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KIss AnnA 
(1939, Gyula)

Ősei földművesek, mesteremberek voltak. 1957–1961 között a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen tanult, de tanulmányait félbeszakította. Ezután a Szegedi Tanár-
képző Főiskolán végzett magyar-orosz szakon 1966-ban, közben 1961–1963 között 
a Hortobágyon kollégiumi nevelőtanári beosztásban dolgozott. 1963–1979 között Bu-
dapesten tanított. 1975-től a Magyar Írószövetség és a Művészeti Alap tagja. 1979-től 
írásaiból él. 1990-1994 között a Tekintet című folyóiratot szerkesztette. 1997-től az 
Artisjus tagja lett. 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Az Alföld mutatta be (1967), majd a Költők egymás közt című antológia Nagy László 
bevezetőjével. Költészetének forrása a folklór, a mese, az archaikus népdal, a ballada, a 
régi magyar költői nyelv. A népi kultúra, a paraszti-kézművesi lét motívumait felhasz-
nálva mítoszt teremtett. Költészete képzőművészeti törekvésekhez is köthető, Berki Vio-
la, Gross Arnold, Gyulai Líviusz, Schéner Mihály művészeti elképzeléseihez kapcsolható. 
Gyermekeknek írt munkái, hangjátékai, drámái is jelentősek. Hangjátékait sugározták 
a rádióban, több drámája színre került, köztük Bolondmalom címmel gyermekeknek írt 
darabját Kaposvárottjátszották 1984-1985-ben.
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Verseskötetei

Fabábu (1971)
Feketegyűrű (1974)
Kísértenek (1976)
Világok (versek, verses drámák, 1978)
A viszony (1983)
Az idő (1986)
Az esély (verses drámák, 1990)
A jelenlét (1993)
Genitivus (1995)
Másik idő (1999)
De (2001)
Az éden íze (Trilógia I., 2006)
Az úrnő ezüst ujja (Trilógia II., 2008)
Szélörvények vonulnak (Trilógia III., 2010)
Jár nyomomban (2011)
Gyolcs – Összegyűjtött versek (2014)

GyermekVersek

A holdnak háza van (1978)
Hol van a világ vége? (1981)
Tükörképek (prózaversek, 1983)
Máktündérek, csutkanépek (1984)
Alattunk is laknak, felettünk is laknak 
(1985)
Ünnepnapok, évszakok (1992)
Szeles könyv (2000)

Díjak

József Attila-díj
1975, 1992)
SZOT-ösztöndíj (1979)
Alföld-díj (1980)
Artisjus-díj (1986)
A Jövő Irodalmáért Díj (1988)
A Művészeti Alap irodalmi díja (1991)
Bölöni-díj  (1991)
Déry Tibor-díj (1993)
Arany János-díj (2002)
A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj 
(2008)
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KIss AnnA

Hóban, álomban
Hóban,
álomban világló
gyolcson
nevem 
kezdőbetűi,
(sírok egy kert
havában),

a nő, ki 
felvett, az
ég felhőinek
üzent – bár a
felhők,
is múlnak
a világban,

a nő, ki felvett,
csengőt kerít
bokámra 
holdas,
vándorló
időmben,

ki hitte,
hogy szélfútt
bokám
nyugtalansága
szent dolog,
mint 
lelt hibák
a kőben,

ruhája 
aljából hol
elhagyott,
sötét fák,
magva pergett, 
felvett, kiejtett, 
elhagyott,
megátkozta 
a kertet, 
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ruhája 
aljából hol
elhagyott,
meglelt, a holt
vizekből
felvett, hóban, 
álomban, 
itt vagyok,
életre
ő lehelget,

ajtómra jár
a szél, e
mintha-kor
regényeit a
résen át
behordja –
csengővel 
lomjaim közé,
fel-felviláglik
ujja, 

ajtómra jár
a szél, nagy
széltolók
hívnak álmaikba, 
mennék
világgá, s
egy havas
kert felrémlik 
újra,

hóban, 
álomban világló
gyolcson 
nevem
kezdőbetűi,
(sírok egy
kert havában),

a nő, ki 
felvett,
az ég felhőinek
üzent – bár a
felhők
is múlnak
a világban,

csengőt kerít
bokámra, 
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és a gyolcs
betűit
visszabontja,
nem ámít, 
lomjaim közül,
fel-felviláglik
ujja,

a nő ki 
meglelt, az
ég felhőinek
üzent –
omlásukon túl
világos, 
átható szem

figyelte,
hogy szélfútt 
bokám
nyugtalansága
szent dolog,
mint 
lelt hibák
a kőben.

Hold, kabát
Örvénylenek 
nagy őszi fák,
sötéten már,
sötéten,
örvénylik 
vélem 
hold, kabát 
tán eltűnök
a szélben,

mert észak 
medrét
félni más,
ponyváin át
a változás,
mélyéből 
felvetődő hallal,
hegy torkából
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lassú
morajjal,

nem félek,
meg sem
érteni, mert
nem beszéd –
olyan,
nem félelem –
olyan,

örvénylenek
nagy őszi fák,
örvénylik 
minden,
hold, kabát,
örvénylik
versbeszédem,
mert észak 
mederét
félni más,
sodródni kinn
a szélben,

mert észak 
medrét
félni más, mint
lassú jég
partján a láz,
felnyílik
hasadéka
létét világgá
zengeni,

nem félek,
meg sem
érteni, mert
nem beszéd –
olyan,
nem félelem –
olyan,

mert észak 
medrét
félni más,
ponyváin át
a változás, 
mélyéből
felvetődő hallal,
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örvényei
lassú morajjal,

nem félek,
meg sem
érteni, mert
nem beszéd –
olyan,
nem félelem –
olyan, mint

partjáról,

ha van,

ha világosan 
örvénylik
versbeszédem,
örvénylik 
vélem
hold, kabát
ellobban, el,
de mégsem,

felvet 
magából,
buszra vársz,
orsót lelsz
a szélben,
valaki szellem
visszajár,
sír a kő 
kezében.

landolások
Szeles, világos
semmi, a
szárnyon 
túl feledni,
alvók, kék
takarónyi
magányok,
ennyi, ennyi.
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Kopár kő,
víz-dörgések,
fordul alá
a lélek,
kráter, holt,
ennyi, ennyi,
ahogy
sötéten lángol
egy holló,
és a távol,

a kéz szélben 
világol,
de mintha
másé volna,
almát vesz
egy kosárból,
három nap 
sincs
a nyárból,

kik vagyunk?,

egy holló,
és a távol,
holló-hajból
a szál toll,
ott sincs,
valahol távol,
visz magával
sietve,  
nincs város
boldog egy se,
várnak a 
szeles tóhoz,
el!,

kik vagyunk?,

szeles, kék
landolások, 
mi halmok
közt találod?,
mi partok
lejtenek, hogy
lenn alvó
cetek
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merülnek
fel veled?,
mi hold-
fogyatkozások?,
hogy kik 
vagyunk,
ha mások:
ábrák e
parti kőben, 

mint ki az 

időben – 

üresség, 
ennyi, ennyi,
eltévedtél az 
égen lángoló
jelek közt,
eltévedtél!,
a rajtad
lángoló jelek 
elvesztek,
el!, 

hiába 
nézne rád 
világos,
nagy vizénél,
az ég sem
tudná, ki kiáltoz,
hol a part
mélybe lejt,

legyen!, kiáltod,
jól van!, 
jó hely lesz 
a halálhoz!, s

nem felel.

Nem felejt!

K
is

s
 A

n
n

a



12

másik idô
beszélgetés Kiss Anna költôvel

Anna, a 2007-ben lezárult Ördögh-i Tekintet-idők után hosszú évekkel találtam 
vissza hozzád. Hét év. Úgy tűnik, az ember életét meghatározó hétéves periódusváltás 
irodalom dolgában is meghatároz. Már akkoriban megkérdeztem volna, ha elég bátor 
vagyok, hogy te érzékelted-e a konkrét változást? Amikor megjelentél a szerkesztőségben, 
azonnal átalakult, vibrált, jókedvűvé, teltté lett az amúgy meglehetősen komor ájer, ami 
Ördögh Szilvesztert általában körülvette. Tudtad ezt? Tudtad, ha belépsz valahová, az 
égiek kinyitnak egy ablakot? 

1990-től 1994 tavaszáig voltam a Tekintet szerkesztője. További egy évig már csak 
a kuratórium tagja. A dolgok persze sokkal korábban kezdődtek: az én orosházi gim-
náziumi osztályfőnöknőm lett Szilveszteré évekkel később Szegeden, és mindkettőnkkel 
bevásárolt – már ami akkori politikai megítélésünket illeti. Bár velem mindig anyaian 
elnéző maradt – vele nem. Méltán elhíresült korai írása, A csikó, kivételes írói jövőt ígért. 
Nagyívű, erős, szabad írásokat, a magával hozott friss levegőt. De mintha eltévedt volna 
– mint a főhőse. Sokan politikai karrierjével azonosítják, én azzal, aki A csikót írta, azt 
sirattam meg temetésekor is. És engedtem a kérésének, hogy legyek a világ legmegbe-
csültebb, legrosszabbul fizetett szerkesztője. Tudtam, hogy lesznek vitáink. Később, amíg 
figyeltem még a folyóirat-számokat, már feloldhatatlan vitáink is voltak, elmaradtam az 
éves záróestekről is. De a szerkesztőségbe ki-be járó írók, költők akkoriban valóban jól 
érezték magukat körünkben. És ezt szerettem.

Internetes szerkesztőként, ráadásul szegénylegényként az ember a kötelezőket olvas-
sa, főként internetes felületeken, de most, hogy néhány hete a régi könyveid újra lekerül-
tek a polcról, a versek visszahoztak egy tizenéves képet. Szövegeid mögött palóc öreg-
anyám dallamos, indázó dünnyögését hallom. Jár a keze, énekel az orra alatt, közben 
a szél halkan csapkodja a szőlőleveleket, a patak árterén hullámzik a selyemfű. Régen 
is láttam – téged olvasva – ezeket a képeket, de valamiért nem kötött össze azzal, hogy 
öreganyám rontáshárító, segítségkérő imákat énekelt a szőlő vagy a föld istenéhez, mára 
vált világossá bennem. Talán a hasonló környezetben születik, Zsadány és Gyula? A 
mélyen beágyazódott gyermekkor? 

Gondolom, a korai könyveimet találtad a polcon. Az eltűnt zsadányi nádi rideg-
pásztorság emléke-maradéka emberben, történetekben, szokásokban, nyelvben (!) ritka 
hozomány egy költőnek. A gyulai tanyák világa, anyai, nevelő nagyszüleim vár mögötti 
háza, kertje, a polgári másféleség szintén. Az előtted lepergett filmszerű képek az enyé-
immel sokban egyfélék. De a későbbi versek már elmozdulnak a koraiaktól, nagyon is. 
Ahogy az élet, az utak adják, magam is változom. A kifejezés ereje, az írások hitele, a 
kissannaság, remélem, nem. Hogy az mi légyen, nem tisztem kifejteni. Talán az olvasót 
is jobban érdeklik maguk a versek.
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Milyen a viszonyod, egyáltalán van valamilyen viszonya a kortárs társmű-
vészetekhez? 

