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NAGY GÁSPÁR: SZABADRABOK
Egybegyűjtöttversek

Nem ötletszerűen idézem Czeslaw Miloszt,
hanem Nagy Gáspár (s véleményem szerint a
jelenkori magyar költészet) egyik alapvető

verse, A valóság égető n)lelve mottóját másolom
ide : "Századunk tragediái nemegyszer afféle
tesztet jelentettek a költészet számára, melyek
lehet öv é tették, hogy fölmérhessük, mennyi
valóságot bír el a költészet". A mi költésze
tünk, a magyar, mennyit bírt el például a het
venes-nyolcvanas években, többek köz ött
Nagy Gáspár líráján, különösen két versének
fölidézésével is szokás volt mérni - tudjuk,
~gyik A Fiú naplójából (1981-86), a másik az
Oröknyár: elm űliam 9 éves (1983). Hajlamosak
vagyunk egyáltalán Nagy Gáspár költői, szel
lemi rangját e két vers környezetében revelál
ni - holott nyilvánvaló, a költő e polito-Iírai,
akár ellenségesen, akár szorongva, nyílt-rej
tett szimpátiával fogadott megnyilatkozása
csak a költői előzménnyel, az olvasót 1968-ig
visszavezető versmennyiséggel e~ütt tett vi
lágossá, érthetővé, szinte természetszerűen

bekövetkező egy gesztust. fW volt hiteles a
júdásfa metaforája is, s a ket metszően intő

sor is, "és nekünk nem szabad feledNI / a
gyilkosokat néven nevezN!." A monogram
nyílt titok volt, nem kellett megfejteni - a
hozzáfűződő tragédiát kellett újabb várako
zás után egyértelművé tenni, azzá lényeg íte
ni, amit egy ország számára jelentett, fölolda
sa folyamatát megkezdeni. Ma, az ötven
esztendős Nagy Gáspár egybegyűjtött ver
sei, a Szabadrabok summája efelől is nézhe
tő, a két vers egy állandóan élesre állított al
kotói rendszerben létrejött cezúrájának is te
kinthető.

Valójában nincsen cezúrája ennek az ifjú
kortól egyöntetű, következetesen épített élet
műnek - igaz, már a kezdet kezdetén újból
csak csábít az évszám: 1968. Nagy Gáspár ko
rai versei esztendőkre is, történeti fordulatok
ra is keltezettek, érzékenysége nyilvánvalóan
mindenkori, közép-európai is, egyetemes
vonzalmú is, s bármire idézhetők a legelső

vers sorai, "már az eligazodási / nehézségek
ismételgetése / teszi bonyolulttá / a világot" .
Régiónkban nem csak a költői eszmélkedés
lett efféle tájékozódással egybekötve, a fölis
merés, amit Nagy Gáspár költészete már itt
tartalmaz, egy-egy életpályát végigjár. Azon
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már a karakter ereje segít, hogy ne az elbi
zonytalanodásban merüljünk ki, s munkánk
se a végleges elhúzódás dokumentuma le
gyen - bár ennek tragikus magaslatai is idő

ről időre p éldaszerűek, Nagy Gáspár gondol
kodásán óhatatlanul József Attila szellemje
~ét már korán ott érezzük, s a választott kor
társ példák; Nagy László, Kormos István, Jé
kely Zoltán abban segítik, hogy költészete le
hetőleg kellő elosztású legyen, a mindenkor
égető lokálterminusok kimondásában s az
egyetemességre való tudatos törekvésben.
Konkrét Nagy Gáspár-versekre hivatkozva
megint csak - hogy például az Öröknyár
szomszédságában már A valóság égető nyelve
szó laljon meg, tanúságul a halottak megjelení
tésének továbbfejlesztésére, amelyben "eljön
maga Kreon is / engedélyt ad a temetésre:
temetik a világot." S több mint képkiegészítés
a helyzet magyarázatának közepében "köze
pes kreatúra"-kén t láttatni tovább az antik
mitológia hármas-Kreonjának összetett jel
lemhibáit aljassággá, szimpla gőggé, a gyil
koló mániát végül maszatolni igyekvő jellem
fakultakat. A vers talán épp ott rugaszkodik
el alkalmiságától, ahol legkonkrétabb kíván
na lenni - "aki akar, helyet is cserélhet / a
sír szélén ülőkkel. / de szabadon temetkezhet
vissza a holt, / és szabad elvonulást kap az
élő." E szelíden apokaliptikus, szinte a névte
len módján monotonizáló beszédrészleten túl
mindegy, ki fenyegető s ki odavetett rnondat
ként értelmezi a vers ilyen sorát, "a mi teen
dőnk tehát a föntiekből következik."

