
„Most perzselőn a
Minden rám lehel”
Reményik Sándor: A feltámadt Lázár litániáiból

A vers címe intertextuálisan a jól ismert bibliai történetre utal,
amely csak János evangéliumában olvasható, és amelyben Jézus
földi működésének legnagyobb csodáját teszi. Nem beteget gyó-
gyít, mint korábban többször is, hanem feltámasztja a már négy
napja halott Lázárt, akit két testvérével, Mártával és Máriával
együtt nagyon szeretett. Jézus ekkor teszi azt a nagyon fontos kije-
lentést is, amely a hit lényegét adja: „Én vagyok a feltámadás és az
élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25). A cím-
ben előforduló név a Lázárral azonosuló lírai ént jelöli, akit szintén
az Úr támasztott fel lelki halálából.

A vers 1933 áprilisában született a húsvéti feltámadás hangula-
tában. Műfaja, amint a cím is utal rá, egyfajta litánia. Három rész-
ből áll. Az első 63, a második 18, a harmadik 13 soros. Az első és a
harmadik rész szakaszokra oszlik, a második szakozatlan.

Az első rész euforikus vallomás a lelki feltámadás öröméről.
Hosszú semmittevés és sok mulasztás után cselekvésláz feszíti a so-
rokat. Ebből adódik a rövidebb-hosszabb sorok váltakozása, de a
szóismétlés, a felszólító igék halmozása, a fokozás, az ellentét reto-
rikai alakzatai is ezt jelzik.

Előbb megszemélyesített könyvek rohamozzák a lírai ént, hogy
minél gyorsabb, mindent átfogó olvasásra buzdítsák:

Könyvek rohannak rám és kiabálnak:
Lapozz, lapozz,
Ezeroldalakat,
Rohanjon szemed, mint a gyorsvonat,
Pótold, pótold
Napok alatt
Az éveket, az évtizedeket,
Az ó s az új világot:
A mulasztottakat!

A felszólító módú igék egymás utáni ismétlése s önálló sorba tör-
delése kiemelő szerepet tölt be. Az „ezeroldalakat” az olvasmányok
sokaságát, a „napok alatt” a rendelkezésre álló idő rövidségét jelzi.
A „napok alatt” pillanatnyi jelene áll szemben az „évek”, ”évtizedek”
hosszú, múltbeli folyamával. Azaz az évek, évtizedek semmitte-
vését, mulasztásait napok alatt kellene pótolni.

KABÁN ANNAMÁRIA
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A második szakaszban fokozódik a roham, amit a sorok számá-
nak növekedése is jelez. Az életöröm élményei nyugtalanító erővel
hatnak:

Látások jönnek, édesen gyötörnek,
Szünetlen kavarognak,
És könyörögnek,
És parancsolnak:

A halmozódó igék jelentéstartalma fokozást rejt magában: az él-
mények előbb még csak „jönnek”, „édesen gyötörnek”, majd „szünet-
len kavarognak”, végül „könyörögnek”, sőt „parancsolnak”. Az „és” kö-
tőszó anaforikus ismétlésével külön sorba sorolt igék még inkább
magukra vonják a figyelmet. A felszólítások is halmozódnak:

Véss a kőbe minket,
Minket, minket,
Hamar, hamar,
Megoldatlanul ne hagyd titkainkat,
Elillanni ne hagyd a ritka kincset.
Mit fogtál eddig? Csak cigányhalat.
Most jönnek a mélytengeri halak,
Aranyhalak.

A sok élmény alkotó cselekvésre serkenti a lírai ént. Gazdagsá-
guknak már-már elviselhetetlen ostromát a háromszor megismé-
telt „minket” érzékelteti. A szó előbb egy mondat szerves részeként
szerepel, majd önálló sorban még kétszer ismétlődik. Ezáltal nem-
csak az élmények túláradására irányítja a figyelmet, hanem sürgető,
alkotásra késztető hatásukat is kiemeli, amit a „hamar” önálló sor-
ban történő megkettőzése (geminációja) fokoz. A felszólítások két
hosszú sorba rendeződve folytatódnak. A szakaszzáró sorok ismét a
múlt és a jelen szembenállását hangsúlyozzák az „eddig” és a „most”
szembeállító időhatározó-szók, illetőleg a „cigányhalak” és a „mély-
tengeri aranyhalak” ellentétes jelentésű szavak szimbolikája révén.
A múlt élménytelenségével szemben a jelenre a „ritka kincs”, az
igazi értékes élmények felfedezése a jellemző.

A harmadik versszak duzzad a leghosszabbra. Nem véletlenül, hi-
szen a legfőbb isteni parancsra rezdülő élőkre irányítja a figyelmet:

És jönnek élők, jönnek emberek
S szólnak: szeress, szeress,
Hisz nem szerettél eddig sohasem,
Mindent szeress és mindenkit szeress,
Olyan édes az emberszerelem,
A minden-szerelem.

