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belehal fájdalmába, hogy azt a gyümölcsöskertet, amelyet ő ültetett és ápolt, mások 
élvezhetik majd, mégis jó termést kíván nekik és vidám szüretet.

Azt hiszem, igaza van Fráter Zoltánnak, amikor ezt írja róla : „Áprily nem 
’küldetéses’ költő, legalábbis Ady szerepvállalása értelmében nem. Mégis tudta és 
érezte feladatát a világban, csak szűkebb körben vonta meg illetékessége határát. A 
politikai kérdéseket a békevágy, a kölcsönös megértés szellemében szemléli. Alkata 
idegenkedik a gyökeres változásoktól, alapvetően melankolikus, lemondásra hajló 
lélek. Dac, indulat szinte alig érezhető benne, fájdalom és sérülékenység annál in-
kább.” (Fráter, 1992, 129.)

Én úgy érzem, hogy amikor Áprily ezt a versét írta, igen nagy „dac és indulat” 
dúlhatott a lelkében, de ő nagy kínok között legyűrte azokat, és csak végtelen fájdal-
mának, mondhatnám, véget nem érő kétségbeesésének adott hangot. Az a tény, hogy 
életében nem adta ki ezt a jelentős verset, talán azzal magyarázható, hogy tudatában 
volt annak, hogy nem volt őszinte, elhallgatta az igazságot, haragját és felháborodá-
sát, amikor ezt a verset formába öntötte. Ezen rossz érzés akadályozhatta meg abban, 
hogy megjelentesse. Talán ő is érezte azt, amit én érzek, hogy áthidalhatatlan az el-
lentét a verset lezáró ezen két versszak között :

Ragyogó őszökön nevetve
hívja új népét új szüretre.
[…]
Míg mi futunk és úgy tününk el
Gyümölcse-vesztett életünkkel. 

Hasonló végkövetkeztetésre jutott Antal Attila is a budapesti időszak versei-
nek elemzése után : „A költemények többsége a halálba hanyatlás (tíznél is több vers), 
a veszteség, a legyintő lemondás, a kilátástalanság képi objektivációival fejeződik be, 
s az elhelyezkedése kapcsán különösen hangsúlyos kötet- és perióduszáró mű, a Túl 
ötven erdőn is a teljes elesettség állapotában láttatja lírai hősét.” (Antal Attila, Vi-
lágalkotó elemek Áprily Lajos költészetében, Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2003, 
254.) 
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– Lineáris, vizuális és szonorizált költeményekben és esszékben –

Az Egy dunántúli mandulafáról című költeménytől  
a kortárs avantgárdig 

„A nagy érzelem ólomsúllyal kapaszkodik belénk, s megköti a szárnyainkat. 
Az igazi ihlet […] nem szubjektívvé tesz […], hanem objektívvé. Az ihlet technikai 
diszpozíció” (Kosztolányi Dezső, Az ihlet pszichológiája. Jegyzetek egy író napló-
jából, In Uő, Nyelv és lélek, Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 324–325.) – vallja Koszto-
lányi Dezső Az ihlet pszichológiája című írásában. A teremtő ihlettel, ahogy Arany 
János írja, az „isteni” perccel („Perc a tiéd, egy perc, az isteni !” – Arany János, Az 
ihlet perce) az ókortól kezdve napjainkig sokat foglalkoztak. S bár a legtöbb megha-
tározás sajátos lelkiállapotról beszél, ami egy új dimenzióba, természetfeletti szférá-
ba emeli az inspirációt, az alkotásra ösztönző erő mégis akkor optimális, ha társul 
hozzá a létrehozáshoz szükséges távolságtartás is. Ez a távolságtartás teszi éretté és 
tökéletessé a művet.

Janus Pannonius az Egy dunántúli mandulafáról (De amygdalo in Pannonia 
nata) című költeménye is lenyomata egy élménynek, amivel a pécsi püspök a Mecsek 
déli, lapos lejtőjén találkozhatott : egyetlenegy, festői szépségű zárvatermő növény, 
az idő előtt virágpompába öltözött mandulafa látványa ihlető erővel bírt a költőre. 
(Valószínűleg már jóval korábban, az ókorban is megtalálható volt a fa Sopianaeban 
– a rómaiak ültették –, de Pécs városa a török hódoltság alatt vált először híressé 
a mandulatermesztésről.) S ez az inspiráció objektív keretben is marad az eredeti 
Janus Pannonius-versszövegben. Csak majd a 20. század közepétől kap a költemény 
egy egészen más, átszubjektivizált értelmet a Weöres Sándor-fordítás és a fordítással 
együtt megjelent Gerézdi Rabán-magyarázat által.

Az eredeti Janus Pannonius-vers ugyanis egészen másról szól. Azaz az ellen-
tétes szerkesztésű elégiko-epigrammaként aposztrofált vers egyáltalán nem elégikus 
és nem is tragikus. Minderre Jankovits László hívta fel a figyelmet, miután a Janus 
Pannonius-monográfia írása közben alaposabban megvizsgálta az eredeti versszöve-
get, valamint az ehhez kapcsolódó Weöres-fordítást és annak széles körben elterjedt 
Gerézdi-magyarázatát.

