
s a szózat, mely évszázadokon át minden év Húsvét napjan betölti a. keresztény
Világot, megrezegteti a, gyarló ember lelkét, ki' ma is ép oly ihlettséggel borul
le az ég gloriát előtt, mint ezredév előtt, mídőn sötét fogalmakkal tépelődő pogány'
szíve nem állhatott hitetlenül meg Krísztus magasztos tanai előtt.

"Feltámadunk! Alleluja" a szent szózat átlengi a társadalom köznapi zsivaját.
Húsvét van, a feltámadás ünnepe; ma szünetet tart a kufár munka, nagy ünne
pet ül az ember teste, míg lelke önkéntelen hódol a' felsőbb régiók szerit szó
zatának,

Egy gondolat, egy érzelem összhangba hozza ma az emberiség szívdobbanását.
Feltámadás a hitben, szeretetben; feltámadás' az élet csalódásai s kínszenvedései
ből - ezen közös remény tölti el ma az ünneplők millióinak keblét! Alleluja!

Bart6k Béla

N.-SZ.-Miklósi Közlöny 1/12, 1-2 (1886. ápr. 25.)

A VERS TERMÉSZETRAJZA

Jékely Zoltán egyik legnagyobb köl
tőnk. Ezt újra meg újra el kell monda
ni, mert ha valaki, hát ő nem szokott ott
tülekedni, ahol az elismeréseket oszto
gatják, s így neve olykor kimarad a kö-,
telező feísorolásokból. Pedig hát az az
igazán nagy költő, kinek keze alatt az
anyag egyszeriben fényleni, sugárzani
kezd, aki a liözhelyből is tud csodálatos
palotát emelni.

Semmiképpen nem merném azt mon
dani, l}ogy új kötete, amely a hovato
vább csillagászati áron megjelenő Mik
rokozmosz füzetek egyik darabja." re
mekmű. Egyáltalán nem. Vannak benne
fáradtabb, rutinból irt darabok is, van
nak félbehagyott, remekül induló, aztán
egyszerre "leejtett" vm-sek. Am a kötet
ben van három-négy igazán nagy mű is.
Olyan, amelyet bizonyára a későbbi ko
rok olvasói is örömmel 'fognak ízlelget
ni, amelyek nélkülözhetetlen darabjai
lesznek akorunk költészetét reprezen
táló antológiának A csúcspont "kétség
kívül a Schubert-invokáció, melynek al
címe is sokat elárul: "amit a posztu
musz kvintett sugall". Olvassuk el ezt
a valóban csodálatos költeményt, mely
úgy idézi meg a tragikus Schubertet,
hogy a huszadik század emberének leg
személyesebb hangján szól hozzá, s
olyan csodálatosan drámai képpel zárul,
melynek kevés pária akad költészetünk
ben (s amely míndenestől a kvintett
hangulatára utal):

Drága Schubert!
Te tudtad, hogy leszek?
Vagy mért testáltad rám

remélt üdvözülésed
rejtett napsugarát
halálszínt-váltott
kerúb-arcodon t

ÉS tudtad, hogy a Gyász lehet édes,
s hogy egy fokán a Szép könnyekre

fakaszt;
őszi halottnak újj ászületés lesz,
ha sejtheti bár, a mélyben, a tavaszt l

Két gyertya-csonk közt,
kápolna-csendben,
az útrakész koporsön
egy kis fehér kéz esdeklőn dobol:'
mindenképp mondaní akar

egy szót, csak egyet,
amit kimondani mírideddíg elfelejtett.

Megrendítő azt figyelni, az igazán
nagy kQltók mílyen elszánt kö
vetkezetességgel keresik azt a bizonyos,
azt az egyetlen szót. A többi nem ér
dekes. Kimondják azokat is, de lát
szik, hogy a használat során már meg
koptak, közhellyé fakultak. Az az egy
szó, az a zengő hang az izgalmas, me
lyet Schubert fejezett ki oly végérvé
nyes tökéletességgel a posztumusz
Kvintettben.

Jékely Zoltánnak itt, ebben a vers
ben sikerült rátalálnia. A költemény
egy hatalmas haláltánc-látomással vég
ződik, melynek végén hirtelen, váratla
nul teljesen új dimenziójú szó jelen
téstartománya tárul fel, azt sugallva,
hogy ami itt, lent van a földön, esz
telen forgatag ennek az egy szónak a
fényében:

Hoppsári-hopp! Tavaszünnep.
Majális cínteremben,
pajzán ugrándozás

"Jékely Zoltán: Minden csak jelenés (Szépirodalmi, 1977)
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sírhalmokori át,
miközbe más
új gödröt ás.
Napszálttíg heje-huja, tánc,
ölelkezések -
és majd, szirmok hullása után
a szárnyas, pergő magban a folytatás

hoppsárt-hopp í

ö R ö K l1: t. E T.

