolcvan évvel, a létrontás és létabszurditás közepette tudatosítja az életértékek 
és életszentségek nélkülözhetetlen fontosságát. A végső időkben, a „létvégi haj-
rában” is a kétségbeesés méltóságával artikulálva az emberi helytállás, a megka-
paszkodás és továbblépés archaikus léttörvényekből táplálkozó elemi parancsát. 
A Kürthy Sándor festőművész képei nyomán Kemenes Norbert által kötetbe ke-
rült kitűnő illusztrációk is ezt a benyomást erősítik bennünk.     

Az Életdicséret az olvasót egész egzisztenciájában megrázó, messze ható létfi-
lozófiai tanulságokkal szolgál. A szemünk láttára végbemenő világomlás idején 
újfent igazolva láthatjuk Wittgenstein sajnálatosan ritkán hivatkozott mondását: 
„Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem az, hogy van.” A riadalom és 
reménykedés, erkölcs és rémület kettősségében fogant értékvilágok között legin-
kább az a kagylótürelemmel kihordott felismerés teremt mély és lényegi összhan-
got, amely talán számunkra is vigaszként és oltalomként szolgálhat a félelmek és 
fájdalmak idején: „Csak hallgatom a lomb meleg neszét/ s az árnyas fákat bölcsen 
megmosolygom:/ a tölgyet, hársat, bükköt, gesztenyét-// a forró nap vidáman 
vagy borongón/ nagy, tiszta békét csurgat szerteszét…/ Mégis csak jó e vénhedt, 
lomha bolygón!” Az is egyfajta kegyelem, hogy éppen ez lett az utolsó akkord. 

(Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.)    
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Csiha László
Ferdinandy György: A bolondok királya

Az egri irodalomszerető közönség által is ismert író, Ferdinandy György 2008. októ-
ber 17-én kapta meg a Déry Tibor Alapítvány díját.

Az alkotó 1956-ban kényszerült elhagyni hazáját, előbb Franciaországban, majd 
Puerto Ricóban élt. Az utóbbi évtizedben egy fél évet itthon, egy fél évet – családi 
kötöttségek miatt – az Egyesült Államokban tölt.

Azon kevesek közé tartozik, aki idegen nyelven (franciául) is sikeres regényeket írt. 
Ezt bizonyítják külföldi díjai (Del Duca, Saint Exupéry, Nemzetközi Pen Klub), s per-
sze nem felejtkezhetünk magyarországi elismeréseiről sem: József Attila-, Márai Sán-
dor-, Krúdy Gyula-díj.

Bár kizárólagosan magyar írónak vallja magát „nekem a nyelv a hazám”, francia és 
magyar nyelven írt művekben tehetségének és helyzetének köszönhetően hitelesen 
mutatja be a hazájukat elhagyni kényszerült és visszatérni vágyók léthelyzetét és gon-
dolkodásmódját, az itthon maradás és az emigráció konfliktusát.

Részben ez a témája A bolondok királya című regénynek, amely a 2007-es hazai 
kiadás után 2008-ban Franciaországban is megjelent. 

Ferdinandy műve a laicizált szentség regénye, kevésbé ünnepélyesen fogalmazva, 
arra keresi és meg is találja a választ, hogyan lehet etikusan létezni egy etikátlan vi-
lágban.

A mű főhőse az író édesapja. Foglalkozására nézve orvos volt, aki a második világ-
háború végén, a nyilas rémuralom napjaiban zsidókat mentett. Emiatt a Hűség Há-
zában kegyetlenül megverték úgy, hogy hátralevő életében, mintegy harminc éven 
át tolószékhez, ágyhoz kötött beteg volt. Állapotát neuropátiája is súlyosbította, így 
élete utolsó éveiben teljesen megbénult, nyelvével lapozott a könyvben, mikor az oldal 
végére ért.

Ennek az embernek a példáján mutatja be a szerző, hogy egyes kivételes egyének 
milyen erkölcsi magaslatokra juthatnak fel, s azt is, milyen embertelen szenvedések 
árán kell megvalósítani az etikus magatartást a történelem viharaiban.

Példáján mutatja be, de nem példázatos mű. Különösen nagy jelentősége van a cím 
alatti műfaji meghatározásnak: tényregény. A példázat fikció tanító jelleggel, míg ez a 
mű a legnagyobb fokú hitelességre törekszik. A szerző gyerek- és fiatalkori benyomá-
sainak felidézése mellett felhasználja édesapja emlékiratát, a családi levelezés egyes 
darabjait, rokonok, ismerősök elbeszéléseit, az oral history módszerével élve.

Az alkotás ereje nem a kitalálásban van, hanem a kompozícióban, ahogy az egyes 
cselekményeket egymás mellé teszi, megbontva a lineáris időstruktúrát.

Leírja apja családfáját. Ez két szempontból is többletjelentéssel bír. Egyrészt jelzi, 
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hogy nem voltak zsidók, tehát az üldözöttek mentése teljesen önzetlen, humanista, a 
kockázatot belső kényszerből vállaló cselekedet volt.