Mindig is tájékozódtam más művészetek világában is. Néhány tudomány is 
érdekel: néprajz, kultúrtörténet, történelem, nyelvészet, ásványtan, természetel-
vű gyógyászat. Követhetem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia alkotói éppen 
min dolgoznak, és mindenki bemutatkozik életműve legjavával is. Ezeket az al-
kalmakat lehetőleg nem hagyom ki. A város is sokat nyújt kulturális téren.

A debreceni orvosegyetemről szegődtem nevelőnek a Hortobágyra. Az majdnem 
olyan világ, mint a zsadányi. De ott már az ’56-ban elmondott Nemzeti Dalért nem zak-
lattak, eltűntem szem elől. A Hortobágyon lettem igazán költő, kiadással is ott avatott 
fel a debreceni Alföld. Színész férjem hozott Budapestre. Főiskolai levelező hallgatóként 
innen jártam Szegedre, orosz-magyar szakon végeztem. Válásunk óta is itt élek. S az 
orosz nyelvre is nagy szükségem volt régi ideink keresésekor. 

A költő a tapasztalataiból él, a szellemieket is ideértve, hogy sodorjanak magukkal. 
Mindenki tudja, miről beszélek, mi emberek, mind ugyanazokat a dolgokat éljük meg, 
a különbség a „hogyanban” van. Hogy így feldúl a létezés élménye, amit nem tudsz 
magadban tartani. 
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Mi nem félünk a tapasztalat, a szellem erőivel sodortatni magunkat, sem befogni 
ezeket az erőket. Mert a tehetség is irdatlan erő ám! Ez nyilvánul meg az úgynevezett 
zsengékben is. Ha szerencséd van, biztatnak. Mások elvetik azt, amit csinálsz, s ez csak 
a kezdet, végig így lesz. Mégsem kívül, hanem belül dől el minden. Már nagyon korán. 

Orvosira ’56 miatt mentem, oda felvehettek maximális pontszámmal. És mert erre 
a romantikus hősiességre szántam el magam. De a vers csak kibújt belőlem, s időben 
továbbálltam.

Mit látsz az országos szegénységből, ami archaikus világodhoz oly közel 
esik?

Hogy az újra megjelent fél vagy teljes analfabetizmus tovább ront rajta. Vilá-
gunk nem az archaikum, nem is a középkor, a biblia pauperum világa. Hogy ez 
újabb súlyos kérdéseket vet fel.

Lehet-e ma Magyarországon a kultúra szabadságáról beszélni? Egyáltalán 
létezik valahol a világon szabad, független kultúra? 

Tisztán független talán nem lehet, a pénztől mindig függeni fog. És nem 
remélek aranykort.
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1971-ben jelenik meg az első kötet, a Fabábu (benne két – számomra igen emlékeze-
tes – testvérverssel: Sír a fabábu, ág szeretne lenni, és mögötte: Sír a fabábu, ember akar 
lenni). Nem állítható, hogy korai kötet, harminckét éves vagy, még ha altatták is két-
három évig, a Fabábu az érett nő világa. Ismerve a könyvkiadás, benne az „elsőkönyvek” 
nehéz sorsát, és azt hiszem, a szerkesztő csak nézett, se lenyelni, se kiköpni nem tudta 
az elfogadott líravonulatokhoz mérve, hogyan jelent meg végül? A szakma hogy fogadta?

A Magvetőtől vissza is dobták. A hallgatag évek már korábban, Debrecen után el-
kezdődtek. (1963-69). Nem óhajtottam a szerkesztőségek előszobáit sorra venni, míg 
barátunk, Latinovits Zoltán fogta a felgyűlt oldalakat, s elolvastatta általa személye-
sen ismert költőkkel, így került Nagy Lászlóhoz is. Nagy László mutatott be a Költők 
Egymás Közt versantológiában, s Kormos István keresett meg, hogy kiadná kötetben, 
ha írok még hozzá. Fabábu című könyvemmel kezdődött a Kozmosz-sorozat a Móra 
Kiadónál. Siettetett, szinte kezemből szedte ki az utolját, nem volt idő megérlelni, mint a 
többit, meglátszik rajta. De a könyvet díjazták, az év legjobb első kötete lett. 

Találtam és kijegyeztem egy szépséges mondatot, azt hiszem, a feministák (ha lát-
nák), plakátra tennének miatta: „Én férfiakkal nem harcolok, a férfi nem arra való, 
hogy harcoljak vele, én se arra való vagyok neki, hogy harcoljon velem. A férfit egész 
világnak gondolom, magamat is annak gondolom. Szentségnek gondolom, magamat is 
annak gondolom.” Hogyan értsük, ha érteni akarjuk? Az alaptétel világos, két egység, 
két szentség, ha összeilleszti a pólusait, erősebb a világnál, de a klasszikus mondja azt 
is, hogy a férfi és a nő ezért nem érti egymást (azért harcol egymással), mert a férfi a nőt 
akarja, a nő a férfit. Nincs itt valami ellentmondás? 

Amit ott mondok, annak nincs találkozása sem a feminizmussal, sem klasszikusunk 
derűsen borús mondataival. „BŰN AZ ELEVENT MEGSZOMORÍTANI”, mint egyet-
len törvény, ez van az oszlopon egy régi írásomban, bár UTÓPIA a címe. Amit mondok, 
annak ezzel van találkozása. 
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A kultúra piacosítása valójában a bulvár erősítése? 
Ez is tagadhatatlan. Az is, hogy könyvvásárokon rengeteg a nézelődő, ott 

fájdítják a szívüket, alig van pénzük a megdrágult könyvekre. Az újgazdagok 
többségének meg igénye nincs rá.

Bevallom, ha nem vallom be, akkor is így van, az előző kérdés előőrse, felderítője e 
mostaninak, ami Nagy László. Ugyanebben a kisinterjúban, mini-arcképben, amelyben 
a harcot emlegeted, azt mondod, kicsit meghúzva a mondatvéget: „…bemutatott a Köl-
tők egymás közt-ben, és…, hát…, életünk összekapcsolódott.” Anna, kedves, miután 
az ember megélt egy kort, előfordul vele, hogy élete össze-összekapcsolódik, és soha nem 
ilyen egyszerű, ilyen prózaian egyszavas. A körülmények soha nem ideálisak, a közönség 
többnyire kritikus, a zaj sokkal nagyobb, mint azt az „összekapcsolódók” szeretnék. Hát 
még két olyan költő esetében, mint Kiss Anna és Nagy László. Feloldanád ezt a hiányt?. 

A feloldás a hozzám írt leveleiből, cetlijeiből, rajzaiból, magam írásával összeállított 
Bagolyasszonyka én. A Genitivus című könyvemben. Az irodalomtörténetnek. Az olva-
sóknak. Nem ők a közönség? Számomra igen. 
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ágH IsTván

Kiss Anna ideje és világa

Háromszor írtam korábbi könyveiről, mert különleges stílusa és költői tárgya engem 
is megragadott. Szokatlan volt első kötetének címe, a dísztelen és rejtélyes, csöndesen 
provokáló Fabábu. Képzeljük magunkat 1971-be, mikor a művészetnek az elkötele-
zettség parancsát kellett követnie, hogyan hatott ez a Kemény Henrik Vitéz Lászlójára 
emlékeztető cím?  És a pályát indító rövid, de nagy távolságokat sejtető költemények a 
mese születéséről és a csillaggá változott mesélőkről, a rókalángot fújó fekete dombról, az 
ágaskodó táltosról! Sinka István akkor halt meg elhallgattatva olyanok miatt is, melyeket 
Kiss Anna éppen elkövetni kezdett. De talán észre se vették, mert a különös mesebeli 
furfanggal másra terelte a figyelmet. Akkor még nem tudhattuk, hogy az a fabábu, aki 
a közbülső, se ez, se az állapotban leledzik, nemcsak bábjáték figura, hanem jelképe egy 
teremtett világnak. 

Kiss Anna világa és világképe a magyar népköltészet és hitvilág ősi anyagából, an-
nak gyermekversnek maradt töredékeiből, hangulatából és ritmusából ered. S mindez 
az egyenes ági utód örökségeként, az apai szabóműhely körül a mesterek utcájában. 
Először egy ridegpásztor, világháborús huszár történetei, aztán az asszonyi babona, a 
vajákosok, csepűrágók, vándorcirkuszosok vonzották, s az a bizonyos genetikai magha-
tározottság is igazgatta sorsát, miként egész életét befolyásolja az univerzum misztikus 
szellemjárása. Ahogy a kisgyerek kígyóval harcol egy csupor tejért, s jár nyomában majd, 
mint a teremtés tanúja, ihletője a különös kis fekete kígyó. Hisz Kiss Anna is a teremtő 
költők közül való, mint Dante, aki fölépítette a világ mintáját az Isteni Színjátékban.

Föltételezem, hogy azoknak a magyar mítosztöredékeknek a kiegészítésére töreke-
dett, melyeket gyerekkori elcsodálkozása közben megismert. S a Fabábu világgá ment, 
és Anna miután lehúzta és összegyűjtötte a hajnali füvekről a harmatot, elindult a földke-
rekségen az időt megtalálni. Meg sem állt Európa, Magyarország felől az ősi földekig, az 
őslakos népek és néptöredékek Szibériájáig, Mongóliáig, Izlandig, a kanadai indiánokig. 
De ahova nem visz út, ahol még idő sincs, oda is elért és megszólalt „A lenni  / és a nem / 
sehol még” világűrében, a  „lélegző sötét”  nyelvén. Egy új genezist ír magyarul, melyet 
az elemek is beszélnek. S be akarja váltani naiv eposzunk megteremtésének vágyát, 
mellyel költőink foglalkoztak, részműveket alkottak, de szándék még Arany János élet-
művében is befejezetlen maradt. Az ősi létezésbe hatolt s az akkori ember lelkét, észjá-
rását és életvitelét élte újjá lírai epikájában. De az már nem a megszokott mítosz, hiszen 
éppúgy a jelenben és jövőben áll, mint a múltban, nincs egymás utáni története, mint az 
emlékezésnek. Zenéje az elemek, ősi eszközök, a sámándob, a doromb hangja, az indázó 
szófűzérekben a révülés, a varázslás patakjának csörgedezése, folyamának áradása. Az 
emberi tudás párlata a művészet boszorkánykonyhájából.