Nagy Gáspár költészetének persze által á
ban nincsenek odavetett mondatai. Még iró
niájukban se nagyon, s azon a határon se,
ahol a személyiség üde játékba feledkezik a
személyességgeI. Ha pedig a költő szelídsé
gére hivatkoznánk, valóban a konok s az el
szánt jelzőit váltogathatnánk. A szelídség a
magyar költészetben is koronként kím életlen
hanghoz szokott - Nagy Gáspár lírája azon
ban nem csak a veszélyeztettségből táplálko
zik. Mindenkori erőt adó forrása a gyerekkor,
egy hagyomány s diákévek indíttatása követ
keztében teljesedő hit - amelynek a babitsi
ihlet és ű kéksapkás diák-ködökből még itt re
meg/ a Psychoanalysis Christiana soraitól pon
tosan követhető írható le a négyrészes Tékoz 
lók imája-ig: "ezért is benne vagyok az út
ban... / vissza kitapintani szándékok betel
téti hát haza és hozzád tévedek Uram". A



Tekozlók imája viszont nem csupán nagy igé
nyű filozófiai összefoglalása a mai ember tét
jének s létproblémáinak - már azt a Nagy
Gáspárt is világosan mutatja, aki a maga,
ugyancsak szép metaforákon érlelt nyelvét
afelé fordítja, hogy lecsupaszított nyelv és az
igényes gondolatra jogot formáló költői vál
lalkozás lehessen. S mindinkább bekövetke
zőnek tűnik innen, amit Ágh István állapít
meg a költőről rajzolt elmélyült portréjában:
"Olyan prozódiát talált, amellyel mint kötél
táncosnak kell áte~ensúlyoznia a stílus sza
kadéka fölött. Az ,Igazság szépsége az egyet
len fogódzója." Ugy gondolom, századunk
magyar lírája mé~sem különbözik annyira
szomszédos sorstarsaink izmusokon hama
rabb edzett költészetétől.hogy Nagy Gáspár
az eredetileg kapott vagy választott hazai
mintákat ne lehetne kész tovább is segítségé
nek tekinteni.

A nagy nyári délután látomása Nagy Gás
pár számára ("amikor megszólalnak/mind a
négy égtáj felől / a harsonák, s holt és eleven
- / főszereplőként találkozik/ a RENDEZ6
VEL...") egyelőre tündöklés, amelyben
könnyűnek érzi magát. Látható a Pünkösd
utáni világ, s mindezt, hogy ismét magát a
költőt idézzük, me~alapozza a tudat, mely
szerint: "Egyszer mmdent az Ó szemével la
tunk/ jót és rosszat/ a tékozoltat és tékozol
hatatlant." Egyfelől. Másfelől azonban várat
a lenti történet teljes föloldása magára s a
ránk bízott "remény" miatt kísért a lehetséges
szembesze~és - örök a dilemma: "Valahol
mindig eltűnik/ valahol mindig megtalálják/
valahol mindig temetik/ valahol mindig ex
hUlIlálják." S az ebből következő, könnyebb
ségünket halogató summa: "Örökké rajtunk
keresik/ örökké mégis bennem él ma." Nagy
Gáspár nem mániákus. Az általa megjelení
tett világ nagyobb része inkább az; e világ
ereje szemürikben időnként fogyni látszik,
hogy fordítson jellemhiányain. (Kossuth Egye
iemi Kiadó, Debrecen, 1999)

KALÁsz MARTON

CSŰRÖS MIKLÓS: INTARZIA

Az újabb magyar irodalom köréből válogatta
tanulmányait, esszéit és kritikáit a szerző, A
különböző terjedelmű, mélységű írásokat
szándéka szerint egybe foglalja kifinomult íz
lése és a művekben megmutatkozó értékek
iránti fogékonysága. CSŰfÖS Miklós egyik ta
nítómestere Fodor András, nemzedékek felfe
dezője és irányítója volt. Tőle tanulta el, hogy
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állandóan figyelje azokat az alkotókat, akik
iránt vonzalmat érez. Ez a vonzalom nem el
néző, baráti bírálatok írására készteti, inkább
fokozott beleérzésre, ami lehetővé teszi, hogy
a művek mély rétegeibe hatolva feltárja alko
tójuk érlelődésének, kiteljesedésének izgal
mas folyamatát.