Másrészt a család az idők folyamán lecsúszott a társadalmi ranglétrán: „Attól fog-
va szegény a család… Földművesek és hivatalnokok” (121) A főszereplő házassága is 
megromlott, s feleségétől való elhidegülésében szerepet játszott, hogy a vidéki men-
talitás és a feleség családjának urbánus szokásrendje közti ellentét. „Zajos társaság 
voltak. Sírtak, kiabáltak a szűk udvari szobában. Nagy sajtszagú kosarakban hozták 
a kolbászt, a szalonnát, a laposra préselt söteményeket. Apának ilyen rokonsága volt. 
Anya nemhiába mondta, hogy a magyarok mind vidékiek.”(56)

A Doki – ez volt a ragadványneve a főszereplőnek – többszörösen sorsüldözött 
ember. Házassága felbomlott, neuropátiája évről évre súlyosbodott. Helyzetét szinte 
elviselhetetlenné tette a magyarországi betegellátás katasztrofális helyzete. „Láttam 
Bécsben is neuropatiás betegeket. De ezek kint kocsikáztak az utcán. Bevásároltak, 
intézték a dolgaikat.” (80) Itthon csak az elfekvő osztályokon kapnak helyet a gyó-
gyíthatatlannak ítélt szenvedők. Verisztikus leírás érzékelteti a kórházi állapotokat. 
„Még csak egy szék sem volt a szobában, fel sem ültették, mint egy zsák, úgy feküdt az 
ágyon. Még azzal sem törődtek, ha maga alá piszkított.” (78)

Ehhez a helyzethez képest javulás, hogy a zárt osztályon, a Róbert Károly körúton 
megüresedett egy orvosi szoba, és az épeszű Doki itt, a „merev katatonok és bárgyú 
imbecilisek” között kapja meg a bolondok királya „epitethon ornanst”. Betegtársai 
szerették, tisztelték, tekintélynek fogadták el, s állapota rosszabbodásával segítették, 
gondozták, jobban mint az egészségügyi alkalmazottak.

„Ma már tudom mi volt titka. Apám szerette ezeket az embereket.”(55)
A teljes szeretet feltételezi a megbocsátást. „Ő mindenkinek megbocsátott. A ki-

engesztelődés édessége még itt, a Csengery utcában is megszépítette az életét. Olyan 
nagy erőt merített belőle, hogy még a szenvedést sem vette komolyan.” (65)

Szeretet, megbocsátás, az adott életsorsot tekintve érthetetlen, megmagyarázhatat-
lan, irracionális fogalmak. A gyakorlatiasan önző, indulatait csak szükségből fékező 
átlagember bolondságnak tartja azokat. Talán ilyen vonatkozásban is lehet újabb ér-
telmezést tulajdonítani a keserűen ironikus regénycímnek.

Az istenhit adna magyarázatot erre a magatartásra, de az író azon túl, hogy az édes-
apjának volt egy Bibliája, nem tesz utalást a főszereplő vallásosságára. Sík Sándor, a 
nagy piarista költő használja Makarenkóval kapcsolatban a következő meghatározást: 
„anima naturaliter Christiana”, azaz a keresztény erkölccsel megegyező, de laikus mo-
rált követő személyiség. Ennek megtestesítője az író édesapja.

Még egy üzenet kapcsolódik a bolondok királya ranghoz. Mikor az apát el akarják 
helyezni a zárt osztályról arra hivatkozva, hogy „maga normális”, így válaszol: „Nor-
mális annyit tesz, alkalmazkodó. Én pedig nem alkalmazkodom.” (100) Súlyos kritiká-
ja a diktatúrának, hogy az a szó: alkalmazkodás az egyéniség feladásának, a szólás- és 

könyvjelző



191

2009. tavasz

gondolatszabadság elvesztésének a rokon értelmű kifejezésévé válik, paradox módon 
szellemi-lelki autonómiáját csak a zárt osztályon őrizheti meg az ember.

Az is jellemző volt a diktatúra éveire, hogy sokak megmentője nem kap a párt- és 
állami szervektől semmi segítséget, ugyanakkor gátlástalan ügyeskedők munkásmoz-
galmi múltat hazudtak össze maguknak. 

Eszünkbe jutnak a régi április negyedikék, amikor külön oszlopban álltak a tizenki-
lences veteránok, s létszámuk évről évre gyarapodott.

A regény utolsó mondata: „Lehet, hogy a bolondok királya én vagyok.” Ezzel is jelzi 
a szerző, hogy a regénynek ő is központi szereplője, nem csak megfigyelő és lejegyző. 
A visszaemlékezések, belső monológok között is felsejlik egy fejlődésregényre emlé-
keztető folyamat, amely az író gyerekkorától a megírás jelenéig tart.

A szerzőt nagyon megviselte szüleinek válása. Bár az édesanyjával lakott, rend-
szeresen látogatta édesapját a kórházban. Tolószékbe ültette, nagy fizikai erőfeszí-
téssel levitte a járművet a földszintre, együtt mentek a Fradi-meccsre. Naivsága és 
éhsége által támogatott tudat alatti önzése elhitette vele, hogy az apja nem éhes, s 
jóízűen megette annak vacsoráját.

56 után el kellett hagynia az országot. Nem látogathatta többé a beteget, szerepét a 
húga vette át. Az önfeláldozó gyermeki szeretet nagyon szép, lírai megfogalmazása a 
fiatalasszony rendszeres kórházi vizitjeinek leírása.