Jankovits jelzi, hogy az a gondolat, miszerint „a tél elpusztítja a mandula vi-
rágait, Weöres fordításában jelenik meg először.” (Jankovits László, A diadalmas 
mandulafa, Jelenkor 2012/11, 1113.) Megállapítja, hogy ebből a versből egy sikeres 
iskolai felelet körülbelül így hangzik : „az 1466 kora tavaszán, Pécsett keletkezett ver-
set a valódi élmény, a személyes sors és az ókori műveltség hármassága határozza 
meg. A télben, talán a Mecseken csodálatosan kivirágzó, a fagynak kitett mandulafa 
a Pannóniába túl korán érkezett csodálatos tehetségű költő elkerülhetetlen pusztu-
lását jelképezi. A vers ellentétes szerkezetű : első felében a virágzás idillikus, a máso-
dikban a pusztulás elégikus hangulata uralkodik.” (Uo., 1114.)
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De mi is az eredeti versszöveg üzenete ?
A költemény mitológiai motívumait a Weöres-fordítás csak kis részben őrzi 

meg. Pedig Janus Pannonius a Tíryns-béli Prokné és Démophón mitológiai jelké-
peit dominánsan beépítette művébe, s így az ihlető erejű mandulafa is más értelme-
zői aspektusba kerül. A költemény záró két sorában tűnik fel a mandulafává, illet-
ve fecskévé változó két mitológiai hősnő, Phyllis és Prokné. A történet közismert : a 
trák királylány, Phyllis az ifjú férjnek, Démophónnak visszatértét várja, de hiába. 
Önpusztító türelmetlensége halálát okozza. Viszont a szánakozó istenek jóvoltából 
mandulafa lesz belőle, amely a későn érkező Démophón érintésére virágba borul. 
Ehhez a Phyllis-mítoszhoz pedig még a Prokné-legendakör is hozzákapcsolódik az 
eredeti Janus-műben. Prokné alakját Ovidiustól ismerhette Janus Pannonius. Az ál-
tala írt átváltozás-történetek egyikében a fiukat tálalja fel Démophónnak étkül, s a 
bosszúálló férj elől menekülve változik fecskévé. Proknét tehát – miután féltékenysé-
ge gyilkosságba hajszolta – Zeusz fecskévé változtatta.

A két metafora új értelmet teremtő, innovatív erejű egybeolvadására először 
Török László érzett rá, amikor megállapította : „A két metafora (Phylli, Progne) ösz-
szekapcsolásával rendkívül modernné, impressziógazdaggá válik a kép, s messze fe-
lülmúlja az utánzott ovidiusi motívumot.” (Török László, Janus Hungaricus, avagy 
filológiai barangolások a Janus-epigrammák magyar fordításainak birodalmában, In  
Klaniczay-emlékkönyv, 1994, 96.)

Szántó Gábor András Janus-kriminek nevezi ezt a gazdag mitológiai pár-
huzamot, s kiemeli, hogy a versben „nem egy korán érkezett humanista sanyarú 
sorsa, hanem egy párját hasztalan váró szerelmes tragédiája bontakozik ki előt-
tünk.” (Szántó Gábor András, A Janus-krimi, Kortárs, 2007/4, (http://epa.oszk.
hu/00300/00381/00114/szantoga.htm).

Jankovits szerint, „ha közös gondolatot keresünk Janus Pannonius költői 
programja és a versbeli mandula között, az a nemes tehetség türelmetlen cselekvés-
kényszere a zord északi világban. Olyan aktivitás, amely, ha jól olvassuk a verset, 
nem kudarchoz, halálhoz vezet, hanem a tél csodálatos meghódoltatásához.” (Jan-
kovits, 1117.) Ennek megfelelően fordítja Jankovits eredetiből a Janus-verset. (Míg 
Weöres nyersfordítást használt, mentorának, Kardos Tibornak a munkáját.) A leg-
nagyobb különbség a két fordításban az, hogy míg Weöres Sándor a tavasz késleke-
dését hangsúlyozza, és a tavasz előhírnökeként megjelenő fecske-motívummal is ezt 
jelzi, addig Jankovitsnál egyáltalán nincs tavaszvárás, s hatásosabban is érzékelteti a 
tragikus költősors beteljesedését.

A mandulafáknak azóta is nagy kultusza van Pécs városában és a Mecsek kör-
nyékén. Az idén egy pécsi havihegyi mandulafa nyerte el az Év fája címet is. A 135 
éves fa a Havas Boldogasszony-templom mellett áll, s nemcsak a városrész jelképe, 
de az örök megújulás magyar szimbóluma is.