Ha már egyéni ízlésről szóltunk, fel kell
figyelnünk Csűrös Miklós hibátlanul műkö
dő minőségérzékére, amely már a tanul
mányok témájául kiválasztott szerzők meg
választásában is megmutatkozik. Jól körülha
tárolható az az írói világ, amelyben különö
sen otthonos. Várkonyi Nándor, Kodolányi
János és Szabó Lőrinc a második, Takáts Gyu
la, Kiss Tamás, Vas István és Csorba Győző a
harmadik nemzedékből, az újholdasoknak
nevezettek közül Somlyó György, Rába
György, a rájuk következők rajából Hernádi
Gyula, Tornai József, Lator László, Juhász Fe
renc, súlyponti helyen Fodor András (akinek
pályáját róla írt kismonográfiája után feltétle
nül teljességében kellene megrajzolnia),
c,s~óri Sándor, Be~t?~ Lás~ló, né~ány ~seb~
segr sorban alkoto íro, aztan Petri Gyorgy es
néhány ma már a középnernzedékhez tartozó
jeles alkotó. Azok közül, akikről fontos, hi
ánypótló írásai születtek, talán Kálnoky Lász
lóról lett volna érdemes egy esszét írnia, szá
mot vetve azzal a kérdéssel, vajon a költő

nemzedékéből kik a maradandók, s kik azok,
akiket - érdemtelenül - elfelejtettünk.

Figyelemre méltó, hogy a felsoroltak kö
zött milyen sok a nem Budapesten működött

és működő alkotó. Ez a kötet egyik nagy ér
deme. "Vidéki" írónak lenni ma is együtijár
azzal, hoW az illető szerzőre kevesebb figyel
met fordítanak a kritikusok, esetleg megelég
szenek néhány udvarias tiszteletkörrel. Talán
Takáts Gyula az egyetlen, akit rangjához és
költői teljesítményéhez illő módon értéke
lünk, Erdeménél fogva kevesebb szó esik
Csorba Győzőről, aki pedig nemzedéke egyik
kiemelkedő lírikusa, gáncstalan jelensége
volt, és Bertók Lászlót is újra meg ujra a fel
fedezés meglepetésével szokták méltatni.
CSŰfÖS Miklósnak komoly érdeme, hogy eze
ket az írókat is beleállítja abba a folyamatba,
amit irodalomnak nevezünk.

Az irodalmi kánon lassan változik, de ta
gadhatatlan, hogy korról korra módosul.
Esetleg jó írók is ideig-óráig kihullanak a ros
tán. Ez azonban nem jelenti azt, hogy vég
képp megfeledkeznek róluk, hiszen egy-egy
elkötelezett kritikus vagy irodalomtörténész
munkássága nyomán visszakerülhetnek az
irodalmi folyamatba. Baránszky-Jób László és



Rába György azokban az években is ébren
tartották jónéhány író kultuszát, amikor nem
volt divatjuk. (Emlékszem, Rába oroszlán
ként küzdött Hajnal Annáért és Toldalagi Pá
lért.) Az idő múlásával természetesen bővül

is a kánon, alkotók, ha tetszik, ha nem, helyet
követelnek maguknak benne. Elfogadásuk
lassú folyamat, de napjainkban is tanúi lehe
tünk, amint néhány kiváló író az elfogadottak
közé kerül. Csűrös Miklós munkásságának
egyebek mellett az is eredménye, hogy gaz
dagílja - őrzi a kánont, és előkészíti a jelen
tékeny írók (példaként ernlítenem Rába Györ
gyöt vagy Lator Lászlót) befogadtatását. Mér
céje magas, hiteles, érdemes megszívlelni az
általa elmondottakat. (Mfihely Egyesület, Po
máz, 2(00)

RÓNAY LÁSZLÓ

A DOLGOKBÓL ELÉG
Csavlek Etelka és Csavlek András
kiállítása

A írás szerint Mózes a pusztában fel akarta
állítani az Ur sátorát, és kihirdette, hogy min
denki hozza el, amit csak tud. Osszeszedték
a bársonyt és a selymet, az aranyat és az
ezüstöt, roskadásig. Végül Mózes türelmetle
nül és bosszúsan azt mondta: a dolgokból
elég. Végre valamit, ami nem dolo~.

