
Irodalom

Verseskönyvek

Czigány György nevét valószínűleg inkább
ismerik a zene, mint az irodalom barátai, hol
ott annak a költői nemzedéknek, melyre az
objektív líra kísérletei hatottak leginkább,
egyik legtehetségesebb tagja. Fokozatosan,
lassari alakította ki öntörvényü világát, mely
ben alátomásoknak, sejtetéseknek és elhaIl
gatásoknak éppoly fontos a szerepe. mint a
kimerevített állóképeknek. Magától értetődő

természetességgel él az új líra eszközeivel, de
érezni azt is, hogy nem azért teszi ezt, mert
csalódott az élet emberi tartalmaiban, számá
ra ma is hiteles kifejező eszköz maradt a szó.
Rendkívül finom beleérzéssel közelít a jelen
ségvílág tárgyaihoz, színte átvilágítja őket,

visszaás a múltba, s az időnek hatalmas tereí
ben jeleníti meg látomásait. Reflexív alkatú
költő, átfolyatja magán a látványt, rendszere
sen ad számot benyomásairól, mindez azon
ban még kevés lenne, hogy igazi, megrendítö
versek születnek. Czigány György azonban jól
ragadja meg a pillanatok egymásutánjában
szűletö belső tartalmakat, s azokat vetíti ki.
Költészetének díszletei rendszerint a mai világ
tárgyai, ezeket olykor finom iróniával, máskor
a múltból visszaszerezhető, újra feltámaszt
ható értékek visszaidézésével ellenpontozza. A
beleélésnek ilyen szép, szerenesés példái pél
dául A balgaság könyvéből és a Zebegény című

versek.
Ugyancsak meghatározó eleme Czigány

György lírájának a lét értelmezésére való tö
rekvés. Nem egy versében kérdez a jelensé
gekre, s ezt szuggesztíven, lelkiismeret-ébresz
tően teszi, arra késztetve az olvasót, hogy a
maga befogadói síkján igyekezzék e kérdése
ket tovább gondolva megoldásokat keresni
rájuk. Az értelmezés és a befogadás találkozási
pontjait több biblikus témájú versében te
remti meg. Ezekben finom érzékkel korszeru
síti a megértés, a szeretet, a részvét eszmé
nyét. Az ismert jeleneteket a mai ember fájdal
mas, kegyelmet kolduló gesztusaíval teszi tel
jessé.

Az Augusztus tárgyai érett, komoly kötet, egy
folyvást gazdagodó Iírikusí portré kiteljesedé
sének állomása. (Szépirodalmi)

Szénási Sándor református lelkész, a vértes
aljai egyházmegye esperese. Ez az életrajzi
tény meghatározza költészetének irányát, hi
szen abból a gazdag hagyományvilágból meríti
témáit, mely sok változatban élt nagy költőink

világában is. Mandulaág című kötetében ver
seit és müfordításait gyűjtötte csokorba.

Szemérmesen rejtőző lírikusi alkat: erősen

megrostálja verstermését, melynek alapvető

jellernzöje, hogy azt a lírai ideált követi, mely
a világos kifejezést, a képek logikus magyaráz
hatóságát, a "történet" logikáját tekinti ideál
jának. Majdnem mindegyik saját versének
mottóját a szentírási szövegekből veszi, így a
személyes ihletést alázatosan alárendeli a
biblíai mondanivalóknak, olykor megelégszik
egyfajta kommentárral. mintha a huszadik szá
zadi ember olvasatát adná jelenetekről, esz
ményekröl, az elsődleges szövegelemek által
felkeltett gondolatokról. Rokonszenves, sze
rény lírája érző, gondolkodó ember önval
lomásának hiteles tükörképe. Még többet, át
hatóbbat tudna adni olvasójának, ha túlemel
kednék az alkalomszerüségen, s általános táv
latokba emelné pillanatnyi benyomásait.

A kötet tekintélyesebb részét alkotják az
igényes, olykor nagy nyelvi leleménnyel for
máit műfordítások. "A reformáció hazájából"
címmel kialakított ciklusban nem egy olyan
tolmácsolása olvasható, mely nyeresége a
magyar költészetnek is, s néhány igen szép
megoldásra bukkanunk az Angelus Silesius
fordítások között is (kár, hogy a költő neve
rosszul szerepel a címben), s igaz örömmel ol
vastuk két Bonhoeffer-költernény jól sikerült
fordítását.

Szénási Sándor azok közé a lírikusok közé
tartozik, akik számára a vers nemcsak önkife
jezés, hanem vigasztalás is. Jó vigasztalóra ta
lált. (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya)

Sajgó Szabolcs költészetét Tűz Tamás mu
tatja be az olvasónak, s ez egyben a mértéket
ís jelzi, hiszen a nyugatí magyar líra egyik leg
tekintélyesebb művelője méltatja nagy elis
meréssel és rokonszenvvel egyik utódjának
líráját. Az Elárult látomás bevezető költe
ménye (Hogyan) önvallomás: azt mondja el a
költő, szeretne szépet írni, de "gellert kapnak
a szavak"; ő is szembenéz hát századunk lírájá
nak nagy és szorongató kérdésével, a szavak
ellehetetIenülésével. Sokféle válaszlehetőséget