Ferdinandy lélekben eltávolodott apjától, s mikor végre hazajöhetett, nem találta meg 
vele a hangot. Meghitt beszélgetés helyett külsődleges eszközökkel próbál neki örömet 
szerezni. „Van itt minden; képernyő, hangfal, zeneszekrény, még kazetta is.” (117)

Később az író lelkiismeret-furdalást érez, hogy a forradalom elbukása után magára 
hagyta az apját. Jellemző kortünet ez az önmarcangolás is. A fiú kényszerből távozott, 
sorsűzötten, sajnos a politikai körülmények, családalapítása nem tették lehetővé szá-
mára a hazatérést. A diktatúrának a jellemzője, hogy önvádat kelt az emberben. Ne 
csak a koncepciós perekre gondoljunk, hanem az átlagember hétköznapjaira is. Mivel 
az etikus életvitelt csak nagy áldozatok árán lehet megvalósítani, azok az emberek, 
akikben megvan az igény a morális magatartásra, de gyengeségből vagy más okból 
nem tudják azt megvalósítani, állandó önelégületlenségre vannak ítélve.

Parlez-moi d’amour! – idézi a mű végén a régi számot. Beszélj nekem a szerelemről, 
de a franciában az amour nem csak szerelmet, hanem szeretetet is jelent. Úgy is for-
díthatjuk. Beszélj nekem a szeretetről. Végső kicsengésben azt mondja a szerző, hogy 
életünk problémáira a szeretet és a megbocsátás a megoldás. Megbocsátás mindenki-
nek és megbocsátás önmagunknak is. És ha ez nem is mindig praktikus, vállaljuk fel: 
Lehet, hogy a bolondok királya én vagyok.

Orpheusz Kiadó, Budapest, 2007.
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Bacher Katalin
Apor Elemér emlékezete
Dajkáld völgy eme várost. In memoriam Apor Elemér

„A szépség fogja megmenteni a világot” (Dosztojevszkij), s érezzük is, nem csak 
tudjuk: nagy szükség van hiteles lélekemberekre, akik felmutatják számunkra a 
dolgok mélyén rejlő-fénylő igazi Szépséget, megfogalmazzák ősi vágyunkat, az 
Igazságot, s ha csak egy kicsit is, de általuk megvalósul a splendor ordinis: a Rend 
ragyogása, fénylése… A műalkotások conditio sine qua nonja a szépség, amelynek 
ezer és ezer arca, rejtett mélysége van, de az emberi megnyilvánulások, tettek, 
szándékok valódisága, tisztasága az, amely biztosan megérint bennünket: a lélek 
jósága. Ez, a jobbik-szebbik arcunkat felmutató nemes igény, a szépség meghono-
sításának vágya fogalmazódik meg Apor Elemér költeményeiben és hitvallásában 
is: „hiszem a jót és vallom a szépet.”

Ezt az emlékkönyvet kézbe venni kettős örömforrás: Apor Elemér eredeti mű-
veinek fénykörébe az emlékezők, tisztelgők sorai újabb sugarakat fonnak, gondoz-
zák szellemi örökségét, a visszaemlékezés verőfényében „élő-eleven hagyomány-
nyá” téve azt, s írásaikkal – a költő verseivel együtt – immár sokszorosan kínálják 
a lehetőséget az igenlésre, annak igenlésére, amit ebből a világból törékeny mulan-
dóságában is öröknek vélnek… Szépség és igazság határmezsgyéjén, néha a met-
széspontján járunk, mikor kinyitjuk a küllemében is gondosan tervezett, küllemre 
is artisztikusan szép kötetet. Benne értéket, közösséget szolgáló szellem-emberek 
az adakozás, a megosztás nemes gesztusával, életdarabkákból gyűjtögetve építik 
s mutatják fel az olvasónak szívből való, jobbító ajándékként Apor Elemér, Eger 
díszpolgárának költői-írói pályáját, sok tanulsággal szolgáló életútját.

Számukra könnyed mutatvány élővé varázsolni a közel száz esztendőt, 93 év 
leheletnyi időnek tűnik csupán, s a kötet végén szinte önkéntelenül is kérnénk: 
folytatódjék még ez a titokfejtő, közös szellemi séta!

Habis László polgármester, értékeket felmutató, kitűnően összegező ajánlása után 
– az Emlékkönyv: az emlékév summája – Murawski Magdolna ihletett versekben 
és érzékeny, gazdag hangú írásban emlékezik; Cseh Károly egyedülálló líraisággal, 
meghitt hétköznapisággal, rézkarc-pontossággal rajzolja meg Apor Elemér költői-
emberi arcélét, s verssel adózik barátja emléke előtt Csillag László is.