Janus Pannonius verse még a kortárs avantgárdra is hatott : Szkárosi Endre 
a Magyar irodalmi hallgatókönyvében a humanista költő versének zengő hangzású, 
szonorizált (azaz : zengővé, zengzetessé, zengő hangzásúvá tesz – lat. sonus ’hang’; 
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sonorus ’hangzó, csengő’; sonoritas ’zengés, zengő hangzás’, ’hangzósság, zengzetes-
ség’; a hangtanban ’zöngésség’) feldolgozásával egészen új értelmezői tartományba 
emelte a mandulafa ihlette művet. (Szkárosi Endre, Magyar irodalmi hallgatókönyv, 
Tűzfal 1.3 Janus Pannonius, A dunántúli mandulafácskáról (6 :40’-7 :58); Tűzfal 1.11 
Janus Pannonius, De Amygdalo in Pannonia nata (23 :30’-24 :18) https ://www.you-
tube.com/watch ?v=IXPO-YZJCSc) A Konnektor együttes olyan felfogásban, olyan 
nyelven és hangszereléssel dolgozta fel a humanista költő versét is, hogy – az együt-
tes céljának megfelelően, az eredeti érvényt és hatást a megfelelő alkotói távolságtar-
tás attitűdjével újrateremtve – aktualitásként szólaljon meg, mai életünk részeként.

Papp Tibor
Az inspiráció metódusa a kortárs avantgárd többi képviselőinél is megfigyel-

hető. A mű létrehozásához szükséges távolságtartás alkotói attitűdje Papp Tibor vi-
zuális költeményeiben szintén megtalálható. 

Papp Tibor logo-mandalái, térversképei között a szülőföld ihlette alkotások-
kal is találkozunk. Az ő szűkebb szülőföldje Tokaj. 1936. április 2-án itt született, s 
élete végéig meghatározó volt számára ez a település. Nemcsak a Tokaji Írótábor ren-
dezvényeinek volt aktív résztvevője, de műveiben is többször felbukkan a város han-
gulata és motívuma : „Tokaj akkoriban kopottas ruhájú hegyaljai község volt – vallja 
egy interjúsorozatban. – Földszintes, többnyire két ablakszemes házacskái nappal is, 
mintha félig aludnának, szusszanás nélkül hagyták peregni az időt. Élősködőként, 
a Kopasz-hegy nyakszirtjén kapaszkodva kora tavasztól egymást figyelve várták 
az őszt, a mustillatú őszt, amikor némi szellőcske jöttén a nap ecsetsugarai beara-
nyozták a békésen integető leveleket, a fél kézzel kapaszkodó érett fürtöket, a borra 
váró hordók abroncsait. […] A Kopasz-hegy lábánál, a kicsit kopottas állomásépület 
szomszédságában, a raktársorhoz ragasztott emeletes ház szolgálati lakásában va-
lamelyik menetrendszerű vonat sínen pengetett ritmusára jöttem a világra, még a 
hangszórók előtti kiabálós (»Szerencs felé beszállás !«) érában.” (Papp Tibor–Prágai 
Tamás, A pálya mentén, Budapest, Napkút, 2007, 15–16.)

A tokaji bor és a görög mondák varázslatos énekű dalnoka, Orpheusz kerül 
a középpontba a Tokaj című logo-mandalában („borfi orpheus”). A középpont köré 
rendeződő szavak és szókapcsolatok összefűzésével pedig számos lineáris verset ge-
nerálhatunk a vizuális költeményből. A Tokaj című térvers/kép a költői lelemény és 
humor példája. A műben a bor névszót Papp Tibor személyes névmásokkal látja el, 
s ragozást imitál. Majd a homonim szóalakhoz érve abbahagyja a sajátos ragozási 
mintasort : „én bor / te bor / ő bor / mi bor / ti bor” (A kiemelés tőlem, K. E.)

Költőelődök hatása is kimutatható Papp Tibor életművében. Nem csupán az 
avantgárd mester, Kassák Lajos hatása, de a 19. századi klasszikusoké, így Arany 
Jánosé is.  A New Montgomery című térversképben Arany-reminiszcenciával talál-
kozunk. Akár Arany-hommage-nak is nevezhetnénk az alkotást. Arany balladáját 
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ugyanis Papp Tibor továbbírja. A 
mottóval már a térvers/kép olva-
sói-értelmezői mozzanata előtt utal 
az alapvető problémára : „Korcs uno-
kák a királynak márványszobrot 
emeltek / s jeltelenül hagyták ötszáz 
bárd tetemét.” Akár egy sírfelirat is 
lehetne mindez : a disztichon-forma 
is ezt sugallja. S a belváros utcáit a 
zsarnoki uralom ellen küzdő, 500 
névtelen, walesi hősről nevezi el. 
Papp Tibor a szöveg és a tipográfia 
együttes erejével állítja elénk a mél-
tatlanul elfeledetteket, hogy emlé-
kezzünk. A belvárosi utcahálózatban 
egy sugár- és egy körutat találunk. A 
földrajzi köznév rangsorjelző erejé-
vel emeli ki a walesi történet három 
központi bárd-alakját : a sugárút 
az agg bárdról kapta a nevét, míg a 
körút az ifjúról. S Edward király elé 
„vakmerőn és hivatlanul” kilépő 
harmadik bárd utcája a leghosszabb. 
A Ballada-pataknál, a vesztőhely és a 
temető közelében, a király márvány-
szobra körül merészen ívelve keresz-
tezi egymást a három bárd útszaka-
sza (lásd az 1. számú illusztrációt).