Minden emberi tevékenység muvészi, ha
nem az önös cél, hanem az vezeti, hogy a
gondolat és a cselekvés azonossága által az
elrendelt célt szolgálja. Mégis, a művészet az
egyetlen tevékenység, amely a dolgokat
transzformálni képes, amely a csodát megva
lósítani képes, átlép a tükrön, a víz tükör fel
színén, a tükrön, mely Alice-t a Csodaország
ba viszi, a tükrön, mely által most csak rész
szerint látunk, homályosan, de akkor majd
színrőlszínre. Ehhez kapott adománya tehet
ség, melyben a kegyelmi állapot elérhető, hol
könnyen és játszva, hol kínnal és keservesen.
És a művészet az, amely képes kifejezni az em
ber örök vágyát a teljes értékű lét, a végleges
otthonra való találás iránt. Az ünnep az otthon
ra találás öröme is. Csavlek András úgy kezdte,
hogy a Balaton festője lett. A víztükör nyáron,
de különösen télen, maga a csoda. A víz az élet
eleme és feltétele, a föld még puszta volt és üres,
sötétség borította a mélységeket és Isten lelke
lebegett a Vizek felett. Egy ágy, egy asztal, szék,
ecset és festék elég volt, hogy a csodát keresse,
kutassa, kifürkéssze. Víz alatt és víz felett, ezer
színben, hangulatban, nyugalomban vagy ké
szülő viharban.
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De nem maradhatott a magányban, mert a
világban kell élni, a világ dolgait kell meg
mutatni, a világ dolgait kell megérteni és ren
dezni. Csavlek András derűs ember, de a ké
pei nem azok. Nem is lehetnek, mert a világ
nem derűs, a negyven évben nem volt az, s
ma nem kevésbé nem az. A képek tehát kiál
tanak, színekkel és formákkal, megrendülten
és figyelmeztetáen. A világ itt és most az ott
hon, melyben az ember otthon lenni vágyik,
de a hatalmasok elveszik, megszentségtelenítik,
felgyújlják, elpusztílják. A vörös itt aligha az
öröm színe, inkább a félelemé, a fenyegetettségé.

Pár éve aztán Csavlek András ismét határ
vonalat húzott, bár csak látszólag. Továbbra
is az ember valódi otthonát keresi, melyhez
az út, úgy látszik, befelé, önmagunkba irá
nyul, s a belső megújulás nyitja meg. Ez az
út nyelvvel nehezen kifejezhető, a művészet,

a vallás, a metafizika jelképeivel ismerhető

fel. Ez a Corpus-sorozat.
A metafizika, mert a kereszt a lét jele, ép

pen úgy a teremtés, mint a megváltás jele.
Vallás, mert Krisztus a kereszten áldozva éle
tét váltotta meg a világot. Művészet, mert a
szó kevés, zene kell, kép kell, szobor kell. Hát
íme: a Corpus-sorozat darabjai. És mekkora
csoda, hisz a Corpus a halálról szől, Krisztus
meghal a kereszten, kínos, megalázó, csúf földi
halállal. Ezek a képek mégis meleg barna szí
nekben, természetes festőanyagokkal - dió
páccal, vörösborral - készültek. Barna, mint a
kenyér színe? Bor, mint a kehelyben? Hiszen itt
együtt van a krisztusi áldozat, az élet feláldo
zása. A misztérium: az átváltoztatás. Kenyér és
bor: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mi
lyen csoda maga ez a szelíd áldozat. És milyen
egyszerű az út. Nézzük a grafikákat, az ember
szíve mosolyogni kezd, valamit megért, lelke
könnyűvé válik, jobb emberré lesz.

