
eufóriát. Mégsem hiszem, hogy ne lehetett volna
rövidebbre fogni ezt a részt.

Vásáry Tamás valamiként bekeretezi az életemet.
Fiatalon hallottam a Károlyi-kertben a három dí-
jazott, Gabos Gábor, Frankl Péter és az ő hang-
versenyét, s a vájt fülűek már akkor rá szavaztak.
Évtizedek múltán visszatért, és felejthetetlen hang-
versenyeket adott a Rádió zenekar élén, amely
újabb fénykorát élte keze alatt. Kivételes élményt
szerzett azzal a sorozatával, amelyben életéről be-
szélt a rádióban, s a zenéről szóló magyarázataival,
amelyek alaphangját Leonard Bernstein adta meg
előadásaival. (Ferencsik János hasonló sorozata is
joggal volt népszerű.) Egyébként is nagy hagyo-
mány méltó örököse: a világjáró és világszerte el-
ismert magyar művészek sorát folytatja, s ezzel ha-
zánknak is dicsőséget szerez. Művészetének
jelentőségét azzal is érzékeltethetjük, hogy az Üze-
net első kötetét érdemes zenei lexikonok fedezetében
olvasni, hisz már a kezdet kezdetétől európai hí -
rű karmes terekkel dolgozhatott együtt. Példaként
említhetem azokat a részeket, amelyekben Doh-
nányi Ernőre emlékezik. Erről a nagyszerű zon-
gorista-karmesterről hosszabb ideig csak csúszta-
tásoktól hemzsegő írások jelentek meg, első
elfogulatlan méltatója Vázsonyi Bá lint volt, aki 1971-
ben monográfiát írt róla. Némiképp szégyenletes,
hogy akkoriban a külföldi lexikonokból többet le-
hetett megtudni működéséről, mint a magyar
közlésekből, holott mindegyik róla írt címszó
„Ungarischer Pianist, Dirigent und Komponist”-
ként tartotta számon. Ez a kivételesen nagy művész
figyelt föl Vásáry Tamásra, szívesen foglalkozott vol-
 na vele, de közbejött a világháború, s Dohnányinak
távoznia kellett Magyarországról: János fia részt vett
a Hitler ellen sikertelenül végrehajtott merénylet-
ben, ezért kivégezték. A fiatal zongoraművész
így csak „közvetetten” lehetett tanítványa, egy nagy
hagyomány letéteményese.

Dohnányi Ernő szárnyai alól került ki például
Faragó György, aki Luxemburgban úgy nyert ze-
nei versenyt, hogy a helyszínen kapta meg Fauré
balladájának kottáját, s olyan sikerrel játszotta, hogy
megelőzte mind a nyolcvan résztvevőt. Párizs
egyik kedvence lett, 1939. szeptember 2-án, a fran-
ciák hadüzene  té nek napján adott hangversenyt a
rádióban. Felajánlották: maradjon a francia fővá-
rosban, de hazajött. Tanulmányát hirdette meg az
Ezüstkor, a vele egykorú barátainak folyó irata. Ró  -
nay György Az alkony éve című regényének főhő-
se, verseinek megidézett árnyalakja.

Talán ez a néhány kitérő is bizonyítja, milyen
gazdag asszociációkat (is) kelt Vásáry Tamás kötete.
Ezért is érdemes volna folytatásait névmutatóval
kiegészíteni. (Libri, Budapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

KELEMEN LAJOS: 
TENGER, NYÚJTOM KEZEM
Esszék Kalász Márton műveiről
Kalász Márton Kossuth-díjas költő és író nyolc-
vanadik születésnapjához közeledve jelentette
meg a Napkút Kiadó Kelemen Lajos esszéköte-
tét. A könyv Kalász Márton teljes életművét gór-
cső alá veszi, s teszi ezt szinte rajongással, kedvenc
sorokat, költeményeket, versciklusokat kiemelve,
miközben tárgyalt szerzője egész költői világáról,
látásmódjáról és nyelvezetéről is maradandó ér-
telmezéseket nyújt. Kelemen Lajos nem is annyira
kritikusa, mint inkább feltétlen elismerője az
örökké tökéletességre törekvő, szövegeit gyakran
újra- és átíró költő életművének. Hihetetlen el-
szántsággal és lendülettel vezeti be olvasóját eb -
be a különös, sokszor nem könnyen értelmez hető,
tömör költői világba.

