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Seb�k Éva, majdnem kereken
Pár gondolat egy születésnap kapcsán

Esztend�b�l nyolcvanöt, kilóból harmincnégy? Ez abszurdum! 2012. július 

12-én Seb�k Éva betöltötte a nyolcvanötödiket. Még tízesztend�s se volt, ami-

kor már írt. Verseket – feln�tteknek. Feln�tt fejjel hosszú ideig épp fordítva, 

gyermekeknek írt. Gyermekkölt�ként, gyermekíróként és m�fordítóként vált 

ismertté. Mintegy hetven lengyel könyvet ültetett át magyar nyelvre, köztük 

 Mickiewicz nagyeposzát, a  Pan Tadeuszt, ám harmóniában önmagával azóta 

van, mióta feln�tt fejjel feln�ttek számára írhat. Ennek immár b� húsz eszten-

deje. Seb�k Éva a rendszerváltás éve, 1989 óta folyamatosan publikál. Friss 

verseket. Ifjúkori költészete mindmáig az íróasztalfi ók mélyén pihen.

A  jellemz� stílusjegyek már az els� kötetben tetten érhet�ek. Seb�k Éva 

ebben a verskötetben, a Jégkarcban sajátos versépítést dolgozott ki: a  rövid 

verseket fi oritúrákkal, azaz zenei ihletés� díszítményekkel tette egyedivé és ér-

dekessé. A Bels� Sávot önismereti kötetként defi niálhatnám, ha ez nem volna 

túl tudományos ehhez a kedves fi ntorokkal megrajzolt én-képhez. Az ezt köve-

t� köteteiben a magáról alkotott „táncos kobold” fi gurát a Fellini felfogásával 

rokon, szeretetre méltó clownokhoz, a fehér bohóc párjaként piruettez� Valen-

tinákhoz közelíti. A József Attila-díjas költ� id�tlen, de halálra szánt, a költé-

szet hétpróbájának tekinti a mulandósággal és az öregséggel való folyamatos 

szembesülést. Halálversei szinte önálló kötetet alkotnak, bújtatva persze, a hét 

eddig megjelent versköteten belül. A haláltudat mellett a másik alapvet� életér-

zés, amely jellemzi: a nosztalgia. Nem visszavágyódik, hanem inkább honvágya 

van a múltba. Ez a múlt egyfajta szecessziós délszak, Csontváry-féle mediterra-

nikum, de olykor Gulácsy, máskor Magritte világát is idézi, mindenképp fest�i 

jelleg� a nyelvi térben. Árnyékból, avagy „Félsötét”-b�l fura fi gurák, hajlékony 

sziluettek intenek felénk.

Seb�k Éva mindig rövid formákban, pontosan fogalmaz, ez jól illik ironikus 

és önironikus csattanóihoz. A  rövid formák törvényszer�en vezették el a hai-

kuig, számára viszont a haiku egyszersmind fi lozófi ai kihívás is. Az önismeret 

eszközének tekinti, az eredményeket pedig a Kett�s könyv cím�, egyedi mun-

kában tette közzé. Itt minden egyes haikuhoz egy „kontemplatíva”, lelkigyakor-

lat társul. Szinte dogma, hogy a költ� nem értelmezheti saját költészetét, a sa-

ját költészethez f�z�d� elmélyült, árnyaltabb szellemi viszony mindmáig tilos. 

„Akarta a fene” – idézik Arany János aranyköpését a költ�k, ha saját verseikr�l 

kell nyilatkozniuk. Seb�k Éva szakít ezzel a hagyománnyal, s az általa megal-

kotott „magyarázatok könyve” akaratlanul is lelki olvasmánya lett sokaknak. 

E vállalkozásával Seb�k Éva megrajzolja a költemények értelmezhet�ségének 

határait, jogot formálva arra, hogy csak annyit és csak azt olvassák ki bel�lük, 

amennyit az � költ�i szubjektuma megenged.

Világszemléletben, stílusban, képlátásban az egyénin is túlmen�en öntör-

vény� és szigorú költészet a Seb�k Éváé, de a szigorúság a fájdalomküszöb-

nél mindig megenyhül, olykor mosolyba csap át. Az utolsó el�tti pillanatban 
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mindig történik valami, ami a reményt és nem a kudarcot er�síti. Seb�k Éva 

minden eddigi kötetében képes volt megújulni, újítani. Ez a félkerek évszám 

korántsem biztos, hogy zárszó. Ha valaki belenéz Seb�k Éva tekintetébe, azt 

mondja: nyitott könyv ez a tekintet. Meglehet, nyitott könyveket, új köteteket 

rejt. Várjuk.

Szepes Erika

Nélkül
Szabadon táncolok immár.
Nincs kalodám se bilincsem
láncom se nincs nyöget� ny�göm

gúzsba fogó kötelékek s béklyók
sincsenek többé. Testetlen
tulajdonságaim csillagpompája

ez égbe-szakadt parketten
szabadon kibomolhat. Tánc.
A nihil bajadérja vagyok.

Forgásom kerengésem a kozmikus
angyalarcú gömbök forgásába
lassúdadan beleillik

Visszfény
A keleti nyelvek közt van egy olyan nyelv
melyben az id� egy-síkká olvadott:
a bengáliban ugyanis egyazon szó
jelöli a tegnapot s holnapot.

Összefolyik a volt s a lesz.
Nem különböznek semmiben.
Mintha ugyanaz lenne – mondjuk –
beszédben a nem s az igen.

S felrévlik e szó mögül haloványan
visszfénye amaz isteni kornak
melyben ismeretlen volt még az id� fogalma
s mindegy volt hogy tegnap vagy holnap
tout égal hogy tegnap vagy holnap

Szerkeszt�ségünk alkotó er�t s egészséget kíván az ünnepeltnek.