Nem a kötelező udvariasság elmulasztása
tette, hogy Csavlek Etelkához most fordulok.
Nem lehet munkáiról anélkül szólni, hogy ne
személyesen róla beszélnénk. Szépsége,. ked
vessége, közvetlen embersége, sugárzó lénye
örömet áraszt. Istenáldotta tehetsége: gyö
nyörű énekhangja, ragyogó színpadi képessé
ge és keze munkája oly természetességgel
van benne együtt, hogy az ember hinni kezd
a mégiscsak-lehetséges tökéletesben. Isten a
teremtéskor, porból és vízből embert formált
és lelket lehelt belé. Es az Isten teremtménye
újra csak földet és vizet vesz a kezébe, formá
vá gyúrja, és Csavlek Etelka keze munkája
nyomán az anyag életre kel és énekelni kezd.

Ismerjük előző, színes, mázas munkáit,
Csavlek Etelka azonban most úgy gondolta,



lemond a színek adta esztétikai lehetőségek
ről/ az anyagban rejlő, az anyagból kibontha
tó plasztikai, formai lehetőségeket keresi.
Érthető döntés. Van sejtésünk ugyan a színek
metafizikai jelentéséről, de érezzük, ,hogy a
forma itt most több és izgalmasabb. Es itt el
kezdődik a valóság, a tündér- és mesevilág
gyönyörködtetőkavalkádja. Mint a Diótörő

ben az álomvilág, ha más szereplőkkel is.
Münchausen báró, amint kilövi magát az
ágyúgolyón, lobogó hajjal. Elefánt- és csacsi
figurák. A szamár szent állat, Jézus szamá
ron vonult be Jeruzsálembe, tehát a szamár
angyalszárnyakat visel. Az emberek azonban
nem ismerik fel, hogy ő a másvilágból való,
és bizony megpakolt teherhordó csacsit csi
nált belőle az emberi vakság. Egy másik kis
csacsi a gömbölyű hasú, áldott állapotban lé
vő Máriával poroszkál. Micsoda gyönyörű

ség Szent Erzsébet a tengernyi rózsával, s
mennyi öröm lehet az alkotó ujjakban, me
lyek ezeket tündéri, apró rózsákat Erzsébet
kötényére varázsolták. Ahogy a rózsákból
sem elég a kevés, Szent Ferencnek sem csak
a jobb vállán ül egy árva madár, őt is bizony
ellepik Isten kis énekes teremtményei, Ferenc
pedig gondoskodóan tölcsért formál a kezé
ből/ hogy szavait jól érthesse a madárka hall
gatóság. És a többi sok-sok ötlet, mintha az
ötletek tárházának csak a szigorúan behatá
rolt idő szabna határt. Feri bátyám a vasboltja
előtt, az állatok nyelvén beszélő juhász, az
üvegestáncot járó lányok. Kicsit groteszk, ki
csit karikírozott figurák, melyekben épp ez a
lényeg, hogy a karikírozott vonás, tulajdon
ság fejezi ki az életre keltett figura lelkét. Sze
retteit mindig megformázza, édesanyját, ba
rátait/ mestereit. Mennyi kedvesség, szeretet
és humor. (Karinthy Szalon, 2000)

KORANYI KATALIN

KALÁSZ MÁRTON: A RÓZSAFESTŐ

Már a kötet címe is jelzi, hogy különleges sú
lya, sokféle árnyalata van a versekben felbuk
kanó rózsának, amely nemcsak virág, hanem
távoli képzettársításokat életre hívó jelkép is.
A rózsa: az élet teljessége, magában foglalja
az örök emberi vágyakozást, az életet, az el
múlást és a szépséget. A költemények között
öt különféle variációt olvashatunk A rózsafestő

címmel, s mintha ezekben a látomásos mű

vekben összegződnéka költő életérzése, azok
a végletek, amelyek az idő különféle, gyakran
egymásra fényképezett, elmosódó rétegeiben
újra meg újra felbukkannak, s arra késztetik
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az értelmezni vágyót, próbáljon számot vetni
a történtekkel és önmagával.