Dr. Cs. Varga István az Apor Elemér életmű kutatásában meghatározó fontos-
ságú, széles ívű s egyben érzelmi azonosulásra késztető tanulmányban értékeli az 
életművet. Nélkülözhetetlen, esszenciális Ködöböcz Gábor és Csűrös Miklós írá-
sa: mélyreható, nagy erejű munkájuk által pontosan rátalálunk Apor Elemér és 

könyvjelző



193

2009. tavasz

Kálnoky László költészetének közös, megtartó pontjára; láthatóvá válik, „esztéti-
kai magatartásukban” hogyan jelenik meg kristályalapként a „magatartás esztéti-
kája”, s létértelmezésükben, a „nyugatos verskultúra anyanyelvszerűen természe-
tes” művelésében, a „zsáner- és portréfestés hajlamában” rejlő közös forráspontok 
mellett a különváló költői utak, a megkülönböztető jegyek is feltárulnak.

Szentesi Zsolt és Alföldy Jenő tollából további árnyalt, mértékadó képet kapunk a 
mester és tanítvány emberi és költői magatartásáról. A szülőváros, Rimaszombat 
is méltóképpen tiszteleg szülötte előtt B. Kovács István és Sebők Valéria írásában. 
Löffler Erzsébet reflektív, lélekteli gondolatokkal, emlékekkel színezi a kötetet. 
Dóra Zoltán és Fekete Péter nyomán pedig értékes nyelvtörténeti-etimológiai vo-
natkozással egészül ki az irodalmi kép. Apor Elemér személyisége Jámbor Ildikó, 
F. Molnár Gabriella, Fajcsák Attila, Renn Oszkár, M. Soós Tamás, Kovács-Pászthy 
Balázs szeretetteljes, élmény- és emlékvillanásokat felidéző, hangulatos írásai, va-
lamint Kozma György, Surányi Imre, Barna Béla, Szecskó Károly, dr. Lukács Ta-
más tudást gazdagító visszaemlékezései nyomán immár teljességében bontakozik 
ki előttünk.

Tudvalevőleg az emlékkönyv hőse nem csupán költő, hanem író, újságíró és -
szerkesztő, amatőr színész is volt, a magyar nyelv szerelmese, az egri kulturális 
élet fáradhatatlan szervezője. Történelmi regényéről Bitskey István és Nagy Sán-
dor szolgál bölcs meglátásokkal, s nagyívű, horizontos kitekintéssel gazdagodunk: 
hogyan szolgálhatott Bethlen Gábor fejedelem történelmi példaadása és a róla 
szóló könyv ösztönzésül a regényes Dobó-életrajzhoz, a fejedelemség története 
tanulságos párhuzamul az ország későbbi helyzetéhez, továbbá mennyire jelentős 
„összekötő erőnek” tartotta Apor Elemér is Bethlen életét és egyéniségét a nem-
zettudat ápolásának-erősítésének szempontjából. Sz. Király Júlia értő, elmélyült s 
egyben „rendhagyó”, vagyis izgalmas tárlatvezetésre hív a könyv végén. A kötetet 
igen alapos és gondos Apor Elemér-bibliográfia zárja, Guszmanné Nagy Ágnes 
munkája, amely megalapozza minden további kutatás lehetőségét. Guszmanné 
Nagy Ágnes sokat tett azért, hogy ez a jelenleg monográfiapótló könyv nyomán 
egy igazi, átfogó, életutat és életművet összegező monográfia is megszülethessen.

Habis László polgármester ajánlásából kitűnik: igen szép összefogás valósult 
meg az emlékév során, ennek eredménye ez az emlékkönyv. Nemcsak egyes egri 
alkotók, költők, írók, irodalmárok, színművészek, grafikusok, az egri közműve-
lődés elkötelezettjei fogtak össze a jó ügy érekében, hanem különböző pártállású 
emberek, különböző felekezetű egyházi személyek, különböző foglalkozású egri 
polgárok, jogászok, mérnökök, borászok is. Eger Város Önkormányzata minden 
tagjának a támogatásával és az egyes kulturális intézmények példaértékű, a jövőre 
nézve is reményt adó összefogásával jött létre az Apor Elemér Emlékév és Emlék-
könyv. Az írások hatását linómetszetek, rézkarc, fényképek erősítik.
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Apor Elemér alkotásait esztétikai egyensúlyérzék s egyfajta ősi természetesség, 
érzékletesség jellemzi. A humánum, a hiteles emberség ezernyi bizonyítéka, meg-
jelenítő erejű, poétikus szépségű képe mutatható ki verseiből. Költeményei a tü-
relem, szelídség belső szívhangjain szólnak, s épp ehhez illő a mérték, az arányos-
ság, a szellemi-érzelmi nyitottság, a gazdag humánum, amely az emlékkönyvből 
árad. Mintha széles gesztussal hívná-bátorítaná olvasóit, hogy a befogadás tiszta 
örömével ki-ki találjon rá a személyiségének megfelelő szépségre a költemények-
ben, fedezzen fel a maga számára valami megújítót, továbbvivőt az életműben. 
Célját eléri: kisugárzásával részvételre, azonosulásra, átélésre késztet, lelki erőket 
mozgósít.

Méltó és igazságos, hogy 1991-ben Eger Város Önkormányzata díszpolgárrá 
választotta Apor Elemért. A költő és író az életművéért – a Magyar Írószövetség 
előterjesztésére, Jókai Anna javaslatára – 1992-ben a Parlamentben átvehette a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.

