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„A gondolat forgószele" - Szenti Ernő emlékére

Szenti Ernő (Hódmezővásárhely, 1939 - Kisújszállás,
2012), költő, grafikusművész, tanár, életútja ez év június
24-én zárult le. Barátai, ismerősei váratlannak érezték tá-
vozását - bár régóta tudtunk betegségeiről -, épp ezért ta-
lán mindannyian hittük, hogy mint eddig is mindig, ismét
felgyógyul. Élete utolsó két hónapjában azonban felgyor-
sult kifáradt szervezetében a pusztító folyamat és néhány
hét alatt végzetes fordulatot vett.

Miért volt olyan nehéz elhinni, hogy ez a minden fon-
tos dolog iránt érdeklődő, mindenki iránt figyelmes, min-
dig tréfára kész, másokkal össze nem téveszthető karak-
ter most egyszerűen kiáll az élők sorából? Még akkor is,
amikor ő maga rossz előérzettel adta hírül betegségének
súlyosbodását, őriztük a reményt, mert személyiségétől
idegennek tűnt a reménytelenség, személyiségének egyik
fontos jellemzője épp a cselekvő, az okosan cselekvő re-
mény, az életszeretet, az életteli kedély volt.

Életútja is egy mindig újrakezdő, mindig újra törekvő intellektusra vall: képzőművész
végzettsége mellett előbb filozófiával, majd szépirodalommal, költészettel is foglalkozott.
Lehet, hogy csak a kívülálló számára követik egymást ezeknek a különböző érdeklődési
területeknek a felbukkanása, lehet, hogy korábban is egyszerre megvolt benne a rá jellemző
sokirányú szellemi éhség, csak életlehetőségei korlátozták megnyilatkozásukat. Hét gyer-
mekes, hódmezővásárhelyi szegényparaszt család szülötteként csak fokról-fokra tudott
továbblépni az értelmiségivé válás útján, miközben fiatal művészként hétköznapi foglal-
kozásaként tanított, grafikáival és festményeivel kiállításokon vett részt, képzőművész-
táborokat szervezett, és maga is jó időben családot alapított, gyermekeket nevelt.

Első verseskönyve 1992-ben jelent meg, szerkesztője Körmendi Lajos, a Karcagon élő,
értő és ösztönző költőbarát volt (Léghajón a mélybe - Jászkunság füzetek, Szolnok). Érett
kötet ez, amelynek verseiben mindaz együtt van már, ami Szenti Ernő líráját máig jellemzi:
az aforizmatikus fogalmazás, az ellentmondásokra épülő szövegépítkezés, a tömör hason-
latok és metaforák, az éles szemmel megfigyelt természeti és társadalmi jelenségek lírává
szublimálása, az ironikus világlátás. Ennek bizonyítására elég, ha csak négy sort idézünk
a kötetből: „Veszélyes gázlók a napok, / Messzi túlsópart az éjszaka, /

Kősúlyokkal megrakottan /Érkezünk mindig haza." (Kősúlyokkal megrakottan)
Következő köteteiben, a Mikor szó érint szótban (1996, Kisújszállás) és az Édes önbosz-

szantásban (Felsőmagyarország Kiadó, 1998) sajátos prózaverseket találunk, amelyek szö-
vegtestei zárt mértani formát alkotnak, de alapjában csak tördelési képükben különböznek
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Szenti Ernő korábbi verseitől. Mintha egy szobába, egy geometriai térbe rendezné szavait,
amelyek azonban így is rávallanak, erős rokonságot tartanak a más formát hordozó dara-
bokkal, hasonlóan szaggatott, rejtjelezett szövegek:

„Itt legyen a kutya elásva! Tudd és tedd! Rajta
csak rajta! Törtetős fajta. Mint mikor visszaüt a
hogyan a miértre. Kinőtte magát a kavarodás."

(Tudd és tedd)
Majd az ezek után sorjázó könyvekben, az Emlékköltöztetésben (Felsőmagyarország

Kiadó, 1999), az Időmosásban (Széphalom Könyvműhely, 2001, szerkesztő: Vörös István)
és a Kőben csöndbuborékban (Orpheus, 2003) létrejön a Szenti által sikeresen „háziasított"
és használt versformák szintézise: rímes, kötött formájú darabok, szentencia-sorokból épülő
szabad-, és geometrikus formába tördelt prózaversek váltogatják egymást, bizonyítván, hogy
nem a formában, hanem a költői látásmódban és versszándékban rejtőzik Szenti lírájának
sajátos, összetéveszthetetlen karaktere. Könyveit szálkás, csak általa ismert lényeket ábrá-
zoló grafikái illusztrálják, megadva a verseiből előbúvó világ hangulati hátterét, látvány-
párhuzamát. További négy könyve (A lemenő nap sütnivalója, 2005, A körkérdés vége, 2007,
Nyikorgó árnyak, 2009, Időtest, 2012 - valamennyinek a Széphalom Könyvműhely a kiadója
és én voltam a szerkesztője is) ezt a líra-univerzumot építi tovább, továbbra is a szerző
finoman kidolgozott, fametszet szerű tollrajzai segítségével.