Kiss Anna összegyűjtött műveit olvasva arra gondolok, a jól végzett munka érzésének 
hányszorosa halmozódik föl egy életműben? S a hiányérzetek alkonyi szorongásai, s az 
elégedettség és a kínlódás fáradtsága együtt! S reggelente az erő, a tiszta gondolkodás és 
az önbizalom feltámadása!  A művész megteremti műveit, ha a sors megengedi szándé-
kának a telejésülését. Ahhoz pedig nem kevés megátalkodottság és állhatatosság, erkölcsi 
dac és erő, ember-, természet-, haza- és világszeretet, meg hűség szükségeltetik, hogy a 
tehetség a maga teljeségében érvényesülhessen. 
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Két kötetének 1500 oldala anyagában könnyű súly ahhoz képest, amit a tartalma 
jelent. Egy alig ismert, felejtett vagy most keletkezett világra nyithatjuk lapjait.  Elgon-
dolkozhatunk a címén, hogy a Gyolcs sem egyszerűen a tisztaság szimbóluma, mint a 
fehérített lenvászon, ugyanakkor a kézművesség anyaga is. Egyszersmind a védőréteg, 
elválasztó közeg, a dimenziók határa, a születés és a halál kelléke, a rések létrehozója és 
megszüntetője. És annak még hányféle változatában? A gyolcs akár az elemek megjele-
nési formája is, ahogy a „szél fúj és a gyolcs száll”. De azt hiszem a legfontosabb jelentése 
maga Kiss Anna költészete.
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áCs mArgIT

Aki képekben beszél

„Macskaképű és képekben beszél” – pöttyentette oda saját arcképét a költő egyik 
ifjúkori versébe, ahogy a reneszánsztól a festők teszik ezt némely képeiken. De nem ön-
arckép ez, Kiss Anna igazi önarcképei – lesz még róla szó – gazdag értelmű, álomszerű 
versvíziók, hanem olyan kis igazolványkép-féle: a gépi kamera mutathatta volna őt 
ilyennek, s persze még a fene nagy tudásától eltelt, szárnyafosztott, lelkefosztott átlag-
emberi közeg is, amelyben egyszer csak kihívóan eredeti verseivel, boszorkány-frizurá-
nak nevezett hajviseletével felbukkant. 

Pár szót erről a „macskaképűségről”. A széles arccsont, a mandulavágású szem ön-
magában még nem feltétlenül juttatná az ember eszébe a háziasult ragadozót. Hanem 
a tekintet! Valahonnan nagyon mélyről, nagyon messziről, sokat tudóan, kérdőn és egy-
szersmind zárkózottan néz ránk a macska. Egyetlen pillantás, és tisztában vagy vele, 
hogy nem férhetsz hozzá. Sugárzik róla a függetlensége. Tudja, amit tud. Rólad is. De 
elég az neki, hogy kiismert, eszében sincs, hogy megbántson. Tudd te is a magadét! 
Akkor szóba áll veled. Így néz ma is Kiss Anna, csak kissé szelídebben, megértőbben, 
szomorúbban. S hogy a macskaság hetykesége már eltűnt, az a mély és messzi szfé-
ra, ahonnan kitekint, embervoltunkkal kapcsolatos: a génjeinkben lappangó ősiség. Az 
arcvonásairól ma már másféle portrét rajzol. A Kik vagyunk, mi népek? című versesz-
széjében leírja, hogy a hetvenes évek legvégén egy kirgiz férfi rászólt: „mért oroszul 
beszélsz. / Hakasznak hitt. A / mongolok mongolnak, / a kazakok kazaknak, / a mordvák 
mordvának. / A legészakibb szibériaiak / is, hogy szép kerek / fejed van, mint nekik...!” 
És itt nyilván elmosolyodik a költő, miként mi, olvasók tesszük, mert ezt a kerek fejet 
az a lány emlegeti évődőn, kedves iróniával, akit úgy ötven éve macskaképűnek lehetett 
mondani.  

Az emberi ősvilágot, amely valaha, költői szárnybontása idején a sejtelmeiben 
ütötte fel a fejét, s amelynek sugalmazását hallhatjuk ki sok-sok későbbi verse ritmu-
sából, jelképeiből is, e versírói gyakorlattal egy időben Kiss Anna tudós módra kutatta 
is: konok kíváncsisággal, szorgalmas munkával, merész utazások alatt ásta elő az em-
beriség múltjának már-már feledésbe merült szeletét, a népek egykor volt találkozá-
sait sok-sok előítéletes történelemkönyv és tudományosnak hitt dogma üledéke alól. E 
múltszelet nyilvánvaló nyomairól faggatta ki a régészeti és muzeális leleteket, írásjele-
ket és díszítő mintázatokat Szibériában, a kanadai indiánok között, Izland tengeröb-
leiben, vagy akár a magyar folklór egyik-másik közismert darabjában. És lám, ezt az 
ismeretanyagot nem valamifajta médium révületével adta és adja tudtunkra, hanem 
kedves, egészséges humorral fűszerezve. Számít az olvasók és hallgatók szkepszisére, 
s ezért nem rohanja le őket felismeréseivel, hanem csak játékosan, maga is csodálkoz-
va odarakja az orruk elé a meghökkentő, meggondolkoztató tárgyakat, analógiákat, 
szöveg-fosszíliákat. 

Kiss Anna tehát, akit leggyakrabban a sámánköltőkkel rokonítanak a verseit elemző 
irodalmárok, és erre minden okuk megvan, ugyanakkor a költői önreflexióra is töké-
letes példát ad. Ha Magyarországon a posztmodern esztétika a korszerűség legfőbb 
ismérvének a narrációban lévő elmozdulást, magyarán az önreflexiót tette meg, Kiss 
Anna műveit kiválóan használhatná példatárába. Igen érdekes elegye az ő lírai hangja 

á
c

s
 m

a
r

g
it



22

a sugalmazottságnak és az éles szemű, éles nyelvű józan és profán kibeszélésnek. Nem 
csoda, ha pályakezdetekor sokat emlegették vele kapcsolatban a boszorkány-meta-
forát, nemcsak imént említett hajviselete miatt. Ő maga is eljátszott a szereppel.  A 
macskaprémkalapos hölgy című monológ-verse, amelyből aztán monodrámát is írt a 
tükörben megjelenő, onnan szerelmetes festőjével kacéran pörölő nőszemélyről, igazi 
boszorkány-hitvallás, a nőiség elemi megfogalmazódása. Be kell vallanom, fájdalmas 
veszteségem, hogy nem áll módomban több kiváló színésznő után – én Gál Erzsi elő-
adásában láttam a darabot – elripacskodni ezt a csodálatos szöveget. Nagyon boldoggá 
tenne, ha egyszer mégis. Mert dehogy boszorkányról van benne szó: egy okos, öntu-
datos, szabad lelkű leányzó hódítgatja a festőjét a tükörből. Aligha jelenítették meg ezt 
a mai nőtípust ennél találóbban, mondhatni reálisabban. Még talán emancipáltnak 
is nevezhetnénk, ha nem lenne annyira oda azért a festőért. Hogy a tükörben lakik?  
Hogy macskaprémet visel, amely egyenest a bádogtetőről ugrott a fejére? Hát hol más-
hol lakna? Mi mást viselne? 

A köszöntőm elején idézett kis portré másik eleme az volt, hogy „képekben beszél”.
Kiss Anna, mint az igazi költők, egy saját univerzumot hozott létre, amelyben a tár-

gyak, a jelenségek, a figurák mind jellé válnak. A szél Szél lesz, a kő Kő, a Nyírfaseprű, 
a Bagoly, a Róka, a Fagyöngy mind egy mítosz szereplői. „Jár nyomomban két kicsi 
kígyó” – olvashattam negyvenvalahány évvel ezelőtt, és fogalmam sem volt arról, hogy 
ez mindennapi nyelven mit jelent. De tökéletesen értettem. Most sem akarom  racioná-
lis fogalmakra lefordítani, pedig már könnyebben tehetném, mert részben megokosod-
tam, részben meg Kiss Anna legutóbbi könyvében felderítette ezt az ősi motívumot is. 
Megtalálta hatezer éves kőfaragványon a kanadai tavaknál, és az indonéz tengeristen 
két kígyójában, a két kígyóval táncoló delphoi papnő képében, az esőt, vizet jelképező 
afrikai kígyóikrekben, s még számos ábrázolásban. De a motívum a vers írása idején 
ezek ismerete nélkül született meg őbenne, s ezek ismerete nélkül értettem meg én is. 
Azonnal lehetett tudni, hogy az a költőlány, aki ilyeneket ír, a kiválasztottak, a látók, 
az igazán élő, a teljességben élő kevesek közül való. S a következő negyvenvalahány 
évben mindig az elsők között voltam, aki lektorként megismerhette verskéziratait, mert 
a Költők egymás közt  című antológiában való debütálása után nem sokkal már szer-
keszthettem a Fekete gyűrű című kötetének anyagát. Ennek megjelenését megelőzte 
ugyan a Fabábú Kormos István sorozatában, mégis joggal számíthatom a kezdetektől 
munkakapcsolatunkat. Ma is furcsállom kissé, hogy két ennyire különböző fiatal nő 
barátságban lehetett egymással. Én az ő merészségével szemben visszahúzódó, bátor-
talan, szolid fiatalasszony voltam. Az ő álmok és sejtelmek között száguldozó szelle-
mével szemben én majdnem görcsösen karteziánus, az ész rabja és szolgája voltam. Ő 
vitézül harcolt akkori albérleti szobácskájában a Gézákkal, de lehet, hogy Gyuláknak 
hívta őket, mármint a svábbogarakat, én szorgosan háztartást vezettem, és sohasem 
késtem el a bölcsődéből. Nemcsak majdnem minden könyvének szerkesztője voltam, 
ettem a főztjét is, ismertem különösen berendezett lakása változásait, s ő is az enyémet. 
Ismertem, értettem legtöbb versét (nem mindet!), de sohasem tudtam szabadulni attól 
a gondolattól, hogy valójában nem csodálkoznék, ha egyszer kiderülne, hogy nem is 
földi lény.

Belegondolva e féltréfás állításba rá kell ébrednem, hogy Kiss Anna versei tudat-
ják velünk, hogy mi sem vagyunk egészen, minden ízünkben földi lények. Bennünk is 
van valami, aminek a révén felfogjuk a jelek jelentését. Tudjuk, miért van, hogy valaki 
nyomában két kicsi kígyó jár. Hogy „aki egyszer csillagra éhül, nem akar lejönni az 
égrül”(Táltosbika). Felérzünk arra a verstoposzra: „ősvíz-rengéssel / játszanak /, érint-
getik a lágy falat, / más léteim még / sejlenek, / hal voltam és / más mindenek...”(Rajtam 
még).  Ide idézhetném Kiss Anna verseinek, színjátékainak ezernyi motívumát. De egy 
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jelet mégis kiemelek még. A gyolcs gyönyörű, egyszerre gyengéd és baljós jel. Gyolcsba 
pólyálják az újszülöttet, a szerelmesek gyolcsinge érzéki, de fehérsége szinte kihívja a  
vérfolt vízióját. Fekete gyolcs hajába takarja a lány a szeretőjét Kiss Anna egyik régi ver-
sében. S gyolcs lesz az utolsó öltözetünk. 

Szép ez is. Meg kell köszönnöm Annának, hogy megtanított rá. És szívből kívánom, 
hogy még sok-sok évig tanítson minket öregkorunk szépségére. 

(Elhangzott 2014. január 27-én a PIM-ben, a költő születésnapjának köszöntésén) 
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AlfölDy JenÔ

nyitva a felleg-ajtó
Kiss Anna költôi világa

„Költői világa” minden rendes költőnek van, akkor is, ha ez a „világ” a magyar kártya 
négy ászának évszakaira, egy lány szeme bogarára vagy egy kézikönyvtárra szorítkozik. 
A teljesség kozmikus és parányi méretekben egyaránt felmutatható. Költői világképről 
azonban csak olyan mesterek méltatásában beszélhetünk, akik univerzumot teremtettek 
az emberhez mért – s az azon túli – térből és időből, s a műben az apró részletek is az 
Egész megértését szolgálják. Kiss Anna ezek közé az alkotók közé tartozik, akkor is, ha 
a maga világát egy „kordészínház” négyszögében vagy egy mesélő asszony hangzáste-
rében hozza létre. Teremtő az öreg asztalos is, aki Pinocchiót, a fabábut megfaragta, s 
úgy tetszik, lelket lehelt belé, mert egyszer csak megszólalt, örült, sírt, megszenvedte és 
elnyerte emberi mivoltát.