Az ajánlásban Habis László polgármester köszönetét és elismerését fejezi ki az 
emlékév fő szervezőinek: dr. Cs. Varga Istvánnak, Homa Jánosnak és Agyagási 
Dezsőnek. Megköszöni Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése minden tagjának, hogy 
egyhangúlag támogatták az emlékév megrendezését. Köszönet illeti az emlék-
könyv minden egyes szerzőjét, a Segít a Város Alapítvány munkatársait, főkép-
pen Mandák Attila és Hanuszik Csaba munkáját, Molnár István Géza és Fejér 
István fotóművészeket, akik fényképeikkel segítették korhűvé és ünnepélyesebbé 
tenni rendezvényeinket. Öröm, hogy Hubai Gruber Miklós rádiós-író jóvoltából 
az interneten is elérhető Apor Elemér Feje fölött a pallos árnyéka című, Dobó 
Istvánról szóló regénye…

Az emlékkönyv utóélete, fogadtatástörténete is elkezdődött. Csak az időbeli 
(duratio, durée) esztendő fejeződött be, de remény van arra is, hogy a jeles egri 
elődök kultusza folytatódik. Eger önmagát tiszteli meg, amikor kiválóságainak 
emléket állít, amikor hűen őrzi emlékezetüket. Az emlékkönyv egri bemutató-
ját követően sor került a budapesti, az Írószövetségben rendezett bemutatóra is 
május 19-én. Vasy Géza, az Írószövetség elnöke és Habis László köszöntője után 
az egri születésű Bánffy György, Kossuth-díjas színművész lenyűgözően szép és 
hiteles tolmácsolásában hangzottak el Apor Elemér versei és a hajdani tanítvány-
ból jelentős költővé, igazi mesterré vált Kálnoky László Adóság című, a 75 eszten-
dős Apor Elemért köszöntő verse. Az írószövetségi könyvbemutató előtt egy egri 
küldöttség, Habis László polgármesterrel az élen – Cs. Varga István, Ködöböcz 
Gábor, Homa János, Agyagási Dezső –, koszorút helyezett el Kálnoky László sírján 
a Farkasréti temetőben. A koszorúzás és a fővárosi könyvbemutató ünnepélyes 
eseményeit, közreműködő résztvevőit Fejér István fotóművész örökítette meg.

Eger városa Cs. Varga István irodalomtörténész, az ELTE professzora szerkeszté-
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sében és gondozásában méltó ünnepi kiadvánnyal zárta a költő születésének 100. 
évfordulójára meghirdetett, gazdag programú Apor Elemér-emlékévet. A szerzők 
a „lélek tápanyagát” írták hiteles, igaz könyvvé, egyéni s egyben közösségmegtar-
tó élménnyé… Apor Elemér Épül a város című költeményének áldáskívánása adja 
a kötet kompozícióját. A természeti és építészeti értékeiről, szépségeiről méltán 
híres, csodálatos szépségű, számára Civitast jelentő lakóhelyére – Balassi áldás-
kívánását újítva, „Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten me-
zőkbe!” –, áldást mond: „Dajkáld völgy eme várost / dombok öleljétek / süsd nap, 
hold te vigyázd / pattogó csillagok koszorúja / szikrázzon árnya fölött. / Legyen 
boldogság, béke hazája / örökké!”

Apor Elemér, Eger díszpolgára élete végéig művelt, európai magyar és hűséges 
lokálpatrióta maradt: a „legegribb egri”… Azt kívánjuk, hogy vágya, hogy az oly-
annyira szeretett „selyemgubó város”-ában élők – a címbéli idézet szerint – ta-
láljanak oltalmat a gyönyörű táj, a természet, a Mindenség szeretettel letekintő 
elemeinek védelmében, megkülönböztető szellemi értékeinek burkában. Remény 
van arra, hogy az Apor Elemér-emlékév és -emlékkönyv fontos lépcsőfok, igaz gra-
dáció lehet (gradus ad Parnassum) Kálnoky László születésének századik – négy 
év múlva esedékes – jubileumához, méltó megünnepléséhez.

Dajkáld völgy eme várost. In memoriam Apor Elemér. Eger, 2008. Segít a Város 
Alapítvány. Szerk.: Cs. Varga István.
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Véghelyi Balázs
Egy férfias verseskötet
Fazekas István: Férfitánc

Fazekas István Férfitánc című verseskötete – a címhez hűen – a férfilét örömeit és 
csalódásait, a felelősségteljes férfi feladatait és gondolkodását mutatja be.

A kötet első ciklusa egy szerelmes verssel, a címadó Férfitánccal indul, amely-
ben a lelki szerelem teljes odaadását érezzük a szeretett nő iránt, majd a fürdőző 
kedvest megörökítő életképben a testi vágyakozás kerül előtérbe. Ezt követően a 
felnőttként is gyermek férfi édesanyjához írt énekét olvashatjuk, amely szinte ze-
nét kíván magának, és a zeneileg képzett szerző nem is hagyta kielégítetlenül ezt 
az óhajt: a verseskötet százhalombattai bemutatóján – más versei mellett – ezt is 
előadta énekszóval, gitárkísérettel. A cikluszáró Könyörgés a magyar istenes ver-
sek szép hagyományát folytatja. A földi harmóniáért és a mennyei békéért fohász-
kodik a szerző: „Én nélküled csak por vagyok, / miként por lesz majd a testem. / 
Ha szétnyílik ama függöny, / Uram, ne felejts el engem.”