A belváros-részletben költői 
sorokat is találunk : „Néma a koboz 
mert elkobozták, csak a hangvilla 
cseresznyevirágzik”; „Ajkuk, mint az 

égetett cukor, fényes és kemény”; „Böjti szelek jöttén a fájdalom foltjai évről-évre 
kiújulnak”; „Mellkasukat szögesdrót szorítja”; „Tüdejükben megkötött a levegő be-
tonja”; „Azon az éjszakán higanyban fürdött a hold, ma a sírás redőnye rejti őket.” S 
egy Arany János-idézetet is olvashatunk : „S a nép, az istenadta nép oly boldog rajta, 
Sire !”

Az Arany János-művek ihlető hatása a kubusoknál is kimutatható a Papp Ti-
bor-i életműben. A kubus vagy versnégyzet, betűnégyzet a barokk korban gyakrab-
ban volt jelen a költészetünkben. A latin verselés óta ismert „bűvös” formának szám-
talan változata létezett. Még Szenczi Molnár Albert is élt latin nyelvű képverseiben 
ezzel a formával. Arany László 1882 nyarán a SATOR-AREPO mágikus betűnégyzet-

1. Papp Tibor, Hommages – A walesi bárdok  
In Vendégszövegek,  

Budapest, Ister, 2003, 568–569.
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ről apjának is beszélt. „Ördög vigye a problémáidat – mondta Arany János másnap a 
fiának –; feltettem magamban, hogy csinálok egy sator arepot, s egészen belefájdult a 
fejem.” A mű azonban mégiscsak elkészült. Mágikus betűkubusát úgy szerkesztette 
meg a költő, hogy az egyben rákvers is lett : balról jobbra, jobbról balra, felülről lefelé, 
alulról felfelé egyaránt olvashatók a sorok. Papp Tibor ezt az Arany-művet választot-
ta a 25×25 – Bűvös négyzetek (2007) című könyvének mottójául. 

De miért is kívánta pokolba Arany János a kubusírást, miért fájdulhatott meg 
tőle a feje ? Akárcsak egy kötött formájú versnek, úgy a betűnégyzetnek is szabályai 
vannak : az öt betűs palindromnak, az oda-vissza olvasható sornak úgy kell felépül-
nie, hogy bármelyik irányból olvasva szótári jelentéssel bíró szót adjon. S a számsze-
rű behatárolás (öt betűből álló szavakból kell felépülnie) különösen megnehezíti az 
alkotói folyamatot (lásd a 2. számú illusztrációt).

2. Bűvös négyzetek

a) Ókeresztény mágikus betűnégyzet               b) Arany János betűnégyzete

c–d) Papp Tibor bűvös négyzetei

A költőelődök hatása mellett az elfeledett vagy a méltatlanul elhallgatott alko-
tók (Ujvári Erzsi, Nemes Nagy Ágnes) által ihletett művek is megjelennek az életmű-
ben. Ilyen például a Vendégszövegek 4 kötetben a Hétköznapi séták című mű, amely 
a térképversek, térversképek vonulatába illeszkedik. Ezzel a művel Ujvári Erzsire és 
társaira irányítja Papp Tibor a figyelmünket (lásd a 3. számú illusztrációt). 
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Kassák Lajos húga, Barta Sán-
dor felesége, Ujvári Erzsi a múlt szá-
zad első évtizedei művészetének szer-
ves része és formálója volt : a háborút 
nemcsak női szemszögből mutatja be 
az olvasóknak, hanem – ahogy Csat-
lós Hanna is utal rá –, a háborúelle-
nes költeményeihez tökéletesen ki-
használta az avantgárd sajátosságait, 
kifejezőeszközeit. (Csatlós Hanna, 
Kivel bújok ágyba, ha a férjem frontra 
megy ? https ://vs.hu/magazin/osszes/
kivel-bujok-agyba-ha-a-ferjem-a-
frontra-megy0303# !s1) A tizenhat 
oldalas karcsú verseskötete, amely a 
háború rettenetét feltáró, válogatott 
tíz prózaversét gyűjtötte egybe, 1921-
ben jelent meg Bécsben, Prózák cím-
mel a Ma folyóirat különszámaként, 

három George Grosz-klisével. A Szépirodalmi Könyvkiadó által pedig 1986-ban 
jelent meg a teljes életművet felölelő posztumusz kötet (sajnálatos módon Csikorog-
nak a kövek címmel), ami épp Ujvári Erzsinek az irodalmi kánonból való sajnálatos 
kiszorítottságát erősíti meg. Papp Tibor szerint nem azt kellett volna a felelős szer-
kesztőnek a fülszövegre írnia, hogy Kálmán C. György írása „értékelő tanulmány”, 
hanem azt, hogy leértékelő.”1 Pedig „Ujvári Erzsi – jegyzi meg Papp Tibor – a kevés-
sel is a korabeli magyar és a korabeli európai irodalom jelentős nő-költőjévé vált.”