Helyben vagyunk: Kiss Anna első kötete, a Fabábu óta ugyanezt az emberteremtést 
műveli és csodálja meg mások lelket lelkedző munkájában, költőelődökében, mesemon-
dókéban, nótafákéban, bábjátékosokéban, bábaasszonyokéban, a Bibliában. Csak a 
kontárságot, az ihlettelenséget nem tűri, ha profizmusnak, irodalmi elitnek, celebritásnak 
nevezik is némelyek. Hivatkozhatok Prométheusz ama mítoszára is, amelyben jótevőnk 
sárból gyúrta meg az embert, vagy Héphaisztoszéra, akinek a mesterségeket köszön-
hetjük az előbb említett titán közvetítésével. Az sem baj, ha Ádámtól–Évától rajtolunk.

Legnyugodtabban Kiss Annát merem költőnőnek nevezni e szóra érdemes kartársnői 
között, mert ő nem ért félre: sokkal inkább elismerés, hódolat ez tőlem, mint rangfosz-
tás, vagy, hogy is mondják csak, „diszkrimináció”. Az emberiség női fele nélkül semmi 
sem volna a férfi, nem is létezne az emberiség. Hogy mást ne mondjak, ki tudná meg-
mondani, hogy a kézilabdás Nagy László vagy Görbicz Anita-e a nagyobb spíler?! Kiss 
Anna előnyévé váltotta az irodalmi világban itt-ott még meglevő hátrányt, azt, hogy 
nőnek született. Észjárásában, látásmódjában és beszédmodorában a női elementum 
uralkodik, versengés nélkül, fenségesen. A részletekre koncentrálva a nagy egészet, az 
ember személyes és személyen túli univerzumát sem veszti szem elől. A csillagos ég az ő 
verseiben is feltűnik – „nyitva a felleg-ajtó” – és olykor távoli világok Nanseneként látom 
őt Izlandon vagy a messzi Kelet népeinek életformáját, folklórját, égboltját tanulmá-
nyozva, anélkül, hogy férfierényekkel akarnám felruházni, amennyiben ezek megkülön-
böztethetők a nőiektől (gondoljunk a pajzsos-dárdás-sisakos és tudós Pallasz Athénére). 
A módszert Bartóktól, Kodálytól, Erdélyi Zsuzsannától tanulta, mint pályatársai közül 
a világ folklórját szemléző Tornai József, Juhász Ferenc vagy Buda Ferenc, de az út 
nemcsak Kőrösi Csoma Sándor vagy Vámbéry Ármin módjára járható végig, hanem 
a képzelet képességével is. Kiss Anna mindenekelőtt a magyarság nagy ismerője. Tövi-
ről hegyire ismeri azt, amibe beleszületett: a kis közösség kultúráját, falusi emberekét, 
kisiparosokét, s ismereteit innen kiindulva tágította ki az emberiségre. A legfontosabb 
emberi ösztönzők mindenütt közösek, a jelleg bármennyire eltér, legyen bár izlandi, gö-
rög, zsidó vagy arab. Lényegében a szükségletek kielégítésének módja a kultúra és a 

A
lf

ö
ld

y
 J

e
n

ô



25

civilizáció, s a lélek fényűzéseit sem választhatjuk el tőle: a nemiség, a szerelem, a családi 
kultúra, s még az ipari formatervezés is esztétikusan reprezentálja önmagát. Ősidők óta 
megmutatkozik ez a nők történelmében csakúgy, mint a férfiakéban. Ámde egy férfi nem 
írná le a kézműves mesterségekről szólva, hogy az tud bánni egyik legősibb eredetű szer-
számunkkal, a tűvel, aki nyomtalanul ölt össze fekete ruhát fehér cérnával. Jellegzetes 
Kiss Anna-motívumot idéztem. Az ő antropológiája javarészt női oldaláról ragadja meg 
az emberi lényt, de kiválóan ismeri a teremtőtevékenység férfioldalát is. Lapozzuk csak 
föl ifjúkori pályaszakaszából a régi, falusi és kisvárosi iparos-világot megidéző remekeit, 
például a Továbbadom vagy a Fohász címűt. Ez a gyaluforgácsos, mézeskalács-illa-
tú, rézműves-, szíjártó- és bognártudományokat felmutató, ostyasütödei, csipkeverői 
és harangöntői tekintélyű költő a mai emberhez vezető utat járja, de egy nagyrészt már 
elmúlt vagy múló szakaszában. Világa, mint a gyerekeké, a játékmúzeumok avatottja-
ié, teljesebben és szervesebben összeáll, mint a korszerű tudományossággal fölvértezett 
modern emberek városképe, amelyben szervetlenül épülnek össze a változó korszakok 
produktumai. Kiss Anna világa szerves és áttekinthető, részleteiben és egészében egy-
aránt. S azért nyűgöz le, mert nem provinciális: a költőt, mint művelődéstörténészt és 
folkloristát, a földkerekség minden tájegysége érdekli, és életművében egyformán jelen 
van a gejzir-szigeti, a mongol vagy az onogur és türk eredetű, sok-sok elemet magába 
fogadó magyar műveltség. Mindez főként a nyelvi biztonságának köszönhető, amely 
hozzá méltó etnográfiai tájékozódással párosult. Kiss Anna az egyik legkülönb nyelv-
teremtőnk a mai költészetben, ezért képes arra, hogy a csiriz- és enyvszagú, kormos 
és fémporos, fenyődeszka és vászonillatú műhelyeiből kikezdhetetlen világot teremtsen, 
s egy mágushoz és ugyanakkor egy képzett dramaturghoz illőn elevenné is varázsolja 
azt, ami varázslás nélkül, önmagában nem volna több, mint múzeumi tárolók üvegfala 
mögé tett, holt tárgy. Össze ne tévesszük a skanzenépítővel, akinek munkája bár oda-
tartozik a többi kézműves és ésszel-szívvel élő mesterség közé, de a költészet szintjére 
emelve összehasonlíthatatlanul több, mint a rekonstruktőr mégoly becses művei. A pék-
mesterek, szakácsok, mézesbábosok művei, úgy lehet, mulandóbbak, „fogyasztásuk” 
szó szerint értendő, de ha valaki ilyen szakmáknak szenteli életét, akkor egy kicsit ők is 
templomépítők a maguk módján, akárcsak a rézművesek, a fa- és kőfaragók. „De néz-
ni, ahogy a tárgyakból a sok lassú tekintet –” mondom most Nemes Nagy Ágnessel. Jó 
ránézni egy malomkerék méretű parasztkenyérre, beszívni frissen gőzölgő illatát, szem-
lélni benne az életet. És nagy szó megfaragni, pontverővel ékesíteni használati tárgyain-
kat, „remekelni” őket, ahogy Csanádi Imre írta a híres Nagyszentmiklósi lelet-együttes 
aranyból ötvözött nomád vezéréről, ivó és evőkészletéről meg a fejedelemasszonynak 
szánt műtárgyairól, de még nagyobb dolog a róla írott vers, a magyar nyelv e másik 
teremtő művészének műve. Kiss Anna közismerten Nagy László-tanítványként indult el 
a pályán, de a műgond és a műtárgyak ismerete tekintetében Csanádihoz is közel áll. A 
költészet összefoglalja a természeti szépet és az ember alkotta tárgyak szépségét, fölemeli 
őket Istenhez, mint a teremtésnek hódoló művészetek az az éneklő-táncoló sámánoktól a 
nonfiguratív festőkig s a modern himnuszokig, lásd Weöres Sándor egyetemes életművét, 
amellyel ugyancsak szívesen említem együtt Kiss Annáét.

Lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok a költőnővel s a vele egyívásúakkal, de én 
főként róluk és egy-két szép kort megért, atyai, bátyámnyi barátomról vélem tudni leg-
jobban, mit érnek, hogyan nőttek föl vagy teljesedtek ki életemmel egy időben. Kimon-
dom, amit nem könnyű kimondani, de tiszta szándékkal mondom: Kiss Anna életművén 
tanulmányozhatók legjobban nemzeti és azon túli, emberi létünk női sajátosságai. Ez a 
költészet valósítja meg azt, amit Illyés Gyula a nőkhöz írt nagy ódáiban, ditirambusai-
ban köszöntött felejthetetlen férfi-galantériával és antropológiai pontossággal. Kiss Anna 
egyik kötetéről ezt írtam kritikám fölé: „A hazatalált lovas”. Persze, hogy Ady Az eltévedt 
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lovasának megfordítására vetemedtem. Most is tartom véleményemet, arra gondolva, 
hogy elődeink mindig ott voltak otthon, ahol az asszonyok sátrat vertek, tüzet raktak, 
falat meszeltek, gyolcsot és gyékényszőnyeget szőttek maguknak, neveltjeiknek. 

Kiss Anna lakható és élhető világot teremtett magának és nekünk, teljeset, amely-
ben ugyan nincsenek korszerű motorok, bankok, gyógyszerek (kinek mi lett nélkülöz-
hetetlensége vagy kényszere), de nincs magány, elidegenülés vagy üresjárat, s ha mégis 
van, akkor emelkedetten elutasítva. A mai emberek nagy része maga sem tudná meg-
mondani, hogy cselekedeteinek, munkájának, szórakozásainak és egyéb időtöltéseinek, 
szenvedélyeinek mi az igazi értelme. A modern világot befonhatják és egységben tart-
hatják az elektromos vezetékek, rádióhullámok, a szárazföldi, vízi és légi járatok vagy 
a beszédes nevű „világháló” technikái, az emberek mégis távolabb kerültek egymástól, 
töredékesebben váltanak gondolatokat és osztanak meg érzéseket, mint fél vagy másfél 
évszázaddal ezelőtt. Kiss Anna költészete archaikus: ő az emberiség és a nemzet múlt-
jában keresi a megoldást létkérdéseinkre, nem pedig az utópisztikus jövőben. Észjárása 
mintegy a fordítottja Walt Whitmanénak, Kassák Lajosénak: a már létezőben fedezi föl 
az etikai és az esztétikai értéket. Nem azt akarom ezzel kifejezni, hogy a modern embe-
riség fölösleges dolgokra pazarolja energiáit. A mai ember is derekasan alkalmazkodik új 
és még újabb szükségleteihez, amelyeknek alapját jórészt ő maga teremtette meg magá-
nak növekvő igényességével (ez jó) és kényeztetésével (ez nem jó). Kevesebbet vesződik 
dögvészként terjedő nyavalyákkal, ritkábban fél vadállatoktól, nem szenved hónapokig 
egy odvas fog kínzó fájdalmától, mint a korábbi évszázadok urai és jobbágyai. Nem 
félünk a fizikai sötétségtől, ördögtől, kuviktól, rontástól, gonosz szellemektől és varázs-
igéktől, gyanús öregasszonyok vajákosságától és még sok mindentől, amivel benépesül s 
csodásan elevenedik meg Kiss Anna régiesen modern, falusias-kisvárosias civilizációt és 
kultúrát babonástul újraálmodó világa. Mai fosztogatóink általában sem késsel, fokos-
sal támadnak ránk, hanem civilizáltan mosolyogva csalják el tőlünk szabadságunkat s 
annak tárgyi és lelki föltételeit. Szorongatnak minket még álmainkban is intézkedéseik 
és számjegyeik, pedig ők maguk is rettegnek valamitől, ami náluk ezerszer hatalma-
sabb. Emberi hatalom az, akinek ujjai végzetes rakétaindító-gombokon játszanak. S 
mit mondhatok a náluk is fenyegetőbb biológiai végzetről, a mulandóságról? Mit a földi 
világot veszélyeztető kozmikus veszélyekről, a meteoresőkről, naprobbanásokról? 

