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Egy tudós költő 
 

A rendkívül sokoldalú alkotói tevékenységet folytató 
– tanulmányíróként, drámaíróként, vizuális művész-
ként egyaránt ismert – Kelemen Erzsébet Rorate 
című új verseskötete egy tudós poéta meggyőző telje-
sítménye. A széles műveltségű költőt számtalan, egy-
mástól merőben eltérő esztétikai és eszmei hatás érte. 
Nyitottságot tanúsít az avantgard, neoavant  gard poé-
tika – gyakran bizarrnak tűnő – nyelvi kísérletei felé, 
mindazonáltal erősen kötődik a hagyományos vers-
beszédhez. In  tel  lektuális lírikusként értő módon 
refl ektál a (poszt)modern kor ki-
hívásaira, ugyanakkor fogékony 
marad a szakrális és a nemzeti ér-
tékek iránt is. 

A kötet címadó ver  se, a zsol-
társzerű szövegrészeket is tar -
talmazó Rorate az örök adventi 
várakozást szólaltatja meg ma -
gas szintű poétikai eszközökkel 
(„…Tüzet gyújtok kihűlt lépteid 
helyén / fá  zón, reszketőn, / s vá -
rom: lélektől lélekig / úr szülessen 
benned, hogy elérhesselek / já-
szolnyi remény…”). E mű minta-
szerűen igazolja, hogy egyetlen 
életen és életművön belül is jól 
összeegyeztethető egymással a 
tu  domány és a hit iránti elköte-
lezettség, illetve a vi  zualitással 
foglalkozó tudós és az érzékeny 
poéta szerepe. 

A jó arányérzékkel rendelkező költő kifejezésmód-
 ja gyakran puritán, tömör, szűkszavú. Megesik, hogy 
egyszavas sorokkal teszi „levegőssé” a verset (Par -
ticipáció). És vannak egysoros versei és haikui is 
– ami arra utal, hogy nem zárkózik el bizonyos, diva-
tosnak nevezhető költői törekvésektől sem. 

A kötetben fontos szerep jut az intertextuális uta-
lásoknak. Elég csak A Hortobágyon című művet 
említenünk, amely Pilinszky hangját idézi: „Marha -
vagonok, / öklök, ostorcsapások, / birkahodály-fek-
vőhelyek, / vagonok, juhaklok, / meggörbített disznó-
ólak, / szöges bakancstalpak: / reszkető hajnalon 

megölték őket, / de harmadnapon / fel-
támadtak.” Ám hangsúlyozni kell, 
hogy itt már nem a háborús, hanem 
a néhány év  vel későbbi, kitelepíté-
ses-munkatáboros világ iszonyata 
elevenedik meg.

Más szövegeiben a játékosság ke-
 rül előtérbe. A Ta  lálkozás jelleg-
zetes „csalivers”: sokáig erotikus 
költeménynek tűnik, míg végül „lehull a le -
pel”, és rá  jövünk, hogy a természetimádó költő ra -
jongá  sának tárgya nem egy emberi lény, hanem 
a Tisza folyó. De hogy mennyire sokhúrú ez a köl-
tészet, azt nagyobb lélegzetű vállalkozása, a bölcse-
leti ihletésű Szurdok szem csék igazolja, ilyen so -

rokkal: „…Az idő az időtlenség 
lüktető, dobogó része…”; „…Ha 
kor  lá  ta  inkat ismerjük, szabadok 
vagyunk…”

Izgalmas része a kö  tetnek a mű-
 fordítások ciklusa, amely – a mel-
lékelt cédula szerint – Katarina 
Aila Hämäläinen, 1978-ban Ro -
va  nie mi  ben született fi nn költő és 
klasszika-fi lológus zsoltárparafrá -
zisainak gyűjtemé  nye. Kétség  te -
len, hogy a 150 genfi  zsoltár to-
vábbírása fontos, sikert érdemlő 
vállalkozás. Di  cső  ítés, hálaadás, 
könyörgés, kérés és panasz egy-
aránt jelen van itt, ahogy Dávid 
királynál is föllelhető ez a gazdag 
tematika. E ciklust úgy is értel-
mezhetjük, mint az ószövetségi 
művek – a zsoltárok mellett töb-
bek között az Éne  kek éneke – mai 

olvasatainak gyűjteményét. Itt va  lóban ötvöződik a ha -
gyomány a modernséggel. Hämäläinen és kongeniális 
költőtársa, Ke  lemen Er  zsébet láthatólag hisznek ab -
ban, hogy az irodalom, a költészet világában lehetsé-
ges párbeszéd a különböző korok és kultúrák között. 

A könyv illusztrátora a kiváló debreceni művész-
tanár, Huszti László. Az általa készített grafi kák 
igen fi noman adnak jelentéstöbbletet a kötetnek. Jól 
érzékelhető, hogy az alkotók – a költő és a képzőmű-
vész – szoros szellemi rokonságban állnak egymás-
sal. Így a kötetben a társművészetek együttműködése 
is példaértékűnek nevezhető.  Bakonyi István 
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