Rettenetes dolog lehet hozzászokní
ahhoz a gondolathoz, hogy az ember
megöregszik. "Egyre mélyebb a kút"
- írta egyik régebbi versében Jékely
Zoltán. Van, aki hosszú évek küzdel
mes válságaival jut el a felismeréshez,
hogy élete megváltozott. És van, aki
ilyenkor teljesedik ki igazán (mint pél
dául Zelk Zoltán vagy Kálnoky Lász
ló). Jékely az évek múlásával kemé
nyedik, mintha azt mondaná: nem ha
gyom magam! Nem tagadja, hogy hoz
zá is közelít a halál, de ahogy rneg-:
idézi, arról árulkodik, nem fogadja el
sohasem:

A már közelben kajtató halálhoz
végtére is vághatnék jÓpofát -
De ebben valami még akadályoz:
fogalmam sincs, hogy éltek majd tovább.

(A mAr közelben •••)

A kötetet egy tündérlen kedves, szel
lemes misztériumjáték teszi teljessé:
.sárkányhalál Csomaszentgyörgyfalván
a címe, sa költő a hajdani s a mai
Eötvös-koUégistáknak ajánlja. Mintha
Tamási Aron hamvas bájú színművei

kelnének új életre, de alapvetőerr új,
mai közegben. hiszen Jékely nagyon
sok fontos közéleti .témát is megpen
dít benne, kivált erkölcsi gyengeségein
ket gúnyolja ki a tőle megszekott szel
lemességgel. kedvességgel, évődő hu
morral. Nem kell túlságosan nagy kép
zelőerő hozzá, hogy. a játékot színpa
-don lássuk!

Nem Jékely legjobb kötete ez. De
-ebben is érezni, hallani a nagy költé-
szet szárnysuhogását. '

•
Csanád Béla Veronika kendője cimu

kötete a szerző kiadásában jelent meg.
Nem valami hízelgő tényez katolikus
könyvkiadóink vonatkozásában. Egy
időben magától értetődő természetes
-séggel beszéltünk papköltőkről. Sík
Sándor vagy Harsányi Lajos neve fém
jelezte őket. Mára alig maradtak: Pusz
1a Sándor mellett kétségkívül Csanád

Béla ma a kiemelkedő költőegyéniség

közöttük. S ha már nem akadt állami
kiadó, akí versei kiadására vállalkozott
volna, ugy érezzük, kötelessége lett vol
na katolíkus kiadónak megjelentetnie
a könyvet.

Már csak azért, mert kitűnő, Csanád
Bélának első gyűjteményében,a Pacsirta,
szállj!-ban is voltak hangulatos, szép
képei, elégikus elomlásaí, de szívesen
hajlott arra - ami a papköltők vissza
visszatérő szokása -, hogy a versből

adódó .erkölcsí következtetéseket nem
az olvasó, hanem ő maga szűrje le.
Ezek a kis erkölcsi összefoglalások
azután gyengítették versei egységét. A
Veronika kendőjében nyoma sincs
ilyesminek. Kifejezetten vallásos ver
seiben is érezni a megélt szenvedélyt,
azt, hogy amit mond, az egzisztenciális
élménye a költőnek.

Ha semmi sincs,
amibe megkapaszkodj,
ha üres a levegő is,
ha napjaid sivatagok,
se teled, se nvaran,
ha valahol a vnagür peremén élsz,
s talán meg sem születtél igazában,

keresd,
keresd a másik arcot,
a véreset, a megcsúfoltat,
aki felemel s megvígasztat.
Tekints reá
és mondd ki bátran:
áldalak,
ki legyőzted a halált!
Győzzön bennem ls
feltámadásod!

(Feltámadás)

Látomásos erő, vízíonáríus képalkotás
és ugyanakkor finom érzékenység, a
világ apró tényeinek megértő figyelme
jellemzi Csanád Béla költészetét. Té
mavilága nemcsak a teológiából és a
liturgiából forrásozik; egy utazás, meg
fáradt arc, felvillanó emlék ugyanúgy
megmozgatja fantáziáját, s ilyenkor,
születnek azok a versei, melyeknek fi
nomari rezzenő, halk, rezignált humá
numa a degmegkapóbb. A misztikum
és a misztikán inneni, reális ihletés
szímultán jelenlétét bizonyítja az a
tény is. hogy az utolsó, "Misztérium"
című ciklusban néhány gyönyörű vers
szól öreg, majd haldokló és végül ha
lott édesanyjáról.