*

Most jött el az ideje annak, hogy a Fabábu című kötetével az 1970-es évek elején 
fényesen induló, azóta is termékeny költőnk, Kiss Anna összegyűjtve tegye le az asztalra 
azt a másfélezer oldalnyi verset és drámát, amit napjainkig alkotott. Így, egybegyűjtve 
sokkal impozánsabb és elragadóbb ez a mű, mint önmagukban álló köteteiben. Az is 
most látható igazán, hogy első kötete, a Fabábu milyen erős predesztinációt jelzett előre. 
Eltéríthetetlenül halad útján, gazdagodó élettapasztalatai és művelődéstörténeti tanul-
mányai birtokában. Aligha van ennél egységesebb életmű: etikai, etnikai és esztétikai 
következetessége töretlen. Önismétlései vagy egy helyben járásai nem állították meg, in-
kább a más elfoglaltságai közben önmagának dúdolgató, élni tudó embert jelenítik meg 
előttem – mellesleg a népköltészetben is sok az ismétlés, refrén, így ezt is folklorisztikus 
vonásának vélem. Régiesen hangzó stílusát modern archaizmusnak tartom, amely az 
alapérzésekkel tartósan lekötött művészekre jellemző. Humora, rengeteg játéka pedig 
megédesíti a bánatokkal, gyászokkal terhelt létezést, közös értékünket. Egyik, hozzá 
közelálló pályatársa, Ratkó József összefoglaló nyilatkozata így hangzott: „Fontos végül 
is két dolog: a születés és a halál. S ami közte van: a szerelem”.

Kiss Anna értékrendje megegyezik ezzel, de én hozzá tenném: beletartozik az élet 
lendülete (az „élan vitale”), az élet érzékelése is, mely a fő értékek hézagait, szüneteit 
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KAbDebó lóránT

A szöveg színeváltozása

Felemelő érzés kerek évszámú születésnapjához közelítő kortársunkról kimondani: 
nagy költő. Maradandó életművel. Kiss Anna, a magyar vers varázslatos mestere, az 
olvasók minden nemzedékének kedvence hazánkban. 75. születésnapjára átvizsgálta 
életművét, és gyűjteményes kettős kötettel lepte meg maga magát, megörvendeztetve 
ezzel olvasóit. Kiss Annát mindig is nemzedékem élvonalbeli költőjének tartottam. Vala-
ha, ifjúságomban, Versek között című, a kortárs hazai lírát szemléző kötetemben külön 
fejezetet szenteltem róla szóló rajongó megfigyeléseimnek. Most is örömmel fogadtam, 
hogy életművének összegezését elküldte nekünk, feleségemnek és magamnak, hiszen 
mindketten nagyra tartjuk és nagyon szeretjük költészetét. Amint kezembe vettem két 
vaskos kötetbe gyűjtött életművét (Gyolcs. Összegyűjtött versek, I–II., Kortárs Kiadó, 
Budapest, 2014.), költészetünk nagyszerű varázslójának csodálatosan egybefolyó köl-
tői világára figyelek, amely életem során fájdalmaim idején a vigasztalás örömével, 
boldogabb perceimben pedig a gyönyörűség sugárzásával tölti el napjaimat. Olyan 
kortársam küldte el átrendezve és összegyűjtve életműve egészét, akivel jó dolog egy 
időben élni. 

Amikor a Magyar Nemzetben hírt adtam a gyűjteményes kötet megjelenéséről, azt 
a provokáló kérdést írtam írásom címéül: Magyar Harry Potter? Lehet, hogy voltak, 
akik ezt leértékelésként értelmezték. A magam részéről harciasan kikiáltónak vélem: ha 
mindaz angolul jelenne meg, amit Kiss Anna életművében létrehozott, akkor világhírű 
költőként ünnepelhetnék. De hát ő egy sajátosan magyar szövegformálással vált a ha-
zai olvasók kedvencévé. Hungarikum – mondhatnám, divatos kifejezéssel. Melyet, ha 
lényegében felfedeznék, minden más táján a világnak csakis megbecsüléssel és befoga-
dással vehetnék körül.

Az angolszász irodalmak sajátos egyensúlyt teremtő varázsoló hagyományt alakí-
tottak egyszerre gyermek és felnőtt olvasóik számára, melyben a praktikus mindennapi 
élet fanyar ellenképét úgy építik fel, hogy közben olvasóik mégse felejtkezzenek környe-
zetükről, mindennapi éltető valóságukról. Az angol nyelvet ilyen szövegek gyakorlásával 
közelítettem magamhoz én is. Ebbe a hagyományba szervülten válhatott népszerűvé 
napjaink világsikere, Harry Potter is. A maga világnyelvén. 

Hasonló hagyományt a magyar irodalom is kialakított önmagától önmagában. 
Méghozzá a legmagasabb fokon. A varázsolás a magyar irodalomnak úgy vált szerves 
részévé, hogy közben szintén nemzeti hagyományként összekapcsolódott a népi me-
sélés formáltságával. Tom Jones kalandjaival, Gulliverrel vagy Pán Péterrel versenyre 
kelhet Lúdas Matyi, Toldi vagy János vitéz igazságkeresése, Csongor úrfi szerelmet és 
filozófiát szomjazó megjelenése a maga hármas útján. A történetek Arany balladáiban 
erkölcsi vívódássá alakulnak, álomködbe vesznek Krúdy szindbádos kisvárosaiban és 
Ady csatázását figyelve az Opera szfinxével a rettegéssel és csodákkal teli nagyvárosban. 
Az elvarázsolt hősök pusztítják egymást és magukat Sinka István paraszti betyáros élet-
képeiben éppúgy, mint az emigrációba menekült Határ Győző színi játékaiban. Hogy 
végül a varázsolás bartóki távlatúvá emelkedjék Weöres Sándor tragikus derűjében, ke-
resve az ember helyét a létezés egészében és leosztódását a most-pontokra szakadó világ 
történetiségében. 
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Kiss Anna szememben ennek a hagyománynak élő klasszikusa, jellemeket formál, 
tulajdonságokat mutat be, szövegeivel boszorkányosan perlekedő jeleneteket rögtönöz 
egy középkori város és egy örök idejű népi faluközösség életképeiben elhelyezve. Figurái 
varázsolt díszletek között billegnek, mégis mindennapi életünkre utalnak vissza. Sa-
játos műfajt teremtve: a csalimesét. Ahol a megoldhatatlan végkifejlet újabb és újabb 
kezdetekbe torkollik. Minden korosztály számára derűt fakasztó formulákban. Játéko-
san pihekönnyű, valójában mélységes mély létezési formákat varázsolva szenvedélyes 
szenvedéllyel világunkba. Megbűnhődött sorsokat idéz és feloldozást remél a jövendőbe. 
Nemzetnek, és egyénnek – férfinak, nőnek és gyermekeknek. Miként azt költőink szöve-
geikben magukra vállalták a múltban, teszi ő a jövendőbe tekintve. Játékosan vizslatva, 
szigorú erkölccsel mérlegelve. Életművének most közzétett gyűjteménye egyszerre foly-
tatása és egyben új minőségű kezdete e csodaszövegek befogadásának.

Nemrég a Petőfi Irodalmi Múzeumban – amíg bemutatták, beszélgettek vele – a 
kivetítőn babakorabeli fényképeitől ott sorjáztak élete során megörökített alakzatai, 
arcformái, szépséges macskaarcúságától (miként azt Ács Mara megemlegette) mostani 
bölcs derűt sugárzó tekinteteiig. És akkor ott hirtelen elém vetült az emlék. Mindnyájan 
fiatalok voltunk, az Írószövetségben az akkori idők legjobb fiatal kritikusai egymással 
versengve, derült arccal méltattuk néhánykötetes, de már akkor is éretten maradandó 
életművét. Ünnepeltük megjelent köteteit: Költők egymás közt, antológia, 1970; Fa-
bábu, 1970; Feketegyűrű, 1974; Kísértenek, 1976. Ezt a valahai számvetést szeretném 
felidézni mostani ünneplése idején.

Első olvasásra meghökkentő, talán érthetetlennek is tűnő, furcsa, hol balladásan 
nyomasztó, hol ironikusan groteszk versek közé kerül most is az ember Kiss Anna fia-
talkori köteteinek összeállítását olvasva. Újra láthatjuk az új összeállításban is a vala-
ha megünnepelt falut és a középkorias kisvárost. Stilizált környezetet, elmúlt, idegen 
világot. Milyen megidéző és megigéző erő, mennyi gyermekkortól megrögződött kép, 
szöveg, ritmus és élmény kellett ehhez a költői teremtéshez! Nem népies, de népi, nem 
a népdaltól-népmondáktól ihletett, de népdalt, mondókát, ráolvasást teremtő kezde-
teiben ez a versvilág. Búcsúzás is: amikor a zene- és néprajztudomány módszeresen 
gyűjti – talán az elmúlás előtti pillanatokban – a népi termésnek az emlékeit, akkor egy 
fiatal költőben még egyszer felfakad az eredeti teremtő ösztön, visszaszólítja magához az 
otthoni világ ereje, feltör belőle a valaha megismert szó, hogy versében megszólalhasson, 
talán utoljára. 

Milyen szép, édes-bús glóriát fonhatnánk Kiss Anna koronájaként, milyen szépen 
félreérthetnénk, és félreértésünkből alakított igényünkkel mennyire félre is vezethet-
nénk, meghaladott képletekhez kötve ezt a korszerűen tehetséges költőt. Mint tettük 
is nem kevés ideig. De észre kellett venni, Kiss Anna stilizált világa nem az érzelmek 
archaizálásából, de még csak a létköltészethez szükséges példakeresésből sem született, 
hanem saját kortársairól, mindennapjaink eseményeiről beszél, számol be. Mindarról, 
ami elrejtetten, nagyon-nagyon rejtőzködően ténykedésük alapmozdulataiban munkált 
a nyíltan-beszélésről leszoktatott emberekben.

Kétféle kötődése, színtere alakult ennek a költészetnek. Az egyik egy ősi, népi közös-
ség, amelynek bomlását-alakulását követi a távozó-visszatérő, próbákra induló és útja 
során a csalódásokból okosodó közösségi ember, a másik a különböző kultúrképzetekből 
összealakított stilizált helyszín, ahol az embert emésztő próbák lezajlanak. 