A „szeress” négyszer ismétlődik egyre sürgetőbb jelentéstarta-
lommal. A „mindent” és a „mindenkit” jelentéstartalmának köszön-
hetően az euforikus felszólítás még nyomatékosabbá válik. A ta-
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gadó formában megismételt „szeret” és „eddig” szintén a múlt és a
jelen, sőt a múlt és a jövő szembenállására figyelmeztet. A múlt,
azaz a szeretet nélküli élet áll szemben a minden és a mindenki
iránti szeretet örömével, amit az „emberszerelem” és a „minden-sze-
relem” még inkább kiemel. A fokozás itt ér tetőfokára, és fordul a
vers ismét a múlt felé:

Olyan nyirkos, hűvös a sírverem,
Ott feküdtél te, ki tudja, mióta,
Mit tudsz te róla,
Mit tesz égni, fájni,
Ujjongani,
Örökkévaló társakra találni?
Egy kicsi népről levenni az átkot,
Vagy tartani, feltartani
Erős karral a süllyedő világot?

Az előző részlet „olyan édes” és az itteni „olyan nyirkos, hűvös”
megfogalmazás szembeállító ellentéttel fejezi ki a szeretetben meg-
élt élet és a szeretet nélküliség kontrasztját. A bibliai történetre — a
címet követően — itt utal először intertextuálisan a vers szövege,
a lírai én pedig az önmegszólítás révén itt azonosul a sírban fekvő
bibliai Lázárral. Az intertextuális utalás természetesen a különbsé-
get is kiugratja, ugyanis a lírai én Lázárral ellentétben nem négy
napig, hanem jóval hosszabb ideig volt, nem a testi, hanem a lelki
halál dermedt állapotában. Majd kérdések sora villantja fel a lelki
feltámadás csodájának lehetőségét, és főnévi igenevek halmozása
érzékelteti az érzelmek gazdagságának és a társakra találás bol-
dogságának az élményét. Az euforikus vágyálom messianizmusig
fokozódik. A lírai én népének segítője, szószólója, az egész emberi-
ség megmentője lehetne.

Anaforikus ismétléssel indul a következő versszak, az előző
strófa kezdetére visszautalva. Az élők után a holtak érkeznek:

És jönnek a halottak,
Az én halottaim.
Mint nyírfa lombja éjjel, úgy susognak:
Eljöttünk a könnyeid megkeresni,
A könnyeiddel tartozol nekünk,
Most, hogy már sírni tudsz.
Holt szempillád alól
Nem bírtak kibuggyanni.
A halott nem tud halottat siratni.

Az elhunytak természeti üzenetként megszólaló hangja arra ösz-
tönzi a lírai ént, hogy törlessze tartozását, merje megsiratni eltávo-
zott szeretteit. A jelen és a múlt áll szemben itt is egymással. A „most”
az életre támadtnak a könnyezni képes jelenére utal, a „holt szem-
pillád alól” pedig az érzelemnyilvánításra képtelen múltat idézi.
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A költemény ötödik szakasza a lírai én válaszát fogalmazza meg
az előző versszakok ismét előszámlált rohamozóinak:

Könyvek, látások, lelkek, emberek,
Elevenek, halottak:
Az Istenért, mit tegyek veletek,
Mit tegyek hamarabb,
Hogy álljak ellent,
Vagy hogy engedjek ennek a rohamnak?
Megálljatok,
Ne rohamozzatok,
Olyan gyenge vagyok.

A kérdő mondatok sorjáztatása, a „mit tegyek” és a „hogy” kérdő
formula megismétlése izgatott lelkiállapotból fakadó tanácstalan-
ságot érzékeltet. A lírai én végül gyengeségére hivatkozva szólítja
megállásra valamennyi rohamozóját.

Az első rész témastrófájának a hatodikat tekinthetjük. Ez a strófa
intertextuálisan ismét a bibliai történethez kapcsolódik:

Ki tudja, meddig feküdtem a sírban?
Csak most támadtam fel.
A semmi és az üresség után
Most perzselőn a Minden rám lehel.
Egy percre még megálljatok,
Mert különben az élet küszöbén,
A fényben és örömben
A boldogságtól összeroskadok.
S nem támaszt az Úr másodszor is fel.

A harmadik versszak „Ott feküdtél te, ki tudja, mióta” kijelentése itt
egyes szám első személyben megfogalmazott retorikai kérdéssé
szelídülve ismétlődik variációsan. A retorikai kérdés, akárcsak a
harmadik versszak „ki tudja, mióta” megfogalmazása, az idő kere-
teinek tágulását érzékelteti. A „ki tudja, meddig” szemben áll a „csak
most” jelenével, a múlt hosszú folyamata a jelen pillanatával. El-
lentét feszül a „feküdtem” és a „feltámadtam” igék jelentésében is,
amit a „semmi” és a „Minden” szembeállító ellentéte tovább erősít.
A „semmi” az ürességet, a lélek halálát, a „Minden” a „perzselő” életet
jelenti. A nagy változást megélő lírai énnek azonban vissza kell fog-
nia magát, nehogy az öröm, a boldogság ismét porba sújtsa.

Az utolsó sor vall arról a bizonyosságról, hogy a lelki feltáma-
dás csakis az Úr ajándéka lehet.