A Tér/vers/képek záró alkotása az E-city, azaz a Város internet-fényben térkép-
váza (-vázlata). Ebben az alkotói akarat átrendezi a közelmúlt irodalomtörténetét. 
Kanonizálja az irodalmi köztudatból kiszorított alkotókat : Pilinszky János, Kassák 
Lajos és Bakucz József mellett a női alkotók közül Nemes Nagy Ágnest emeli ki. 

Kelemen Erzsébet
A balatoni táj számtalan alkotót megihletett. A legadekvátabban talán maga a 

szerző vallhat erről a találkozásról és a megszületett vizuális költeményekről. Most 
én is ezt teszem. Ugyanis az experimentális költészeti kategóriához tartozó alkotá-
sok általában hosszú logikai sor eredményeképpen jönnek létre, rendkívül elvontak, 

1 Még a költőnő nevét is helytelenül írták és írják a mai napig : posztumusz kötetében és a szak-
irodalmakban egyaránt hosszú magánhangzóval szerepeltetik. Pedig a költőnő rövid „u”-val 
írta a nevét, az életében megjelent kötetén is így szerepelt, a Mában is így publikált, s az Egy 
ember élete eredeti kiadásában is így olvashatjuk. 

3. Papp Tibor, Hétköznapi séták (részlet)  
In Vendégszövegek,  

Budapest, Ister, 2003, 555.
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s a látványon túli jelentésük szinte csak a beavatottaknak szól. Történjen meg tehát 
ez a beavatás. 

A konkrét versek közül a logo-mandala műfaját is a vizuális költészeti kategó-
riába sorolhatjuk. Az elnevezés Francis Edeline (1930‒ ) belga költőtől származik. A 
görög logosz és a szanszkrit mandala szavak összevonásával alkotta meg e térbeli ver-
sek különös csoportjának nevét, s az 1990-es években a térbeli költészetet képviselő 
negyven költő életművét vizsgálva egy olyan gyűjteményt is közreadott, amelyben 
mintegy kilencven, azonos kritériumok alapján kiválogatott konkrét művet idéz. E 
meditatív formát bár felfedezhetjük a 20. század magyar vizuális költészetében is, vi-
szont az új vizuális, meditatív műfaj magyarországi meghonosítója Papp Tibor lesz. 
Az ő „szó-körei” azonban az edeline-i kategóriától innovatív módon eltérnek. Az 
olvasatok sokféleségére utalva Kelényi Béla szerint is a költő szinte „vers-generátor-
ként” használja a mandala-elvet : ebben a labirintusban ugyanis soha sincs megérke-
zés, a szó soha nem érheti el végleges jelentését. 

Kelemen Erzsébet is alkotásaival a hazai vizuális költészetnek Papp Tibor ál-
tal megteremtett új műfaját igyekszik gazdagítani. Művei sokszor „továbbírják” a 
logo-mandalák edeline-i és Papp Tibor-i műfaját : nemcsak tematikában újszerű, de 
a klasszikus alakzatot vizuális többlettel is ellátja. Nevezetesen : a műfajt „bekapcsol-
ja” például egy képnéző befogadási-értelmezési aktusba. Négy vizuális költeményt 
fűz így egybe : a Hajnalpírt, az Alkonypírt, valamint a Képnéző logo-mandala I. és II. 
című műveket. Az alkotó a művek kötetben való megjelentetéséhez nyomdatechni-
kailag pontos leírást is készített.

Az alkotót (és a fotót készítő művészt, Zolcsák Tamást is) a balatoni táj ihlette 
meg : a Balatongyörökről szemlélt napkelte és naplemente (lásd a 4. számú illusztrá-
ciót).

4. A két Képnéző logo-mandalából a középen bejelölt piros kört ki kell vág-
ni, hogy ott egy kukucskálásra alkalmas lyuk (szó szerint lyukas-mandala) 
legyen, s azon keresztül lehet majd a szemlélni másik két művet, a napfelkeltét 
és napnyugtát. A kötetben majd úgy illeszkednek a képnéző logo-mandalák, 
hogy a két lyuk egybeessen, s így a másik két mű Napja is láthatóvá válik. Eh-
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hez a bal oldalon kell lennie a Hajnalpírnak, a jobb oldalon a Képnéző I-nek 
(lapozunk), bal oldalon a Képnéző II-nek, mellette, a jobb oldalon az Alkony-
pírnak.

A Képnézőkből kivágott Napokat egy kis ki-be tolható fülre ragasztjuk rá, 
amit oldalt vagy fent húzogatva egyszer a Hajnalpír/Alkonypír Napját látjuk 
(ha a lyuknál áll a kis fül), ha pedig visszatoljuk, akkor a Képnéző logo-man-
dalák Napját. Ehhez viszont a Képnéző… műveknél egy japán hajtás szerinti 
felvágatlan oldal kell. (A vizuális költemények kézirata Csodaszép madár cím-
mel kiadás előtt áll a Magyar Műhely Kiadónál.)