A második ciklus Fazekas István maroknyi gyermekversét foglalja magába: apró 
életképeket a természet, az állatok és az emberek világából. A versekben többször 
is feltűnik a költő két kislányának, Annának és Lilinek az alakja, szoros és intenzív 
apa–gyermek kapcsolatról tanúskodva.

A harmadik rész – Kisfaludy Sándor kifejezésével – a keserű szerelem verseit 
gyűjti csokorba. Egy magára hagyott férfi alakja bontakozik ki az olvasó előtt, aki 
eleinte még reménykedik társának visszatérésében: „Elporladt kezünk újra ölel 
majd, / csókjainkban lesz még feltámadás.” (Őszi tűnődés) A ciklus végére azon-
ban mindez szertefoszlik: „Lélekig hasítva / színed elé álltam: / repkénylevél lettél. 
/ Rád már nem találtam.” (Üzenet) Csoóri Sándor szerint Fazekas István ezekben 
a versekben „ugyanarról a fájdalomról ír, mint amelyről József Attila egyetlen ver-
se, a Nagyon fáj című remekműve tanúskodik. De amíg József Attila a tűzhányók 
hangját kéri kölcsön a vershez és az árva gyerekekét, addig Fazekas a kötéltánco-
sok visszafogott és szakadozott lélegzetvételével lépked egy kifeszített kötélen a 
szakadék fölött.”

Változatos formájú és tematikájú versek sorakoznak a kötet záró ciklusában: 
sms-versek, haikuk, nemzeti és emberi létünk jelenkori helyzetét bemutató köl-
temények, emlékversek… Sorban felidézi a szemléletét befolyásoló ősöket, leg-
először a szekérúton a gyeplőt valóságosan és jelképesen is kezébe adó nagyapát, 
akit a „görcsbe-rándult szabadság” és a „kálvinista konokság” jelképeként ír le. 
Megrázó erejű prózaversben mutatja be nagyanyja, a „madárcsontvázzá aszott kis 
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öregasszony” utolsó napjait, perceit, amint elbúcsúzik a szeretteitől, meghagyva, 
hogy vigyázzanak egymásra. A hat elemit végzett asszony utolsó szavai ezek vol-
tak: „A földöntúli vidékek befogadtak engem.”

A Férfitánc verseit végül egy interjú követi, amelyben szó esik a szerző indítta-
tásáról, szellemi örökségéről, élete három pillérének, a jognak, a politikának és az 
irodalomnak a viszonyáról, a mesterekről, illetve a kultúra mai helyzetéről és sze-
repéről, amit leginkább a bajok kimondásában és elviselésének segítésében lát. 

Összességében elmondhatjuk: ez a vékony, de értékes kötet hiteles keresztmet-
szetét adja Fazekas István eddig megtett költői útjának. Formai és gondolati igé-
nyesség jellemzi darabjait, valamint az a szándék, amelyet Illyés Gyula a követke-
zőképpen fogalmazott meg egyik versében: „Gondolatoddal tégy túl a lángelmén, 
/ az lesz a nagy dolog! / De még nagyobb: / mondd el az egyszerű nép napi nyel-
vén.”

Fazekas István: Férfitánc, Hungarovox Kiadó, 2008.
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Oláh András
Ködösítés nélkül
Gondolatok Hamar Péter Móricz-tanulmányairól

Ismét igazi irodalomtörténeti szenzációval rukkolt elő Hamar Péter, amikor a 
könyvhétre megjelentette „Ködösítés nélkül” című könyvét. Mint azt már a cím is 
sejteti, a kötetbe gyűjtött tanulmányok egyenes folytatásai a tavaly kiadott „Móricz 
Zsigmond utolsó szerelme” című nagyszabású munkának, amellyel a szerző jósze-
rivel átrajzolta a köztudatban élő Móricz-képet. Azt a képet, amelyre – valljuk 
be – mind a mai napig rányomja bélyegét az ötvenes évek sematizmusa. Akkor a 
parasztíró portréjának való megfeleltetés kényszere motiválta a monográfiaírókat 
(Nagy Péter), és bizony ebből a zsákutcából a későbbi szerzők, a móriczi élet-
művet már valóságközelibb aspektusból vizsgáló kutatók (pl. Czine Mihály) sem 
tudtak igazán kitörni.

„…bár életútját gazdag irodalom  tárja fel, amelynek fontos részei magától az 
írótól származnak” vagy a közvetlen tapasztalattal rendelkező testvérektől (Mik-
lós, Ida) és gyermekektől (Virág, Lili) – „a részletező vizsgálatok mégis azt igazol-
ják, hogy tévedések, pontatlanságok, homályban hagyott részletek s néhány ponton 
szándékos ferdítések akadályozzák a letisztult kép kibontakozását”. Az igazság ho-
mályba merüléséért persze maga Móricz is felelős. (A Csibével való kapcsolatáról 
például sok mindent nem tárt a nyilvánosság elé.) És persze felelős „ködösítésért” 
az életművet gondozó Móricz Virág is, aki pedig az apai nimbusz védelmében 
hallgatott el tényeket. 