És kétféle mértékrendje is formálódott: az egyik a természet egyensúlyrendje, 
amellyel az ember-előttről, ember-utánról egyformán vall – létezik. „A szél felkap egy 
utcát, álmodban lerakja, s az emberek élnek tovább. Én egy ilyen utcába hoztalak, a 
házon-házak legnagyobbikába, ahol legtöbb a csukott ajtó.” Milyen is ez a Kiss Anna 
szőtte álombéli világ? „A villamos már rég letért a sínről, automatáiból falevél hullik. 
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Őszi hegyek közt kanyarogva láthatod, nekem volt igazam: a pók, amit kidobtál, beszövi 
a látóhatárt. A szerelem már rég lement a nappal, s az árulás a csillagokkal feljön.” És 
összegezve mindezt: „Virág az üres égen fejjel lefelé: néha ennyi egy álom.”

A másik az ember tudós felfedező ténykedése, amivel számba veszi, értelmezi a kö-
rülötte levőket, a közte élőket, a benne történteket. Kiss Anna szavával: „Hisz jól tudod, 
mit örököltél.”

Mindez pedig nem ilyen vegytisztán szétválasztva van jelen ebben a költészetben, 
hanem szervesen ötvözve, az évek során mindinkább sikeresen egységes látomásrendben 
összegeződve. Így azután annak is igaza van, aki a népi-közösségi indíttatást hangsú-
lyozza és a természeti egyensúly mértékként való vállalását érzi e költészet meghatáro-
zójának, mint tettem korábban jómagam is (Kortárs, 1974. 11. számában), és amelynek 
alapján Ratkó József költői törekvése „húgának” látja verses seregszemléjében; és annak 
is, aki éppen a közössége vesztett személyiség önkereséseként, önmaga megfogalma-
zási erőfeszítéseként értelmezi ezt a költői világot, mint tette az Írószövetségben tar-
tott, emlékezetemben felködlő bemutatáson Alföldi Jenővel vitatkozva Radnóti Sándor 
(1975. május 13-ikán). Ezért is igaz az a meglátás is, amely szerint Kiss Anna az ősi, 
mindnyájunk által ismert, egyszerűbb formákban idézi meg a szinte kozmikus méretűt: 
szellemi, érzelmi, társadalmi élményeit archaikus képekbe öltözteti, és ezáltal informál 
minket rólunk, és helytálló az a megfigyelés is, hogy a különböző kultúrszférákból gyűj-
tött, magáévá élt elemekből építi sajátos, személyesen zárkózott költői világát, és ebben 
a megszerkesztett világban elemzi a magányosságra kényszerült (vagy kényszerített?) 
személyiség teherbírását, önépítési lehetőségeit. Bárha ezek a megállapítások csak egy-
egy aspektusból értékelik az immár sokkal összetettebb és bonyolultabb költői vállal-
kozást, egyben mindig egyetértenek: Kiss Anna kiemelkedő tehetségének értékelésében, 
megszólalási módja időszerűségében. 

És ehhez az értékeléshez még hozzátehetem a szerintem legfontosabbat: kiindulásán 
és alkotóelemeinek jellemzésén vitatkozhatunk, de az alkotás célja és eredménye egyér-
telmű; bárha személyes jellegű híradások ezek a versek, de költőjük egyúttal általános 
érvényű lírai állapotokká változtatja a személyes híradásokat, esztétikai élménnyé ala-
kítva közösségi érvényűvé, a közösség igényére jellemzővé teszi azokat. Kiss Anna indu-
lásában megtalálja a közösségteremtő és -bontó tendenciákat, keresi közben az ember 
megmaradásának, az önvesztő esélyek elkerülésének módját, magatartásformáját. Tör-
téneteiben mindennek epizódjeleneteit játszatja le. Emlegetik vele kapcsolatban Gross 
Arnold játékos mikrovilágát, én mellé tettem Csohány Kálmán balladás-mesés jeleneteit, 
Szemethy Imre és Banga Ferenc valahai ironikus fintorait. És hát legesleginkább Schéner 
Mihály csodálatos világát. A látszólag „saját” világába rejtekező Kiss Anna egyszerre csak 
nem elátkozott falusi királylány ezekben a szövegekben, hanem kiemelkedő példákkal 
már klasszikusként emlegethető eredményekkel jelenlevő művészi megszólalási forma 
követője, egyéni hangú továbbfejlesztője.

Ünnepeltük valaha ezt a megszólalásformát, kötetenként magam is kritikusként kí-
sértem, értelmeztem, fogadtam magamévá. Mostani gyűjteményében aztán ezeket, a 
pályája első felében varázsolt történeteket „összekeverte”, egységes egésszé alakította. 
Mondhatnám: lezárta ezzel. Ez lesz a Gyolcs I. kötete.

* * *

És aztán következik a Gyolcs II. Amivel kezdetben magam inkább vitatkozni kezd-
tem. Ezért nem is írtam ezekről a megnyilvánulásairól. Korábban, szerettem, amint a 
zárt hazai szellemi bezártságban a természet és a népi mitológiai nyelv segítségével pró-
bálta a várázsolást a ketrecben lét körülményei között. Varázsolt valóban, a szabadság 
lehetőségével kápráztatott. Láttatta a szabad természetet. És közben a mindennapok 
keserves drámaiságát villantgatta tragikus árnyalataival. Egyszerre olvastam ki szöve-
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geiből a szabadság sejtelmét és a rabság fájdalmas esettségeit. Aztán egyszerre csak bör-
tönéből szabadult sas lelke, felröpült ekkor gondolatban – mert szabadon használhatta 
már szövegeit. Pedig mintha semmiben sem változtatott volna. Csak a ketrec tudata 
veszett el mögüle. 

Aztán kezdett átalakulni a varázsolás módja. Szabadon beleszőtte az ősi népi költé-
szet varázsolásait. Nemcsak a finnugor medveénekek igézetét, hanem a világ minden 
tájának népi mondókái szövődnek ihletően költészete sugalmába. Rá kell erre a megszó-
lalásra is hangolódni. Megérteni az első kötet vége felé felolvasásra kerülő bibliás szöveg 
mondandóját:

(Felemelkedve ültéből.)
„És semmi nem ér semmit,
csak a szeretet által
munkálkodó hit!”

  (Világos lett)

Ez a világosság adja a második kötet fényességét. 
Mely különbözik a hazai hasonló finnugor és ősmagyar boszorkányosditól. Lénye-

gében különbözik valahai forradalmat megelőző időkből szerkesztőtársam, Máté Imre 
Yotengrit-történeteitől, ritmusaitól, jövőjóslataitól. Nemcsak hazai néprajzi termék, „tu-
dók” mondókáinak utánamondása, variálása. Kiss Anna éppen ellentéte ennek a be-
zárkózó-védekező jövőépítésnek. Ő a világ világosságát keresi szövegei számára. Min-
denfajta, a nagyvilágból időtlenül összegyűjthető szöveg-epizódok összefonását, egyetlen 
szöveguniverzumban való összefoglalását teremti meg. Benne és általa olyan szavakat, 
mondattöredékeket, mondatokat, ritmusokat és rímeket olvashatok, amelyek – miként a 
mai, geológiai alakzatában kontinensekre szakadt Föld – az idők során egymásra rétege-
ződtek a népek tudatában, és most egyetlen pillanatban felém, olvasója felé sugározzák a 
létezés emberi reagálásának szöveglehetőségét. Miként Weöres Sándor a műköltészet és a 
vallásos szövegek ritmikáját építi sajátos univerzumába, költői tejútrendszerébe, akként 
Kiss Anna a világ népeinek varázsolóan széttekintő eszmélkedését vonja mindig az adott 
egyetlen szövegbe, az éppen akkor születő dalba, szövegvariánsokba. 

Persze Kiss Anna esetében mindez nem jelenti a magyar múlt felérezhető szövegha-
gyományának feledését. Sőt, annak minden mozzanatát összefonja-szerkeszti a világ 
hasonló létezést-felfogó hagyományával. És az ily módon összeszerkesztett hangzásvi-
lágot összehangolja a magyar versszövegek évszázadok során kereszténnyé formálódott 
szövegépítkezésével. Összegyűjti széttekintő műveltségével mindezt, és a most-pontokra-
szakadó szöveget egyesíti az autentikus időt megérzékítő létezésformát kiéneklő dal-
ban. Mert Kiss Anna, amióta kiszabadult a keretes-beszéd kényszerítően ráerőszakolt 
„ketrecéből”, akkortól építi magának ezt a keresztény hagyományozású, egyben népi 
hangoltságú, az egész világot maga köré összefogó szövegformálású éneklésmódot. 

Ebben hasonlít a gyűjteményes két kötet egymáshoz: a daloló Kiss Anna egyazon 
szabadságakaratának a megszólalásigényében. Amíg mást nem tehetett, maga köré 
varázsolta a maga maszkos, népi és kultúrelemekből összeszőtt játék-világát, miként 
mindezt megtette Schéner Mihály a maga mesemúzeumában. Ott, együtt közös filmben 
rögtönöztünk valaha mi is egy játékot Katona Tamással, a történésszel, Kézdi Gyurival, 
a színésszel Misi vezényszavára. Szeretethozók címmel több karácsonykor el-elismételte 
a tévé ezt a népi-keresztény produkciót, melyben én a kisördög játékos figuráját ala-
kítottam. Ez a jászol és ez a meseház segített hozzá, hogy végül is megtaláljam a Kiss 
Anna kötetekben megszülető átalakulást, megértsem a kettős kötetben újjászülető költői 
világot. 
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Az első kötetek varázsolását, gúzsba kötött táncolását, személyes vergődését, közös-
ségi megmaradás akarását könnyebb volt megérteni. Meg hát fogékonyabbak is voltunk 
akkor a jelképes beszéd szövegvalóságának dekódolására. Gyönyörködtünk a szenve-
désben. És ünnepeltük a költőt. Most ellenben nehezebb a szabadon beszéd lehetősé-
gével élők közül kiválasztani a valóban hitelesen beszélhető szöveget, mely belealakul 
emberi létezésünk értelmezhető pillanataként a mindezidáig vezethető történelemből, és 
kiválik a jelent követő remélhetőleg megszerkesztődő folytatáshoz.

Megtalálni a poézis szövegében az autentikus időt szöveggé formáló színeváltozását 
a létezésnek. „És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája 
pedig fehér lőn, mint a fényesség.” (Mt 17,1–9; és lásd még: Mk 9,1–9; Lk 9,28–36; 
2Pt 1,16–18), „Nagy, fehér fényben jön az Isten” – és folytatom a Károli Biblia szavait 
Ady nagyszerű utánérzésével, átélve a jelenetet, amelyet Raffaello álmodott meg pályáját 
záró Transfiguratiójában, vagy – ha Kiss Anna költészetéről beszélek, esetében – még 
inkább a Feofan Grek ikonjának világot egyberendező összefogottságára utalhatok. 

Persze a szöveg kevés, a színek és a kompozíció talán még kevesebb a megérzékíthetet-
len kifejezésére. A megtörténtekor számukra még értelmezhetetlen látványt hogyan me-
sélhették a kiválasztott halászok utóbb?! „Mert nem kitalált meséket követve ismertet-
tük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem mint akik 
szemtanúi voltunk nagyságának. / Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és 
dicsőséget nyerte, hogy a felséges dicsőség ilyen szózata jutott hozzá: „Ez az én szeretett 
Fiam, akiben gyönyörködöm”, / akkor ezt a mennyből hozzá intézett szózatot mi hallot-
tuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen.”