5. Kelemen Erzsébet, Ablakok

Egyedülálló sorozat a vizuális költészeti irodalomban Kelemen ablak-képver-
seinek ciklusa. A Bezárt ablak 1, 2 és a Kinyitott ablak négy alkotása szervesen ösz-
szekapcsolódik : az ablakmotívum mellett az idődimenzió is meghatározó tényező a 
művekben, a művek befogadása, szemlélése során az estétől estéig tartó versfolyam 
alkotói üzenetét bonthatjuk ki.
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A négy kitárt ablak közül kettő itt is a balatongyöröki napkeltét mutatja meg, 
illetve a hortobágyi kora hajnali órák élményéből is részesülhetünk. Kelemen Erzsé-
bet szintén Zolcsák Tamás fotóit használta fel a vizuális költemények megalkotásá-
hoz (lásd az 5. számú illusztrációt).

6. Kelemen Erzsébet, Óraköltemény

madarak napragyogta röpte / minden percben / áldás / hajnali pillanatkép / folyam-
nyi szómolekulák / az objektívre simuló vízcseppek / madarak napragyogta röpte 
/ hajnali pillanatkép / áldás – adhatjuk meg a számtalan olvasati lehetőség közül a 
Minden percben hajnali pillanatkép című óraköltemény egyik megközelítési módját. 
A mű megalkotásában az ihlető erőt szintén a költőnő fiának, Zolcsák Tamásnak 
egyik budapesti fotója jelentette (lásd a 6. számú illusztrációt).
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L. Simon László
A haza szűkebb régiója is megérintheti az alkotókat. Így például Fejér megye 

inspiráló erejét mutathatjuk ki L. Simon László művészetében. Az életművében visz-
szatérő elem a két otthon közötti kapcsolat, amely – vallomása szerint – „néha tá-
volságként, egymás szembeállításaként, néha éppen egymás kiegészítéseként jelenik 
meg. Az egyik otthon lehet az egykori szülői ház, ahova hazajár az ember, ahonnan 
nehezen szakad el,” a másik pedig az új, „a saját magunknak, az általunk alapított 
családunknak teremtett otthon. S ebben a motívumban „az emberben levő kettős-
ség, a belső vívódások is megjelennek” (L. Simon László jegyzete, kézirat).

A Japán hajtás (2008) című kötetében a tér- és az idő szigorú dimenziójából 
kitörve halad vissza az időkapukon át a távoli múltba, otthonról hazafelé, a szülői 
házba. Sőt, azon túl saját gyermekkora emlékeibe lép a legkedvesebb kirándulóhe-
lyén az öreg bükkös tarvágásának, a mulandóságnak traumáját átélve : 

kerestem egy keskeny rést,
egy hajszálrepedést,
 s a túlsó oldalon,
a hazafelé vezető úton,
a régi bükkösben
holtak álltak a fák helyén

A nem lokalizálható (2003) című kötetében még időnként önámításnak véli az 
otthon megtalálását („a hazatérés hamis illúziójával / hitegetem magam” ‒ A legjobb 
szó), a Japán hajtás költeményeiben viszont a keresés már érett bizonyosság, a múlt 
gyökereiből, hagyományaiból élni tudó, erős akarat. Az első ciklus beszélgetéseiben 
is már benne van az individuumot megtartó erő, a közösségnek, a családnak és a hit-
nek az ereje. A legtermészetesebben épülnek be a költeményeibe a Fejér megyei ott-
honok, települések : Bogárd (Sárbogárd), ahol az ősök, köztük a nagyszülők is éltek, 
s ahol az édesapa is született; Agárd, a jelenlegi otthon, ahová a házuk és a szőlejük 
eladása után a nagyszülők is költöztek, s Cece, ahol a nagyapa sírja van. L. Simon 
László az egyik esszéjében, a nyelvi leleménnyel megalkotott, beszédes Példaképp 
című rész első írásában a Niklára igyekvő Berzsenyi Dánielről is megemlékezik.

Ihlető erőt képzőművészeti alkotások is jelenthetnek. L. Simon László Három-
lábú lovat etető lány (2009) című kötetének grafikái például nem a versszöveghez 
készültek, hanem fordítva : a költőt ihlették meg Palkó Tibor képei. A versszöveg és 
a képzőművész grafikája viszont olyan szerves egységet alkot, hogy nincs értelme az 
időrendi behatárolásnak, hiszen teljesen mindegy, melyik született előbb. A képek 
és a versek ugyanis párbeszédet folytatnak, szinte feleselnek egymással. Viszont az 
írások nem a képek aláfestői, kiegészítői, és a rajzok se a versszöveg illusztrációi. A 
mű felépítésében a szöveg egyszerre tűnik történetnek, történetté összeálló kép- és 
szövegfolyamnak, s egyszerre esik szét : ilyenkor a narrativitás helyét és szerepét az 
erős érzelmi motívumok, impressziók veszik át.
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Az áldozat, áldozattétel, önfeláldozás, felajánlás jellegzetes motívumai, kulcs- 
szavai a kötetnek, akárcsak a Palkó-életműnek. S az ősi motívum, a szimbolikus há-
romlábú ló a kortárs költészetben L. Simon László életművében jelenik meg Palkó 
Tibor huszonegy rajzának kíséretében (lásd a 7. számú illusztrációt).   