Már [eleztük, hogy Csanád Béla igen
erős költói fejlődésről tesz tanúságot e
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kötetében. Nehéz volna kitapintani, ho-
- gyan, mikor válik egy költő jó költő

vé. A Veronika kendőjében minden
esetre van egy vers, Hegyen épült vá
ros a címe, melyben tetten érhetni a
változást. Realitás és látomás, valóság
és álom oly természetes eleganciával,
oly meghitt hűséggel' elegyedik ebben,
mint az igazán jelentős versekben
szokott, melyekben mindig egyszerre,
egymásra rétegezve van jelen a való
és annak égi mása:

A városok között
rnelyík is volt a legszebb?
A hegyen épült város

Nem emlékezem házaira
a várfalak szinére sem
csak arra
ez a város a biztonság

a töretlen fények városa
utcáí szűk utak
békesség útjai
mindenütt haza terelnek
tornyai végtelen erők

szüntelen felemelnek

s lakói mind
ismerik egymást

KARÁTSON GÁBOR
FAUST-ILLUSZTRÁCIÓI

Karátsen Gábor ötvenhét kiállított
Faust-illusztrációja egyívű. egynemű

sorozaf Ki gondolná, hogy évek mun
kájával, kísérletezésével alakította ki
stílusukat? Manapság meglehetősen

szokatlan vállalkozás: ösztönzője a sza:
bad választás, a magától lobbant tar
tós, termékeny szenvedély. Senki' se
bízta meg, senki se kérte fel, hogy il
lusztrálja a Faustot. A könyvgrafika jó
ideje egy kicsit íparszerűen űzött mes
terség. Persze, rendelésre is szü1ethet
nek, születtek és születnek remekmű

vek - kinek ne, jutna eszébe szám
talan mai és hajdani példa? De azért
öröm, hogy Karátson Gábor csak egy
nagy rnű hívásának-kihívásának enged
ve csinálta ezeket a képeket.

Lehet-e' a Faustot, ezt az annyiféle
tartalmat, formát, dallamot, színt, ízt
összejátszó-sűrítö, mindenségnyí művet

illusztrálni? Le lehet-e" fordítani Goethe
minden ízében gondolatokkal szikrázó,
korokat, filozófiákat, személyes és egye-
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ismernek engem is
bár sose láttak' '

Úgy ültem asztalukhoz
mínt sok-sok éve otthon
mikor az anyám merte
a levest tányéromba

Merre van ez a város?
A szeretet városa
A hegyen épült város

A költő, az igazi költő pályáján el
jön egy pillanat, amikor már nem írja
a maga képére és formájára hasonító
lejtés, természetesség Csanád Béla kö
tetének egyik legmegkapóbb jellegze
tessége. A ciklus-eimmé emelt Balladá
ban ragad meg leginkább ez a világot
a maga képére és formajára hasonlító
költőiség, mely látja ugyan a dolgokat,
de mögéjük is lát, s figyelmére mél
tatja az apró jelenségeket is, de ér
zékeli bennük az egyetemes összefüg
gés feszülését,

Ez a karcsú, ízléses, finom ki állítá
sú kötet, melynek nem akadt kiadója,
a vallásos íhletésű líra komolyese
ménye.

SIKl GÉZA

temes emberi tapasztalatokat, egymást
vonzó s egymást taszító stílusrétegeket
egymásra sajtoló roppant fajsúlyú drá
máját a képzőművészet nyelvére? Bi
zonyos, - hogy ilyen' összetetten nem.
Természetes hát, hogy Karátson Gábor,
noha szemlátomást nagyszerűen ismeri
és érti a Faustot, a drámai költemény
nek csak bizonyos rétegeire, motívu
maira fi~eL Képei nem a mű szeiIe
mében fogant, de vonzásköréból már
már kiszakadó szabad asszociációk, ha
nem a szó hagyományos értelmében
illusztrációk. De persze, mégis a haj
lamai szerint való "vonzásoknak és vá
lasztásoknak" enged. Nem a Faust
klasszikus pompáját, krístály-tündöklé
sét, arányos-pontos teljességét közvetíti.
Sokkal inkább - romantikus derengését,
Nem a csúcsok felé nyújtózó lendüle-

'tet, hanem a költői anyag játékos,sze
szélyes fodrozását. Nem agerincrop
pantó és tisztító, felernelő tragikumot,
hanem a kalandos, groteszk, boszorká
nyos, tündéries elemeket.

Képei mögött ott érezni a Faust nép
könyvbeli ősét. Van bennük valami