A fordulóponthoz érkezés tudata a kevéssel halála előtt, az idei Ünnepi Könyvhétre meg-
jelent utolsó kötetében (Időtest, 2012) mintha a korábbiaknál többször és több versben
fogalmazódnék meg: „Most tartok ott, ahol a múlt és a jelen útja ketté szokott válni." (Csönd-
nagyobbodás) „Mondd, honnan kerültek ide / ezek az elterpeszkedett árnyak?" (Vaktérkép).
,Jobban teszi a hosszú életre / vágyó igazság, / ha nem iszik előre a medve bőrére." (Jobban
teszi) „Egynél kezdődött és kettőnél / már be is fejeződött a most vagy soha." (Villanyoltás
után). Kísértésbe esik az ember, hogy a Tiszteletdíjas eső sorait egyenesen összegzésnek,
testamentumnak lássa: „írás, hit és bízás, szellemi teherbírás. /Soha nem lehet tudni, hol
kap fel / a magasba egy gondolat forgószele. / Soha nem lehet tudni, hol és mikor / vált a
tűnődés titokzatos eltűnésbe."

Érdekes, hogy lírájának szokatlansága, szentenciáinak telitalálatai nem egyszer könnyeb-
ben megnyerték a költészet világában kevésbé otthonos, irodalmi előképek iránt el nem kö-
telezett olvasóit, mint azokat, akiknek határozott elképzelésük volt a versről, akik kedvenc
költőik köteteit gyakran forgatták, esetleg maguk is írtak. Az előképzettség nélküli olvasó
vagy hallgató - noha nem mindig volt tudatában annak, hogy költészettel van dolga -, talán
könnyebben ráhangolódott Szenti Ernő abszurdba hajló, logikai, nyelvi játékokkal, non-
szenszekkel teli verseire, könnyebben elmosolyodott egy-egy kiforgatott szólásmondáson,
egy-egy bölcsességet felbukfenceztető szentenciáján. De lírája nem maradt visszhangtalan
a kortárs líra művelői között sem, volt benne elég átütő erő ahhoz, hogy a tapasztalt olva-
sók képzeletében is érvényre juttassa sajátosságait. Bizonyítja ezt támogatóinak egyre szé-
lesebb köre is, mert kötetei legtöbbször magánemberek, magánalapítványok vagy helyi mű-
vésztársak mecenatúrájának köszönhetően jelentek meg.
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Szenti Ernő grafikai és lírai életműve immár lezárult. Ránk, barátaira és az utókorra vár
mind bőséges képzőművészeti, grafikai termésének felleltározása és közönség elé tárása,
mind pedig líra-alkotmánya karakteres belső és külső jegyeinek elemzése, a költői életmű
sokszor rejtjelezett gondolati hozadékának megfejtése, ennek a különös, szervesen felépí-
tett versvalóságnak a felfedezése.

Szenti Ernőnek sok barátja volt és van, szeretet-teljes, figyelmes tekintete, óvatos-furfangos
mosolya, minden összefüggésre kíváncsi, megértésre kész, fáradhatatlan elméje mindenütt
megtalálta a hozzá hasonlókat, a társakat. Életének sok magányos óráját áldozta megha-
tározó szenvedélyeinek, a képzőművészetnek és a költészetnek a tanulmányozására, saj-
átos grafikai világának és lírájának a kimunkálására, tökéletesítésére. Sokrétű, izgalmas,
gazdag, fölfedezésre érdemes életművet hagyott maga után mindkét művészeti ágban, jó
lenne, ha a magyar kultúra, a magyar szellemi élet képes lenne mindebből minél többet
magába fogadni. Akkor bizonyosan, ha beválik egyik legutolsó versében olvasható jóslata
— valóban a bekövetkező jót előrevetítő sorok ezek -, és elkövetkezik a nap, amikor majd
csak a homlok lesz ráncos, de a „lélek tükörsima", mert:

„Ma korábban bontotta ki fényzászlaját a hajnal.
Ma, napnyugtáig, a test és a lélek is
kihátrál a romlottság mögül. "

(Egyszer és mindenkorra)

Szenti Ernő: Időtest

- 3 6 4 -