Az elbeszélésnek ez a hiteles volta váltja fel a korábban a ketrecben-lét igazoló hiteté-
sét: „a szeretet által munkálkodó hit” beszédmódját kereste ki poézise előadásmódjának 
hiteles megformálására Kiss Anna. A megtörténtet látó előadásmód biztonságát vállalja 
költői megszólalásában szövege formáló erejévé. A belső látás biztonságát a kimondás 
erejével összefonó meggyőződésességet. A világ összerakását, miként Grek ikonjának 
geometriája sugározza:
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Ezt keresi a költő Kiss Anna dalba fogva a második kötet világból kiszűrt dallam-
szövegeiben, hallomásaiban, csuda-tehetség hangformálásában. Hogyan tud a férfivé és 
nővé kettéhasadt, családban összeforrott emberiség egyetlen személyiség, a költő által 
szembesülni egy-egy pillanatban Teremtőjével, a világot alkotó, egyszerre szabadon ha-
gyó, mégis mindent előre elgondoló akarattal. Beleértve annak fájdalmát-örömét, amint 
a verset szülő pillanatban kibontja önmagát.

Hallja a világ népeinek hangjait, visszafigyelve évezredekre és előretekintve a felelős-
séggel átérzett jövendőbe. Gyűjti magába a foszlányokat, építi magában a lehetősége-
ket, adja sajátmagát, személyes érzelmeit és összegezi a szövegekből kihallható-kilátható 
emberi sejtelmeket. Mindent, ami elkísérte történelme során a tudattal léte idején az 
emberré vált kreatúrát, a lelkes lénnyé alakult természeti képződményt. Figyel, mint 
kiskutyánk a mi általa nem is értett mozdulatainkra, és lelkében összerakja értelmes 
vágyakozássá a szövegekben megsejthető tartalmakat. De túl ezen mindennek alakot 
is kell adnia, hangot formálni köré, hogy átvehető legyen, hogy továbbadhatóként élje 
költeménye a maga poézisben-létét. Mert Kiss Anna azért létezik költőként, hogy létezni 
segítsen másokat, erőt adjon az életre erőt váróknak. És ez által erősítse meg önmagát, 
belefelejtve sajátos bánatvilágát, esetleges örömre hajlamos természetét.

Tudja-e Kiss Anna, mit vállalt ezekben a dalokban, ezekben a mondatfoszlányokban, 
ezekben a ritmusokban? Tudtuk-e mi a Szeretethozók önként alakító kompozíciójának 
rögtönzői tetteink-mozdulataink értelmét? Én állítom: nem tudtam. Lehet, hogy Kiss 
Anna tud valamilyen kompozíciós szerkezetet, tud valamilyen dallam-indíttatást, lehet, 
hogy el akar mesélni valamit az összetartozásról és az örömről-bánatról-fájdalomról, 
de hogy ezek a szövegek a dalban színeváltozáson esnek át, poétikailag hitelesített ab-
szolútummá alakulnak, azt csak megérezni tudja, miként Péter, János és Jakab azon a 
Tábor hegyen, ahol csak ámultak, mikor Jézus Illéssel és Mózessel társalgott valamilyen 
jövendő jeruzsálemi halálról (Lk 9, 31). 

És itt elérkeztem a hang, a szöveg, a dallam határaihoz. A poétika csodájához. Az 
adottsághoz. Ami csak poétának adatik meg. Mert: poeta nascitur. A világot látás benső 
biztonságával. Az összerakás hitelességével.
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vAsy gézA

„bûn az elevent 
megszomorítani”

Töredékek – személyesen

Velem-korúak emlékezhetnek 1969 decemberére, amikor sokéves szünet után egy-
szerre két pályakezdőket bemutató versantológia jelent meg: a Költők egymás közt és 
az Elérhetetlen föld. Az előbbit a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozta, Domokos Mátyás 
szerkesztette, Szántó Tibor volt a tipográfus, a 15 költő fotóit Koffán Károly, a könyvet 
a Kner Nyomda készítette el vászonkötésben, különleges minőségű papíron. A könyv 
9500 példányban jelent meg, s el is fogyott, darabja harminc forintért. Mindegyik költőt 
bemutatta egy idősebb pályatárs, s kaptak körülbelül húsz oldalt, amelyet egy vallomás 
zárt le. 

A másik, kifejezetten szerény küllemű antológia az Írószövetség kiadványaként látott 
napvilágot 2800 példányban, s a Kilencek önszerveződésű csoportjának tagjait mutatta 
be. (Közülük Kiss Benedek mind a két könyvben szerepelt.) Hadd tegyem hozzá, ben-
nünket, akkori fiatalabb, nemzedéktárs olvasókat egyáltalán nem befolyásolt a két kötet 
formai különbsége, inkább a nemzedékre és a tehetségekre figyeltünk.  

E 22 költő többségét folyóiratokból már ismertem, sokukat személyesen is, de Kiss 
Anna nevét igazán ekkor jegyeztem meg. Őt Nagy László mutatta be, s az ő szava már 
akkor annyit jelentett számomra, mintha Vörösmarty Mihály ajánlaná Petőfi Sándort, 
ő pedig Arany Jánost. Ez a tömör szöveg éppen olyan pontos, mintha vers születne. 
Annyi év elteltével is ragyogó jellemzése egy máris öntörvényű és érett költészetnek. Kiss 
Anna egyik prózaversében a falu bolondja megállítja az autókat, s egy margarétával 
lepecsételve az iratokat engedi tovább azokat. Ilyesféle margarétás pecséttel kívánt jó 
utat a költői pályán Nagy László. S a szava beteljesedett, mert ezen az úton életmű 
formálódott.

*

Az én sorsom úgy alakult, hogy a hetvenes évek derekán a Művészeti Alap irodalmi 
szakosztályának a vezetőségében én képviseltem a fiatal írókat. Érdekvédelmi munka 
volt ez a javából, akkortájt ugyanis erre még volt pénz. Bármilyen hihetetlen: lehe-
tett ösztöndíjat, kiadói szerződések alapján kamatmentes hitelt, szociális segélyt kapni. 
Évente nívódíjas lett a legjobbnak ítélt elsőkötetes író. Az évtized második felében egy-
szer két lakás kiutalásának a lehetőségét kaptuk meg. A vezetőség úgy gondolta, hogy 
az egyiket kapja meg egy fiatalabb író. Rögtön rám néztek, hogy van-e javaslatom. 
Sajnos nem egy-két embert említhettem volna, de én azonnal Kiss Annát mondtam, 
mert tudtam igencsak sanyarú sorsáról. Erre megbízást kaptam, hogy mérjem fel pon-
tosan a helyzetet. Az értekezlet után, gondolom azért is, mert az egyetemi órámig még 
volt némi szabadidőm, a Múzeum körúton tértem be néhány antikváriumba. S egyszer 
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csak kivel találkozom? Magával Annával. Vajon honnan tudta, hogy éppen akkor éppen 
arra kell járnia? Mondom neki, hogy mi a feladatom, ő pedig máris hívott a helyszíni 
szemlére, ugyanis ott lakott néhány lépésnyire. Egy nagy bérház használatlannak mu-
tatkozó cselédlépcsőjén kellett felgyalogolni, s egy kis előtérből léphettem be egy talán 
még kisebb, szabálytalan alakú helyiségbe. Egy ágy, fölötte könyvespolcok, egy asztalka, 
szék, s valami apró szekrényféle volt ott. Anna egy szabócentit tudott adni, azzal mér-
tem fel az alapterületet, amely talán négy négyzetméternyi sem volt. Arra emlékszem a 
legélénkebben, hogy az ágy fölött egy talán kisarasznyi bábú lebegett. Kérdésemre, hogy 
ez Bori boszorka-e, igenlő választ kaptam. Borzongató volt már az is, hogy ezt az odút 
lakásnak kell neveznem, hogy Annán kívül talán soha senki sem jár erre. Végül már arra 
gondoltam, hogy ha olyan kedve lenne Annának, Bori boszorka segítségével akár még 
békává is varázsolhatna. Ebből is láthattam, hogy veszedelmes dolog sok verset olvasni, 
hiszen ha nem ismertem volna alaposan Anna munkáit, nem tételezhettem volna fel róla 
boszorkányos dolgokat.

Végül is Anna lakást kapott Zuglóban. Köszönetképpen ő maga is megírta ezt a tör-
ténetet néhány éve a születésnapomra készült könyvben. Számomra ez volt az ő mar-
garétás pecsétje.

*

Lassan-lassan irodalomkritikussá és történésszé válva lényeges feladatomnak te-
kintettem, hogy mestereim mellett nemzedékemmel is alaposabban vessek számot. A 
hetvenes években Béládi Miklós volt az Akadémiai Kiadó által gondozott Kortársaink 
könyvsorozat szerkesztője. Miután Sánta Ferencről készített könyvem megjelent ott, az-
zal a javaslattal fordultam hozzá, hogy az akkor még csak néhány éve létező sorozatban 
lehetne egy olyan kötet is, amely kisebb portrékkal a fiatal költőnemzedék legjobbjait 
mutatná be. Ő rokonszenvezett az ötlettel, mondván, hogy legyen két kötet, a másik a 
prózaírókról. Mai fiatalok, tessék elhinni, hogy a tervről egyeztetnie kellett a pártköz-
ponttal. Ott az elképzelést támogatták, bár úgy gondolták, hogy helyettem más lehetne 
a líra-kötet szerkesztője. Béládi Miklós azonban megvédte az ötletgazdát.

A Fiatal magyar költők 1969-1978 összesen 31 költőt mutatott be, s tízen írtuk, 
nemzedéktársak, a szövegeket, mert én a kritikusok nemzedékét is szerettem volna 
összeterelni. Szerkesztőként sorra kérdeztem mindenkit, hogy kiről írna a legszíveseb-
ben. Akire nem volt jelentkező, az maradt nekem. A legjobban Kiss Annának örültem, 
s nem is értettem, hogy miért nem kérte senki. Aztán hamar rájöttem: addigi életem 
talán legnehezebb feladatával birkóztam. Talán sikeresen, hiszen Anna nem jelezte, 
hogy neheztel. Egy kiváló idősebb kollégám pedig azt mondta rólam egy társaságban, 
hogy nem hitte volna, hogy én ilyet is tudok írni. Vagyis valakivé váltam a szemében 
a Kiss Anna-megértés által. Ami talán nem is boszorkányság, csupán érzékenység és 
odafigyelés.

*

Aki kamaszkorától kezdve állandóan olvas verseket, aki nem növi ki az ember-létnek 
ezt a csodálatos szenvedélyét, arra valamennyi csak átsugárzik, annak csak formálódik a 
forma-, a ritmusérzéke. Nem válik költővé, de tud verset írni. Valami ahhoz hasonlót. S 
aki nem napokat, de heteket tölt el egy költői művel, életművel, midőn írni próbál róla, 
nem feltétlenül arra gondol, hogy tanulmányt kellene készíteni, hanem sokkal inkább 
arra, hogy imitációt. Így esett meg, hogy egy régebbi, még éppen múlt századi születés-
nap alkalmából így köszöntöttem Kiss Annát:
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MÍTOSZ

Fekete víznél ezüstlő hajjal
ha várod, megvár téged a hajnal?