Az esszék szerzőjének van egy központi hipo-
tézise, mely újra és újra felbukkan a különböző írá-
sok ban, szinte minden egyes vers vagy kötet értel -
mezésénél ez alkotja a legfőbb elemzési szempontot,
mintha minden ebből bomlana ki Kalász Márton
költészetében. Ez a tétel leegy szerűsítve arról szól-
na, hogy Kalász verseiben az érzékiség, az anyagi-
 ság, a tárgyi világ és a metafizikai, lelki, transz-
cendens szint összetalálkozik, s ezek együtt,
egymásból építkezve, egymást átitatva jelennek
meg a versekben. Kelemen ezt sokszor és sokféle-
képpen megfogalmaz za, nevezi például „osztott
elégtételadásnak”, és többször is diagnosztizálja azt
a fenomenológiai szemléletet, ahol a „lelki keret
a tárgyias közeggel egyenrangú” (10.), ahol ötvö-
ződik a közelnézet és az elvonatkoztatás szintje.

Az életutat, költői fejlődést kezdetektől nyomon
követő szerző sorra veszi az életmű eddigi főbb
pontjait, a legkiemelkedőbbnek tartott alkotásokat
(Az imádkozó sáska, A rózsafestő, Sötét seb, Kezdő ha-
láltánc) és feltár egyfajta „poétai evolúciót”, vagyis
keresi egy költő és általában a költészet fejlődési le-
hetőségeinek titkait. Kalász Márton esetében az örö-
kös megújulást tartja a fejlődés és tanulás útjának,
ahol a költő önmagát is mindig „átteremti”, hogy
újra és újra más látásmódot, nézőpontot vehessen
fel. Ezzel egy idő ben azonban — és ezt Kelemen La-
jos is kiemeli — mégis megőrzi önmagát, költésze -
té nek magvát, így összességében mégis csak egy
egy séges és koherens korpusz áll össze a versekből.

Nem elhanyagolható azonban, ahogy Kele-
men Lajos megküzd a Kalász-versekről szóló be-
széddel. Nem győzi hangsúlyozni, hogy nem kí-
vánja értelmezni ezeket a költeményeket, mert
nézete szerint ezt a „kalandot” meg kell hagyni
a mű vek olvasójának. Amit kapunk, az egyfajta
imp resszionista verskritika, benyomások, motívu -
mok rögzítése kacskaringós, néha nehezen érthető

794

17_SZEMLE_október_Layout 1  2014.09.15.  13:39  Page 794



mondatokban. Többféleképpen próbálkozik,
igyekszik megfogni ezeket a verseket. A könyv
egyik fejezetében, Etűdök címszó alatt például tö-
redékekkel próbál reagálni a töredékekre. Gon-
do latfoszlányokkal igyekszik megvilágítani azt a
vilá got, amelyről beszélni szeretne, mintha egy kis
időre átvenné a költő látásmódját, abban a remény -
ben, hogy ily módon könnyebb írni a költészetéről.
Aztán megpróbálja megfogalmazni, hogy miért
olyan nehéz megközelíteni ezeket a műveket. Így
jutunk el Kalász Márton összetett költői nyelve-
zetének elemzéséhez, mely sűrítettségből, csön-
dekből, „betűféltésből” tevődik össze, ahol talál-
kozik egymással a megfoghatatlan ihlet és a
földhözragadt, folyamatos kontroll. A nyitottság és
fragmentáltság mellett, s azzal egy időben ugyanis
hermetikusak is ezek a művek. Vagyis annyi min-
dent sűrítenek magukba a versek, annyi ismeretet,
anyagot és ér zést, hogy nem válhatnak mássá, mint
zárt per petuumokká. A múlt is, a történelem is,
a transzcendencia is a mindennapokba süllyed,
s az egyszerre nyitott és zárt forma csak illeszke-
dik a végtelenség nyitottságának és a tárgyi világ
zárt ságának találkozásához.

Fontos még megemlíteni, hogy Kelemen Lajos
ebben az esszégyűjteményben nemcsak Kalász Már-
ton költészetéről értekezik. Az egész mű mögött
meghúzódik egy sajátos esztétikai műveltség és né-
zetrendszer, így nemcsak bizonyos versek kerülnek
terítékre, hanem sokszor a költészet, a művészet,
a morál és a hit kérdéseiben is állást foglal a szer-
ző. Ezt néha indokoltan teszi, máskor fölösleges be-
toldásnak tűnik, mely nem illeszkedik szorosan a
tárgyhoz, vagy nagyon messzire visz. A kitekintés
igyekezete néha közhelyekbe fullasztja a gondo-
latmenetet: „inkább gyengesége, mintsem ereje a
nyelvnek, hogy benne, s általa szinte minden le-
hetséges” (22.); „A szó nem oxigénje a költészetnek,
hanem az élete.” (67.); „Az írás lelki kimeztele ne -
dés.” (39.); „Talán a hit kivételével, a testek világában
semmi sem bizonyos.” (27.) — máskor viszont frap-
páns megfogalmazások születnek belőle.