7. Palkó Tibor In Palkó Tibor–L. Simon László, Háromlábú lovat etető lány, 
Budapest, Magyar Műhely, 2009, 42–43.

A szűkebb haza ihlette versek mellett a Körbejárni a hazát (2017) című esszé-
kötetében is értékes művészi vallomásokat olvashatunk a szülőföldről. L. Simon be-
járva a szülőföldjét, keresi, kutatja a gyökereit. A kötelékekről, az eltéphetetlen szá-
lakról ír. Az Örökségről, a régi hordókról, gépekről, „a tengerként hullámzó, haragos 
szőlő”-ről, ami édesapja halálával feladatként az ő vállára került : „Örökség a föld, 
örökség a feladat, örökség a mások által megkezdett és befejezhetetlen élet is” – vallja 
a nyitóesszéjében (Örökség). Gazdag és változatos nyelvi regiszterrel szól a szülőföld-
höz való kötődéséről. Szemléletes, lírai, vallomásszerű sorokkal találkozunk : „azzal 
is elégedett lennék, ha gyalog körbejárhatnám a megyémet. Az én megyémet, amivel 
egy életre eljegyeztem magam, kerüljek bárhova is, legyen bármi is vele, alakíthatják, 
szabhatják, régiósíthatják, lekerülhet a térképről, nekem ez marad a szűkebb szülő-
hazám” (Körbejárni a hazát).

Használja a képszerű beszéd hasonlatát („kicsi, egyszerű templom ez, még 
száz ember sem fér el benn, olyan, mint egy falat kenyér”; tájnyelvi szavak gazdag-
sága is díszíti a nyelvét (nem minden vidéken ismerik a mackót, pufajkát : „mackót 
húztam, kucsmát, valami öreg pufajkát vagy elnyűtt steppelt kabátot, három réteg 
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vastag zoknit és a sárga gumicsizmámat”) és személyesség jellemzi a kötetet : „mi-
lyen bort ihatott a hetyei-niklai gazdatárs, amikor még nem alkotta meg Bakonyi 
Karcsi bácsi a Cserszegi fűszerest.”

L. Simon László Személyes történelem (2011) című esszégyűjteményének  
egyik kulcsszava pedig az identitás : fő pillére a műveknek. A nyitó írás (A szülőföld 
csókjai) szerint az identitásunk „adja az erőnket, a tartásunkat, s a[z adott] megyé-
hez, a szülőföldhöz való ragaszkodásunk is az azonosságtudatunk elválaszthatatlan 
részévé vált.”

L. Simon László a „szűkebb haza”, Fejér megye településeit bejárja az olvasó-
val, s felidézi az ide fűződő emlékeket : feltűnik Gárdony, ahol a gyermek-költő az 
egykori tanácsházából kultúrházzá átalakított rendezvényteremben Csoóri Sándor 
irodalmi estjén vett részt, s itt zongorázott a zeneiskolai évzáró hangversenyeken is 
(Körbejárni a hazát), megjelenik Nádasdladány, valamint Sárbogárd, ahol az ügyvéd 
nagyapa családja élt, a Mirza írójának, Simon Istvánnak a szülőfaluja, Bazsi is feltű-
nik és Sümegprága, ahol az anyai nagyapa lakott. Ehhez a településhez kapcsolja az 
író a saját maga által kitalált gyönyörű Csokonai-legendát is (Csokonai Sümegprá-
gán), s vágya még, hogy újra és újra eljusson a megye többi kisebb-nagyobb telepü-
léseire : Cecére, Dégre, Enyingre, Fülére, Jenőn át Fehérvárra, Bicskére. Csákváron a 
családi ereklyeként őrzött csalikancsók és kiöntőkancsók mesterének, az öreg faze-
kasnak a leszármazottai laknak, s a Velencei-hegységen túl fekszik a legkedvesebb 
faluja, Nadap, valamint Vörösmarty szülőhelye, Kápolnásnyék. A Velencei-tó északi 
partján Sukoró található, ahol az 1848-as pákozdi csata előtt a település református 
templomában összeült a haditanács (Horgolt harisnya és bársonycipő). Székesfehér-
várott a megye egykori vármegyeházában is gyakran megfordul az író (Az elődök 
tisztelete). Nevezetes történelmi személyiség is származik e vidékről, Klebelsberg 
Kuno miniszter, s a Nádasdy-család tagjairól is olvashatunk, akik „Fejér vármegye 
felemelkedéséért, az egyházért, az oktatásért, a térség infrastrukturális fejlődésé-
ért, szellemi gyarapodásáért” nagyon sokat tettek (Személyes történelem), akárcsak  
Festetics György az ország gazdasági műveltségének felemeléséért és a szűkebb  
régiójáért.