ismerünk, mellyel a modern világlíra felelni
igyekszik erre a kihívásra (hadd utaljunk a
lehetségesek között az egyik legszuggesztí
vebbre, PiIínszkyére). Sajgó Szabolcs nagyon
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érdekes megoldással próbálkozik. nem eszkö
zeinek tekinti a szavakat. hanem azonosul
velük: ..szavakká válok olykor - magammal
kergetőzöm - egész kopott valómmal - dalba
táncba öltözöm - ilyenkor nincsen túlvilág 
leeshet már a Nap - mert mindent megtalálok
- lehúnyt pillák alatt". (Leeshet a Nap) A szavak
részesei álmainak. látomásainak. reflexióinak.
velük él. be hálózzák mindennapjait. Az álom.
a féléber állapot is kulcsmotívuma költésze
tének. Az álmok a menekülés lehetőségét rej
tik (Friss erő). s mödot adnak arra is, hogy tel
jesebb. hitelesebb formájában érzékelhesse
hunyt pillái mögött a fényt. mintha ..egy darab
világűrt rnikroszkóp alatt" szemlélne. A fény
szüntelen jelenléte persze egyfajta veszélyt is
jelent: a költő nem mindig érzékeli az árnya
kat. a képzeletbeli látvány szépsége és nagy
szerüsége arra készteti. hogy folytonosan
emelkedett hangon adjon számot benyomásai
ról. Sajgó Szabolcs tehetséget, elhivatottságát
jelzi. hogy ezt a veszélyt rendszerint sikerül
elkerülnie, További érlelődésének.kiteljesedé
sének záloga abban rejlik, hogy olykor tapasz
talható patetikus-retorikus megoldásaitól vég
képp elszakadva józanabb. hétköznapibb vers
világot alakítson ki. melynek díszletei talán
kevesebb fényességet tükröznek. s inkább ma
gukban rejtik a fájdalmaktól való elszakadás
esélyeit. (Amerikai Magyar Írók)

Simándi Agnes verseit ugyancsak Tűz Tamás
ajánlja. s jó érzékkel mutat rá e líra egyik leg
rokonszenvesebb jellemzőjére: összetett vol
tára. Finom. bensőséges érzéseket fogalmaz
meg költeményeiben. még látszólag igény
telenebb pillanatképeiben is mindig érezni a
mögöttes szándék. az ihlet tisztaságát. em
beriességét. Pedig költészete mélyén megszen
vedett indulatok parázslanak. Ezeket fejezi ki
a Nárciszok évada egyik legérettebb verse. a
Torkon akadt szavak. amelynek egyik legszebb.
leghitelesebb gondolata Simándi Agnes Iírájá
nak egészére vonatkoztatható: ..Végül is döb
benetes dolog - a boldogság. mert csak kont
raszttal érthető igazán." Valóban: ha költésze
tét folyamatnak tekintjük. mindvégig az ellen
tétek feszítő ereje a legjellemzőbb rá. ezek
egyensúlya vezeti el a ..tékozlót" ..az isteni
lakomára". ez adja az erőt számára. hogy me
nekülési kísérletei. rőgeszrnéi, túlélési kísér
letei végpontjában rátaláljon az igazi mene
dékre. arra a ..befalazott oltárképre", mely
mindannyiunk lelkében ott függ. s amely-
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re tekintve felismerhetjük azokat az értéke
ket. melyeket sokszor hiszünk veszendöknek
gyengébb pillanatainkban. Sirnándí Agnes Ií
rájanak épp az a vonzó sajátossága. hogy
kendőzetlenül mutatja az ember esendöségeit,
hétköznapi botlásait, kétségeit. de mindig ki
küzdi a lélek harmóniáját. azt a megbékélést.
mely valóban csak a ..kontrasztokban" átél
hető és megszerezhetö. (Herp)

Hajnal Gábor: Varjak a városban. Szo
rongó érzésel ad számot a kritikus Hajnal
Gábor életében utolsónak megjelent verses
könyvéről. Szerény. visszahúzódó ember volt,
aki ugyanakkor fontos. híd teremtő szerepet
vállalt a magyar és a német nyelvterület lírája
közőtt, S szerények voltak a versei is. egészen
egyszeru, hétköznapi érzéseket szólaltatott
meg bennük. éles. pontos mozdulatokkal kivé
sett képeket rajzolt. melyeknek hatterét szür
ke pesti bérházak képeztek, az előterükben

pedig egy szomorú magányos ember araszolt
a század szenvedésekkel szegélyezett országút
ján...A kisemmizettség napjai évei / kifényesí
tették matt álmaim / égboltozatját." - írta Itt
kisértenek címü versében, s a költemény vég
szava mintha lírai magatartását összegezné:
..csak az emlékezésben élek",

Makacs következetességgel írta üszkös ko
runk töredékeit. Nincsenek ezekben nagy ér
zések, látomások. hatalmasan rendezett drá
mák. Sokat csalódott. sokat szenvedett ember
naplójának lapjait jelképezik a versek, egy
emberét, akit sokakhoz hasonlóan megcsúfolt
ez a század: ellopta ifjúságának legszebb éveit.
..kóbor kutyaként" űzte a kisemmizettek vége
láthatatlan menetében, mikőzben fegyveres
kísérői fenyegető jelszavakat kiáltoztak. Ment
és makacsul őrizte lelke legmélyén a remény
pislákoló mécsesét. Az imbolygó láng fényénél
értelmezte az életet. s rníközben pernyet hor
dott szemébe az ellenszél. nem szünt meg re
ménykedni. hogy valahol várja még az otthon.
s vannak még emberek, akik ismerik a megbo
csájtás és a szeretet igéit.

Találkozott vajon velük életében? Talán.
Utolsó versének befejező sorában mindeneset
re a ..teljesedő alkonyt" hívogató fényei világí
tanak. Aztán ő maga is kilépett a fénybe. s itt
hagyta nekünk a huszadik századi kisember
szorongató, folytonos lelkiismeret-vizsgálatra
késztető üzenetét. (Szépirodalmi)

Rónay László