A vers második része a feltámadt lírai alany imája, könyörgése az
Úrhoz. Az aposztrofé alakzatával, az Úr megszólításával indul, s a
lelki halálból feltámadt teljes bizonyosságával hirdeti az Úrnak kö-
szönhető csodát. Szavaiban még ott kísért a múlt emléke: szóhasz-
nálatával ismét Lázár bibliai történetére utalva villantja fel saját egy-
kori gyengeségét.
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Uram, aki feltámasztottál,
Te látod rajtam
A síri gyolcsokat.

A negyedik sortól könyörgésének szavait a „könyörögve kérlek”
kifejezés nyomatékosítja. A világ kísértései, az önhittség, a világ
káprázatai ellen kéri az Úr segítségét:

Ím, könyörögve kérlek,
Ne engedd, hogy elbízzam magamat,
S elkápráztasson nagy kerted, az élet.

Majd a lealacsonyító bűnök beismerése és megvallása, az Isten-
hez emelkedő lélek hitvallása következik:

Nagyon mélyről jövök,
Nagyon bűnös vagyok,
Nagyon tied vagyok.
Nagyon-nagyon hatalmadban vagyok.

A bűnvallomás és a hitvallás kétszeri elmondása nyomatékosító
szerepet tölt be. Az anaforák és epiforák, illetve a vegyes ismétlések
(szimplokék) litániaszerű halmozásának is hasonló, kiemelő szerep
jut. A megismételt sorkezdő „nagyon” és sorvégi „vagyok” kezdő-
és végrímként, sőt önrímként is fokozott zeneiséggel cseng össze.
Korántsem véletlenül, hiszen a lélek legmélyebb rezdüléseiről val-
lanak ezek a sorok. Az adott megfogalmazásban mélység és ma-
gasság, a bűn mélysége és a lélek Istenhez emelkedésének magas-
sága áll szemben egymással.

Ellentétek sora („fényes” — „sötét”, „porszem” — „világ”, „kis” —
„roppant”) és a „kis” anaforikus ismétlése fejezi ki egyrészt a meg-
világosodott ember porszem voltát az isteni kegyelemhez mérten,
másrészt pedig szembenállását a világ sötétségével:

Kis fényes porszem a sötét világon.
Kis gyertyaláng roppant karácsonyfádon —
Csak ez vagyok.
Megtapasztaltalak,
Tudom, ha akarod,
A sorssal vagy önnön bűnös kezemmel
Kis lángomat, ahogy meggyújtottad —
Elolthatod.

A hitvallás egyben tanúságtétel is. A „megtapasztaltalak” fejezi ki
annak a biztos tudatát, hogy a lélek lángját, amely bármikor ki is lob-
banhat, Isten kegyelme gyújtotta meg. A „Nagyon tied vagyok”, „Na-
gyon-nagyon hatalmadban vagyok” és „Megtapasztaltalak” mélyről fa-
kadó meggyőződésében a jánosi evangélium idézett igéi munkálnak.

A vers harmadik része az euforikus cselekvésláz határozott el-
utasításával indul:
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Nem.
Ez még nem nyugalom.
S nem a Te békességed ez a láz.
Égig repít és sárig lealáz,
De még nem a tied,
Nem a Te erősséged ez a láz.

A versszak a „nem” tagadószó halmozására épül oly módon, hogy
egyfajta szembeállító ellentétet indít el. Egy kivételével valamennyi
sorban a tagadószó ismétlődik hangsúlyos helyen. A versszak váza:
„Nem”, „Ez még nem”, „S nem”, „De még nem”, „Nem”. Háromszor
fordul elő a sorok elején, mintegy anaforikus ismétlésként a „Nem”,
kétszer pedig a „még nem”. A tagadószó állandó ismétlése úgy teszi
hangsúlyossá a kijelentéseket, hogy közben nemcsak önmaga kap
erős hangsúlyt, hanem a mellette álló szavak nyomatékát dallam-
emelkedő is kíséri. Ez kontrasztív szerepet tölt be. Valamennyi ki-
jelentést a hanem kötőszóval folytathatnánk. Az egyetlen olyan sor-
ban pedig, amelyben nincs tagadószó, a fent és a lent ellentéte
feszül: „égig” — „sárig”, „repít” — „lealáz”.

Az isteni gondviselésbe vetett feltétlen bizalmat a verszárlat ki-
záró ellentéttel fogalmazza meg. Ebben az ellentétben az önátadás
mellett akár a költői önfeladás is benne rejlik:

Én nem tudom,
Csak Te tudod a jót.
Az örökkévalót.
Az egyesegyedül nekem-valót.
Pihentess el magadban,
S ha túlhangos vagyok:
Tedd rám a hangfogót.

Csendburok
Levetett csended most én felveszem,
e test, mit olykor magamra öltök,
hadd legyen vérző lelkemnek börtön
itt e földön, míg csended viselem,
ha visszavágysz e békés burokba,
mellém szegődhetsz újra, de halkan,
vigyázva, hogy ruhám le ne szaggasd,
s ha már kinőttük együtt a ruhánk,
majd visszafogad minket a világ.

SZOMMER EDIT
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