Előző könyvében – eddig nem, vagy csak részben ismert forrásokra hivatkozva 
– azt fejtette ki Hamar Péter, hogy az író fogadott lányaként számon tartott Csibe 
(Litkei Erzsébet) valójában az író kedvese volt. (Az eddigi életrajzok azt állították 
– elsősorban az író lányának, Móricz Virágnak a monográfiájára alapozva –, hogy 
Csibe és Móricz először 1936 őszén találkozott a Ferenc József hídon, amikor a ti-
zenéves lány épp a Dunába készült ugrani. Az író szóba elegyedett az elkeseredett, 
apátlan-anyátlan árvával, pártfogásába vette, iskolába íratta, majd örökbe fogadta. 
Csibe vált aztán Móricz utolsó éveinek múzsájává, az ő élményei alapján írta az 
Árvácska című regényét is.) Most ez a kép megdőlni látszik. Mi több: Hamar Péter 
azt is igazolja, hogy Csibe fia, akit Móricz szintén örökbe fogadott és a nevére vett, 
valójában az író gyermeke. (Mint az Móricz Imre elbeszéléséből kiderül, Litkei 
Erzsébet neki is csak 1946-ban mondta meg az igazságot, amikor az apukának 
szólította a férjét, dr. Keresztes Károlyt.) 

Megkönnyítette a kutató munkáját Móricz naplója, melyben az író pontosan 
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rögzítette a vele történteket. A napló érdekessége, hogy nem füzetbe írta, hanem 
indigóval és írógéppel különálló lapokra. Ebben az író részletesen beszámolt Csi-
bével való kapcsolatáról, és ebből egyértelműen igazolódik, hogy szerelmi viszonyt 
folytattak. Az író lányai bizonyára ismerték a naplóbejegyzéseket, ám abból csak 
részeket adtak közre. Sőt a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonába kerülő kézirat 
sok helyen töredékes, nyilvánvaló, hogy bizonyos lapok hiányoznak belőle. Nyil-
ván nem ok nélkül. Hamar Péter további forrásai között szerepelt még Csibe nap-
lója (amelyet a lány Móricz kérésére írt), illetve Csibe és az író levelezése. Mindez 
izgalmas nyomozásra teremtett alkalmat, melynek nyomán egy sokkal emberibb 
portré kezd kibontakozni az íróról.

Mostani könyvével is azt bizonyítja a szerző, hogy a már lezárt írói pályák ese-
tében sem haszontalan az újabb kutatás, hiszen számtalan titok, megválaszolat-
lan kérdés van még a magyar irodalomtörténetben. Sok esetben ezeket a titkokat 
szándékos ferdítések, elhallgatások eredményezték. Olykor – mint Móricz eseté-
ben – a politika is belenyúlt az írói pályakép alakításába. Az újabb Hamar Péter-
kötet éppen ezért ismét az illúziókkal való leszámolást tűzte ki célul. 

A könyv öt tanulmány laza füzére. (A tanulmányok némelyike korábban folyó-
irat-publikáció formájában már napvilágot látott.) A szerző – csakúgy, mint előző 
könyvében – sziszifuszi aprólékossággal járja körül a móriczi legendákat, gyűjti 
csokorba az egymásnak ellentmondó információkat, tárja fel a tényeket, s a be-
végzett oknyomozás eredményét teszi közzé. 

A könyv elolvasása után választ kaphatunk egyebek közt arra, hogy miért nem 
az író szülőházára helyezték az emléktáblát 1952-ben, milyen körülmények között 
veszítette el vagyonát a Móricz-család a tüzesgép felrobbanása után, mi történt 
az író népköltészeti gyűjtőútjainak anyagával, mi állt az 1929-es díszpolgáravató 
ünnepség hátterében.  

A helyi hagyományok ismeretében azt már régóta tudjuk, hogy a jelenleg emlék-
házként funkcionáló épület nem az író szülőháza. Hamar Péter Móricz saját kezű 
rajzával, visszaemlékezésekkel, az Életem regényéből vett idézetekkel és Móricz 
leveleivel bizonyítja, hogy az igazi szülőház épp a falu ellenkező (milotai) végen 
található. („…édesapám már az első évben átvette anyai nagyanyámnak, Pallagi 
Józsefnének birtokát, s beköltözött a falu túlsó végén lévő Pallagi-házba, s itt szü-
lettem én” [Móricz levele Orosz Kálmánnak]). Hamar Péter nyomozásának ered-
ményeként egyértelművé válik, hogy itt bizony a politikának volt jelentős szerepe 
a téveszme kialakításában. A valódi ház ugyanis zsindelytetős, módos falusi ház. 
Márpedig az ötvenes évek rákosista szemlélete szerint egy vérbeli parasztíróhoz 
szalmatetős ház dukál, nem zsindelytetős. Még aggasztóbb volt, hogy a ház tu-
lajdonosa 1952-ben éppen egy kulák volt. Így került hát az emléktábla egy olyan 
házra, amelyhez Móricznak semmi köze sem volt.
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Még izgalmasabb a tüzesgép története: felrobbant-e vagy szándékos robbantás 
történt? Móricz maga is utalt rá, hogy e körül valami titok lappang („…ez a gépfel-
robbanás volt a nagy titok… Már házasember voltam, még mindig nyugtalanított, 
kínzott ez az emlék. Mint egy közös bűn a családban.”). A gyanút tovább növel-
te, hogy a hatóságok akkoriban találtak egy levelet, amelyben Móricz Bálint azt 
írta a sógorának, aki a gépet feljavította, de utána is folyton problémák adódtak 
a működés során, hogy „csináljon valamit a géppel, vagy robbantsa fel”. Ráadásul 
1884 aug. 28-án Móricz Bálint minden ingatlanát a feleségére íratta. A gép fölrob-
banásakor nem volt ingatlan a nevén. A dolog azért érdekes, mert Móricz Bálint 
ugyanis használtan vette a gépet 1883-ban 3.400 koronáért, és kötelezvényt írt 
alá: jelzálogot jegyeztek be a földingatlanjaira.