Kalász Márton lírájának meghatározó ele
me a talányosság, amely részben abból ere
deztethető/ hogy egymásba préseli érzéseit és
látomásait, s ezek szinte robbanásveszéllyel
telítik a leírt szavakat. Különös, sajátos kísér
let: szimultán megjeleníteni a látványt/ a gon
dolatok és a tovasikló időt, így érzékeltetve a
világ folytonos mozgását, s benne az emberi
lélek változását. Bár némelyik verséből kive
hető a képzőművészeti alkotás nyomán feltá
madó ihletés, a hangsúly nem a képen meg
jelenő ábrázolatra esik a lényeg: hogyan rezo
nál az ember a látványra, miképp fejlődik az
tovább tudatában, új és új képzeteket rántva
magához. A maga nemében igazi remeklés, s
e versformáló technika mintadarabja A rózsa
festő 2. A középpontban a már felismerhető

rózsafestő áll, palettával, ecsettel, ezüstiron
nal, de körülötte ott vibrálnak a jelentést
nyert tárgyak, természeti ,'elenségek (vajon az
ember telíti őket jelentésse / vagy eleve maguk
ba rejtik, s néha feltárulkoznak?) másrészt ho
mályosan felsejlik a "betöretlen Oröklét" is,
amelynek sejtelme ugyancsak ott rejlik a ró
zsa szimbolikus jelentéstartományában: ez a
rózsa, pontosabban ennek sejtelme még a
bűnbeesés előtt illatozó, tüskék nélküli virá
gotidézi.

Kalász Márton költeményeinek visszatérő

ihletője a titokzatos, töredékes Hölderlin, aki
a maga zártságában is sokkal többet látott a
világból, mint a tényekhez és a dolgok fel
hámjához kötődő közember. (Ez egyébként,
mutalis mutandis, Kalász Mártonról is el
mondható.) A tényekből fejlődő látomás és az
elharapott, félig e1sóhajtott érzelmek egymás
ból fejlődésének kivételes erejű megszólalta
tása a Hölderlin; séta töredék: "A mezőn bók
lászva, az út Ilegszélén csontszín papirost I
láttam összegyűrve- a Nap I megvilágítot
ta, a szél lökve kis neszt adott neki. I Hirtelen
fölkaptam, a télvégi ködös derűjében, kisirní
tottam, szem fölé I tartottam - imént értet
lenül/ most fölfedve: a megsérült papíron ha
ránt szép, I különös kotta-töredék. Fölfirkál
va, feszülő kézzel, I kuszán sor nélkül, jelek
kel s jelzetlenül. I Vártam, szegve a hideg ég
re I ma9am - fönt hallva dombról a magányos
fát, a varost, a lejtréteket. I Később motyogva
mindnek fájdalommal: Hát ti, s körülöttünk mi
óta I semmilyen összhangzat; csak békítő hang,
I íly sehalkan, se hangosan öröm, mióta..."

Mióta ... Mióta is veszítette el a világ össz
hangzatát? Ki tudná megmondani. De lábunk
előtt azon a papírlapon ott rejlik az üzenet,



miképp állíthatnánk vissza, hogyan tanuihat
nánk meg ismét értelmezni a dombok és a
lejtős rétek fölött lendülő szél üzenetét. De
halljuk-e még ezt az üzenetet?

Régi szokása a lírai költőknek. hogy törté
nelmi személyiségek álarca mögül reflektál
nak a világra. Előnye ennek az alkotásmód
nak, hogy megjeleníthetik a múltat és a jelent
is, s/ ha kedvük tartja, összehasonlíthalják a
kettő érzésvilágát, netán egymásra rímeltetik
őket. Kalász Márton költészetének ezért is
fontos eleme a múlt, hiszen benne rejlik a
mostani pillanat is, amely szorongató vagy
feloldó lesz ebben a tükörben. Verseiben a ho
mályt átvilágítja a fény, az ember üdvözülé
sének, a húsvéti örömnek vigasztaló sejtelme.
Egyik legszebb verse ezt az érzést nyomaté
kosítja a látvány pontos, érzékletes leírásának
végpontján. "Nézzük, s közben már gonddal
leemelnék / a homlokzatról aKorpuszt; per
nyés fehérre / lepte helyén egy év: nem esi
szolta hó, szél, eső, / tűnődöm: melvik védhet
te volna? Civilre, / ingre vetkőzve két sovány/
kézügyes szerzetes / készül bánni vele, bő lét
rán lefelé, / egyik szinte vállára lopja, akár a
keresztet, / a kŐfap-kereszt falba vasa1va marad
fönt. / Némán közelednek hozzánk, mi még
nyakunkat / nyújtogaljuk a szurkolástól az
örök keresztút / murvás, fecskeröptű.alkonyba
nyúló udvar közepén." (Mosdatás)