Amikor az esszék nem távolodnak el nagyon Ka-
lász Márton költészetétől, finom megfigyelése-
ket, lelkes, szeretetteli odaadást tapasztalhatunk a
szerző részéről, mely meghozza a kedvet a néha tá-
volinak tűnő versek kibogozásához. Ke lemen La-
jos és Kalász Márton (Tengeri szél) kö zös hasonla-
tával élve, olyanok ezek a versek, mint a tengerifű,
mely ott van a végtelen tenger és szilárd talaj ha-
tárán. „A tengerifű különben maga is egy kis ele-
ven líra: a nevéhez illően a végtelen tenger növé-
nye, de partközelben él, s gyökerei persze a
földhöz kötik. Holtában viszont — mivel matracok
kitömésére használják — álmok fészkéül szol-
gál.” (44.) Ebből már érezhető, hogy miért kapta a
kötet a Tenger, nyújtom kezem címet. Mert Kelemen

Lajos számára ez egy ellentmondásokból építkező
költészet, mely töredékes és paradox voltában
fejlődött egységgé. „Irónia, megfontoltság, írás-
szigorral felügyelt töredékesség, hit és a régi kedély
fájdalmas szétszakadása — s mi hiányzik még?”
(30.) (Cédrus Művészeti Alapítvány — Napkút Kiadó,
Budapest, 2014)

FORGÁCH KINGA

SÁRÁNDI JÓZSEF: 
HIÁNYUNIVERZUM

Új kötetében a költő — az alcím tudósít — régi és
új verseit rostálta egybe. Sárándi József, a leány-
vári remete, az önkéntes visszavonulásban saját
arcát faragó poéta, a magyar líra ismeretlen is-
merőse. Még a rendszerváltás előtt Napja fölöt-
tébb világított. Noha egyetemet végzett, „mun-
kásköltőként” — kellett a diktatúrának az ilyesféle
rang — kiérdemelt egy bizonyos helyet, vagyis
lírája el volt fogadva.

Tetőfedő, aki verset is ír? Unikum, vagy lega-
lábbis érdekesség. Napja akkor áldozott le, ami-
kor a tatabányai Új Forrás szerkesztőjeként, a
líra-rovatot gondozva, Nagy Gáspár korszakos
igazságot sugalló Öröknyár: elmúltam 9 éves című
versét közreadta. Ha semmit nem tett volna 1984
óta, evvel a cselekedetével nevét örökre beírta a
magyar irodalomtörténetbe. Ám ő gőgösen büsz -
ke volt, a kirúgatása után is — a fölkínált álláso-
kat visszautasította — megmaradt szókimondó
szabadlegénynek.

Egyetlen csoporthoz sem simult, járta a maga
útját. Magányosan, sértődve, önmagában is meg-
mártva a kést, faragta a szót. Közéletinek tetsző,
a haragot sem nélkülöző lírája, nem kevés groteszk
beütéssel, Ladányi Mihály vagabund „ékesszó-
lásához” hasonlít. De egyáltalán ma tudja-e valaki,
hogy ki volt Ladányi? Mostanság a posztmodern
különös iróniájával másképp fürdőzteti a líra-ént,
az „ósdi” ebben az új huzatban nem számít érték -
nek. Sárándi még profán „szerelemhűségében” is
hasonlít valamennyit elődjére, ám játéka sokkal
kiélezettebb, sokkal komorabb. Udvarlógesztu-
sa annyi, hogy azonnal be akar hatolni, megvert -
ségére, bánatára, magányos bolyongásaira a női
testben lelvén gyógyírt.

Hódítása — megdicsőülés. Evvel a csöppet
sem visszafojtott szerelmi izzással — karakteres ver-
sek tanúsítják — elért arra a terrénumra, amely
úgy „boldogságforrás”, hogy a rajta való nyúj-
tózás (test és lélek kielégülése) feledtetni igyekszik
az életében kapott sebeket. A József Attila-i, itt vég-
zetesnek mégsem mondott hiányt. A szerelem-
gyereknek, bárhogy fáj az anyahiány (Sárándinak
az édes helyett a nevelőszülő adta a szeretetet),
az összes megveretésből föl kellett állnia, hogy el-
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