Hamar Péter aprólékos kutatómunkával tisztázza a visszaemlékezések körüli 
pontatlanságokat. És rávilágít arra is, hogy bár a közhiedelem szerint a gép felrob-
banása miatti anyagi helyzet motiválta a „Hét krajcár” című novellát, Móriczék 
valójában korántsem szegényedtek el annyira, mint erre a műből következtetni 
lehet. S bár a család elköltözött Prügyre, Móricz eltúlozta az ottani szenvedéseket 
– melyek sokkal inkább lelki okokra vezethetők vissza, mint anyagiakra. (Az anyja 
varrta ruháit szégyellte, rövidnadrágjáért lezsidózták, „cicmóricnak” csúfolták, a 
tanító elverte.)

Fontos adalékokkal szolgál a Móricz-életművel ismerkedők számára az író nép-
költészeti gyűjtőútjával kapcsolatos ellentmondásokat tisztázó tanulmány is. Mó-
ricz a Kisfaludy Társaság megbízásából végezte a gyűjtőmunkát. Öt alkalommal 
tett kísérletet a Szatmár-vidék folklórjának papírra vetésére. A gyűjtemény sajnos 
soha sem rendeződött kötetté. Hamar Péter áttekintette a Petőfi Irodalmi Múze-
umban fellelhető hagyatékot. Tisztázta az egyes gyűjtőutak időpontjait, állomása-
it (ezekre vonatkozóan ugyanis szintén ellentmondásos visszaemlékezések álltak 
eddig rendelkezésünkre). 

Hasonlóan izgalmas az író ötvenedik születésnapja körüli események sora, s a 
díszpolgárrá avatás 1929-ben. A korabeli levélváltásokból, újságcikkekből, nap-
lókból és visszaemlékezésekből vett idézetek közreadásával Hamar Péter azon 
véleményének ad hangot, hogy az ünnepség alakulásával kapcsolatban Móricz 
alighanem csalódott lehetett. Egyrészt mert elmaradt például a köszöntésére ter-
vezett pesti ünnepség, ahol az irodalmi társaságok tisztelegtek volna előtte. Ál-
lami kitüntetésről szó sem esett. A csécsei ünnepségre pedig egyetlen nagynevű 
személyiség sem jött el (csak néhány üdvözlő távirat érkezett – pl. Klebelsbergtől). 
Rangot csupán az alispán, a főszolgabíró és két képviselő jelenléte adott az ese-
ménynek. 

A falu sem úgy fogadta az írót, ahogy ő arra számított – ezt alátámasztja Móricz 
naplója: „A falu tömve emberekkel. Semmi éljen. Gaál Endre éljenez a kocsiból. 
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Erre néhányan visítanak. A falu csak csodálkozik és bámul.” Felesége sem érté-
kelte igazán az ünnepséget. (Móricz valószínűleg többet szeretett volna mutatni 
Simonyi Máriának – aki elégedetlen volt [főleg az elszállásolással].) Hogy Simonyi 
Mária mennyire nem érezte otthon magát a vidéki Magyarországon, jól példáz-
za, hogy nem kísérte el az írót a Nyilas-portára sem rokonlátogatóba. Ráadásul 
– mint kiderül a levelekből – eredetileg szobor- és emléktábla-avatás is volt ter-
vezve. Ezekből bizony semmi sem valósult meg. 

A kötet záró tanulmánya az önéletrajzi elemek hitelességét vizsgálja Móricz 
írásaiban. A szerző arra a megállapításra jut, hogy ezek az elemek inkább csak 
színezik a történetet – nem értelmezhetők hiteles dokumentumként. Az viszont 
kétségtelen, hogy Móricz írásaiban gyakran felbukkantak olyan fordulatok, jel-
lemek, amelyek papírra vetésével mások érzékenységét sértette (mert némelyek 
magukra ismertek egy-egy történetben). 

Hamar Péter újabb értékes munkával gazdagította irodalomtörténet-kutatási 
eredményeinket. Izgalmas, laikusok számára is olvasmányos tanulmánygyűjte-
ményt, valóságos filológiai krimit tett az olvasók asztalára – segítve ezzel a Mó-
ricz-portré továbbgazdagítását. 

 
Hamar Péter: Ködösítés nélkül. Kairosz Kiadó, Bp. 2008.
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