Ebben a versben, de szinte valamennyiben
érzékelheljük az emberin túlmutató esélyek és
érzések bíztató jelenlétét. Egy Rilke vers a tá
volságokat átívelő barátság jelképévé válik. Egy
haláleset arra inti a költőt, s bennünket is, hogy
időben kell felmémünk létünk adományait. S
ezek nem mindig elérhetetlenek, néha kézzel
fogható közelségben várakoznak ránk, hogy
fölismerjük őket. Rilke, Goethe, Mozart,
Beethoven vagy Széchenyi István példája a
múltból világít, de tapintható a jelenlétük. S ha
kissé magunk köré szemlélődünk, megpillant
haljuk az unokánkat, amint aggodalmasan fi
gyel/ felveszi-e a mama a kagylót, beveszi-e a
gyógyszereit. S a gyermek igyekvését, aggodal
mát látva a Honvágy költőjének szeméből ki
csordul a megtisztító könnycsepp.

Magaslati levegőt szívhatunk Kalász Már
ton új kötetéből, miközben kezét fogva ka
paszkodunk nyomában a fenti rózsakertek
felé, ahol a virágok tüskék nélkül illatoznak
megérkezésünkre várva. (Kézirat Kiadó, Szép
halom Könyvműhely, 2000)
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CS. VARGA ISTVÁN: SZENT
MŰVÉSZET II .:
Tanulmányok költészetünk szakrális
vonulatából

Legújabb kötetében Cs. Varga István korábbi,
1994-ben kelt munkájának folytatásaként, an
nak az irodalmunk beszédformájának ideoló
giai okokból kizárt vonulatáról ad számot,
amelyet a majdnem a rendszerváltásig tartó
irodalompolitika szemléleti kizárólagossága
próbált eIfeledtetni. A korábbi Szent Mfivészet
c. kötet szerkesztő-szerző]e ezúttal saját ta
nulmányainak válogatott gyűjteményével tu
datosan vállalja azt a megközelítésmódot,
amely költészetünk különböző lírai formáció
inak vizsgálátával a magyar irodalom szakrá
lis vonulatának képét rajzolja meg.

A kötet számottevőhányadát kitevő műe
lemzések kérdezésirányát az elméleti igény
nyel létrehozott bevezetés tárja fel. A szerző

figyelmének középponljában lévő /,ars sacrá"-t
jellemző pontos fogalommagyarázatait - tö
rekedve a készen kapott összefüggések újra
teremtésére - ellátja azok alakulástörténeté
vel. Bár eredete szerint minden művészet

szakrális, saját vizsgálódásának tárgyát a mű
vészi valóságmegismerésnek a kereszténység
észleletét segítségül hívó alkotásokban jelöli
meg. A Kölcsey Ferenctől Pilinszky Jánosig
húzódó történeti szál felvázolása nem szorít
ható a puszta kronológia logikájára, metodo
logiáját az elméleti és történeti szempont ki
egyensúlyozott/ mértékadó volta határozza
meg. A targyalt alkotások nem egyedül a kor
ba ágyazott témák és műteremtő szándékok,
hanem a beszédhelyzet és jelhasználat men
tén kerülnek karakterizálásra. Ennek eredmé
nyeként/ a közvetlen nyelvi megformáltság és
a modalitást meghatározó keresztény szim
bolika vizsgálatával a költemények világta
pasztalatát intenzív erővel közvetítő értelme
zéseket vehetünk kézbe.

A gyűjtemény célkitűzése tekintetében A
költészet liturgiája című fejezet a legérzéklete
sebb. A költői és liturgikus nyelv közös alap
ját az emberi személyességen túli terület
megszólaltatásában lehet felfedezni, ahol az
emlékezet örökösen megújuló megismerése
játszódik le. A nyilvánosságtól sokáig meg
fosztott alkotások egységes gondolatvezetés
sei bemutatott képe íly módon nagy mérték
ben hozzájárulhat a magyar líranyelv más
szempontból történő szemügyrevételéhez is.
(Magyarországért, Édes Hazánkért Kiadó, 1999)
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