Identitásunknak részei tehát a szülőföld, a haza szűkebb tartományai. Ez 
már születésünkkor jelet rajzol homlokunkra, s a nemzethez való tartozás révén 
fokozatosan belénk ivódik. Ahogy Péntek Imre is írja a kötetről szóló recenziójá-
ban : „Az individuum beleszületik valahova, egy család, egy hagyomány, egy táj-
egység keretébe, amihez kötődése (köldökzsinórja) élete végéig elkíséri.” (Péntek 
Imre, Éltető hagyomány – konzervatív értékprioritások (L. Simon László Személyes 
történelem /Esszék/című könyvéről), Pannon Tükör 2011/6., 63. – (http://epa.oszk.
hu/03300/03335/00088/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2011_6_063-066.pdf).

Mindez nemcsak az én-identitás önkép-fogalmának kialakulását jelenti, de a 
kollektív és a nemzeti identitás alapját is, az én-struktúra betagozódását a közös-
ségbe. A tapasztalás ‒ így önmagunk megtapasztalása ‒ az időhöz csakis narratív 
módon férhet hozzá ‒ vallja Paul Ricoeur. (Paul Ricoeur, A hármas mimézis In Vá-
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logatott irodalomelméleti tanulmányok, Budapest, Osiris, 1999, 255.) S a narrativitás 
azt jelenti, hogy a történeteink segítségével közelebb kerülünk önmagunkhoz. Ez a 
narratív elbeszélő- és megismerési mód van jelen a Személyes történelem esszéiben 
is. „Történelmünk […] nem lehet teljes a közös múlt leírását és értelmezését kiegé-
szítő személyes történelem igazságai nélkül. Identitásunk alakulása szempontjából 
ugyanolyan fontos lehet a családtörténet, a szűkebb közösségünk históriája, mint 
a nemzeté, az országé” – írja L. Simon a kötet címadó esszéjében. Marcel Proustra 
is hivatkozik, miszerint „ami nem éli túl az emlékezetünk határát, nem számíthat 
semmit számunkra”, azaz „ami nem képezi az egyéni vagy a kollektív emlékezet ré-
szét, az nem alakítja gondolkodásunkat, nem formálja személyiségünket, nem lesz 
az identitásunk része.” Ezért is akarták évtizedeken keresztül a múltat eltörölni, mert 
„tudták, hogy a történelmünk, a személyes és családi hagyományaink ápolása, ünne-
peink megtartása nélkül kiszolgáltatottakká, kihasználhatókká válunk”, gyökérte-
lenné, így pedig gyengévé, erőtlenekké és irányíthatókká (Az emlékezés emlékműve).

Az elődök tiszteletét, a történelmi múltat közvetítő üzeneteket, tárgyi emlé-
keket ezért is igyekszik helyreállítani, megmenteni az író : az összetört megyei kő-
címert, a két megyei politikusnak, gróf Cziráky János és gróf Károlyi József főis-
pánoknak a képét, valamint az 1930-as Károlyi József-márványtáblát. De a múlt 
lenyomatait közvetíti a hajdani nadapi plébános, Baumgartner Károly fényképeivel 
is, aki azokat a sváb községlakókat örökítette meg, akiket később, 1946–1948 között 
kitelepítettek, akik pedig marad(hat)tak, azokról jelentéseket készítettek. A méltatla-
nul elfeledett Nádasdy-család fotóit is megmutatja nekünk, mert tudja, hogy „nem-
csak erkölcsi kötelességünk […] a múlt feledésre ítélt fontos darabjainak a leporolása, 
hanem megmaradásunk záloga is” (Az emlékezés emlékműve).

A személyes kapcsolatoknak, kötődéseknek, a családi élményeknek, emlé-
keknek (szüretelés, disznóvágás, nemzedéktörténetek stb.) identitáserősítő szerepük 
van : ezen az élettörténeti elbeszéléseken keresztül empirikusan is hozzá tudunk fér-
kőzni az önazonossághoz. Ilyen identitáserősítő élmény – amit most mi is ezen a 
rendezvényen átélhettünk –, hogy például kezet foghattunk Berzsenyi Dániel egye-
nes ági leszármazottaival.

L. Simon esszéi vissza akarják írni az életünkbe az elvesztett szakralitást, a 
mesét, az éneket, az identitásunkat erősítő közös élményanyagot, a magyar tájat, 
érzést. Keresésre ösztönöznek bennünket : a szülőföldön az éltető-élő gyökerek fel-
kutatására, megtalálására. Ha minderre nyitottak vagyunk, és észrevesszük a körü-
löttünk lévő csodát, akkor a magyar táj ihlető, éltető és önazonosságot erősítő ereje 
minket is megérinthet.

„A nagy érzelem ólomsúllyal kapaszkodik belénk, s megköti a szárnyainkat. 
Az igazi ihlet […] nem szubjektívvé tesz […], hanem objektívvé. Az ihlet technikai 
diszpozíció” – vallja Kosztolányi Dezső Az ihlet pszichológiája című írásában.
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