Penge levillan hold hűvöséből,
sápad a fénye, fuss el az éjből!

Kővé ha lábod változott volna,
van olyan szép szó, mely varázsolna.

Korom királynő, világfa ágán,
ki mereng érted, gyűrűz a sámán.

Tünde boszorkák füveket tépnek,
tarka szőttesük nyoma a lépted.

De világ könnye rajtuk a harmat,
mert vége nincs a fekete dalnak.

*

Idén, január 27-én a Petőfi Múzeumban sokan gyűltünk össze Kiss Anna új köny-
vének bemutatójára és születésnapi köszöntésére. A Gyolcs az összegyűjtött versek két 
hatalmas kötete másfélezer oldalon. Amikor az esten Anna beszélni kezdett, az első mon-
datokban említett engem, mint aki az utóbbi években több alkalommal is buzdítottam 
őt, hogy ideje volna már erre a számvetésre. Mintha kissé nehezményezte volna ezt, 
de végül úgy gondolta, hogy tényleg ideje van ennek, s az a legbiztosabb, ha ő maga 
végzi el a szerkesztés korántsem könnyű feladatát. Nem könnyű, hiszen egy életutat 
kell végiggondolni és elrendezni. Engem örömmel töltött el a könyv megjelenése, s bár 
Kiss Anna minden műve ott van könyvespolcomon, azért ennek is lett helye. Könyvei 
Kisfaludy Sándoré és Kiss Benedeké között sorakoznak. Egy polccal feljebb Kazinczy 
Ferenc, lejjebb pedig Kormos István található. Egészen kiváló parnasszusi társaság ez. 
Az összegyűjtött versek kötetében a legeslegelső cím: A mese születése. A legutolsó pedig: 
Hová tűnt el a régiek tiltott tudása? Igen, ebben az életműben megszületik a mese, s 
megőrződik a régiek tiltott tudása, mi pedig igyekezhetünk valamennyit legalább költé-
szetté varázsoltan megtanulni belőle.  

Hajszálnyi szerepem csupán abban lehetett, hogy ez a könyv már most megjelenhe-
tett, s nem majd, egyszer, valamikor. S az én példányomban van margarétás pecsét is: 
Anna dedikációja.
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JánOsI zOlTán

Hidak Kiss Annához
Az elsô híd

Az emberben koncentrálódó időből, noha az látszatra a múlt, a jelen és a jövő vekto-
raiból áll össze, valójában mindig a múlt az, ami igazán látszik. Feltéve, ha hagyják, és 
ha képes erre. Hiszen a kozmosz nyomorult szerkezete mindig a kezünkből folytonosan 
kisikló jelent állítja elénk, és tünteti ki az élet legfőbb idősíkjaként. Ám bármennyire fáj, 
a jelen teszi lehetővé a múlthoz való teljesebb hozzáférést is. A jelen: a jelen időben a jele-
nünkben jelen levő posztmodern jelen. Kiss Anna költészetének létrejöttéhez is a jelen tá-
gassága kellett a múlt befogadásához. Az ő költészete így – noha elsősorban nem ez tűnik 
a szemébe az olvasónak –, fura paradoxonként a jelen időt is alkotja. Az időutazás Kiss 
Anna műveiben tehát mindig kettős intellektusú. Az időutazó egyfelől Kiss Anna maga, a 
jelen embere, másfelől pedig azoknak a koroknak az asszonyai, „emberei” s gyermekei, 
akiket magához ölel az időben görgetett történelemben. Antropológiai szintézise ezért 
az idő kétfajta övezetéből növekszik költészetté, magába ágyazva a múlt embereinek 
képzeletét, mítoszait, hiedelmeit, érzelmeit, vagyis a teljesebb tudatát, amelyeket viszont 
csak a jelenből képes elérni. S a múltba helyezett figurákat nemcsak a múlt idő tér- és 
tárgyi kereteibe küldi, hanem a lélek terepeire is. Ez az antropológiai szintézis a lélektan, 
az embertan, a civilizációs ismeretek, a folklór s a mitológia és az ember természet egye-
temes forrásain hajózik. Ezzel a teljesebb idő-vággyal a tekintetében megy a múlt után, 
s jár egyszerre a jelenben – ám mégis a jelene előtt – ez a viharlámpás asszony, aki nem 
csupán költő vagy lélektani antropológus, hanem ízig-vérig nő. De nem a feminizmus 
politikai értelmében és provokatív vagy konfrontatív gesztusokat formáló jegyeiben, ha-
nem abban, hogy teljes világérzékelése az igazi nő arcvonásaiból születik. S hogy nagyon 
sok hőse nő, verseiben, poémáiban, dramatikus játékaiban, illetve regényeiben, a nőiség 
kameráját a lehető legtisztább természetességgel hordozva az időjáró szerepekben. Nő 
marad, az mer lenni a történelemben – és a jelenben is, ebben a posztmodernnek neve-
zett, gyolcsait vesztett korban. 

A második híd

Kiss Anna költészete a maga folklorisztikus, mítoszi és archaikus ihletettsége ellenére 
is azért jellegzetesen posztmodern kori, mert mindazoknak az időtávlat-ismereteknek és 
forrásrendszereknek az esélyét, amelyek megjelennek munkáiban, a posztmodern idő 
globális kulturális dimenziói (utazások, internet, múlt-rekonstrukciók, tudomány stb.) 
képesek biztosítani. S posztmodern abban a vonatkozásban is, amilyen erővel, lendület-
tel és kivételesen gazdag tartományokra kiterjedő módon ötvözi műveibe a hagyomány 
jeleit, át- és újraírva azokat, pompás intertextualitást létesítve nemcsak jelene és az el-
múlt idők, hanem az elmúlt idők egyes korszakai s azok változatos szemlélet-pólusai 
között is. S lényegében posztmodern azokban a sajátosságaiban és alkotói megoldása-
iban is, ahogyan a saját kora társadalmi konfliktusainak lírai reflektálását folyamato-
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san – többnyire – kikerüli, illetve művei jelentésrétegeinek a másod- vagy harmadlagos 
szféráiban hagyja. Abban a vonásában viszont szöges ellentétben áll kora magyarországi 
posztmodern törekvéseivel, hogy folyamatosan izgatja, vonzza, megítélésre, vitára és 
odahajlásra készteti a metafizika. Amit ugyan folytonosan modulál, újraértelmez és iro-
nizál is, de sohasem oldja ki végképp világképéből, nem tagadja meg néhány agyon-
koptatott Nietzsche-frázis kedvéért. Soha nem dobja egy rég meghaladott szemlélet és 
idő avítt kellékei közé, jóval inkább a metafizika megkerülhetetlen jelenlétét igazolja, 
állandó csipkelődései, groteszkbe, abszurdba fordításai ellenére is. S abban is gyöke-
resen a posztmodern tipikusabb magyarországi változataival áll szemben, ahogyan az 
etikai és közösségi dimenziókat, mint az emberi lét magnetikus, axiomatikusnak felfogott 
kategóriáit megjeleníti. Kiss Anna univerzuma nem az emberrel ellenséges, gazdátlan 
vagy magára hagyott univerzum vagy maga az anti-kozmosz tehát, hanem jóval inkább 
a befejezetlen mindenség. Ahol a kozmosz emberre szabott, végső megalkotásából az 
embernek is részt kellene vállalnia. Az ember pedig – történelme teljes idejében – folya-
matosan próbálkozik. E próbálkozásnak a tükrei Kiss Anna versei is, amelyek plasztiku-
san mutatják fel e kísérletekben makro-, mezo- és mikrokozmikus szinteken egyaránt 
a botladozásokat, a félresikerült, ismét csak befejezetlenséget eredményező, balsikerű, 
torz vagy akár a nagyobb szabású, ígéretesebb eredményeket is. E kísérleteknek, oly-
kor világalkotásoknak a történelem különböző periódusain áthaladó, sőt azokat gyakran 
összekötő sorozata voltaképpen az életmű. Nem is csupán irodalom, hanem antropoló-
giai rekonstrukció, filozófia – és játék. A művek (azaz a tökéletesebbre irányuló terem-
tés) mögött hömpölygő káosz vagy fél-káosz, a kozmosz mögött kavargó fél-kozmosz 
e befejezetlenséget túlhaladni kívánó emberi akaratok, cselekvések próbálkozásainak s 
játékainak eredményei s emberi létterei is egyben, amelyekben a mágia, az animizmus, 
a babonaság, az abszurditások, a torzók, a karikatúrák, a bizarrságok mind az ember 
kínzó erőfeszítéseit és ennek kifejlődési módozatait mutatják meg. Kiss Anna műveiben 
az ember folytonosan incselkedik, ingerkedik a teremtéssel, imitálja, folytatja, kopírozza 
és befejezni akarja azt, és közben számtalan hibát vét. A makro- és a mikrokozmosz és 
a benne élő társadalom s a másik ember vagy maga az „én” is makacs módon folyton 
elhajlik, kicsúszik a teremtő hit hibátlan modelljeinek képletéből, és csak részben, vagy 
sehogy sem teljesíti a leggyönyörűbb akaratot. A mindenség ezért folyamatosan visz-
szafintorog, ráfricskázik az emberre a Kiss Anna-alkotásokban, és közben mégis új és új 
kihívásokat ad. 

A harmadik híd

A költőnő által megalkotott emberiség-individuum a megtalált egyedi emberi szere-
pek sokaságából áll össze, amelyek a tér-idő legkülönbözőbb pontjain helyezkednek el. 
Ezt a mítosztudattal, sámáni, mesteremberi, demiurgoszi kreációkkal, mágiával, babo-
nával is átitatott emberi tudatot, amelyet a szerző költészetében megidéz, és önmagá-
ban is, mint alkotó alanyban, összerak, a történelemben szétszórt emberi tudatok színre 
állítása eredményezi. Az ezekből a szerepekből előhívott szemléletmódok keresztül-kasul 
sugározzák a Kiss Anna-versekben a hátunk mögött hagyott emberi időt. E sugárzások-
hoz, amelyek a múlt idő szerkezetét egymásra rakódó montázsokból, térhely-tömbök-
ből, -darabokból építik fel, a műfaji komplexitás igénye is társul. Bumfordi, botladozó, 
bukdácsoló, mágikus vagy heroikus hőseiről igen nehéz tisztán eldönteni, hogy éppen 
lírai versben, drámában, poémában, verses regényben, imitált színdarabban, farce-ban 
vagy egyéb műfajban, vagy azok kereszteződéseiben lépegetnek-e. S az is igencsak két-
séges, hogy a megjelenített időszerkezetben ezek a szereplők milyen irányba mennek. 
A lineáris idő fogalmával Kiss Anna költészete aligha mérhető, képi és gondolati világa 
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rendszeresen összetöri az órákat és a (krono)méterrudakat. Az idő haladása (előremoz-
gása) helyett műveiben jóval inkább az idő hátramozgása, vibrálása, toporgása, be-
omlása, visszazuhanása, hálószerűsége, darabjainak összekeverése vagy összesűrűsödése 
figyelhető meg. Egyik kötetcíme pontosan érzékelteti, hogy világunkban valahol létezik 
a másfajta, „a másik idő” is. Néha-néha belefér Kiss Anna időszerkezetébe a közelmúlt 
vagy a jelen is, de éppen csak úgy, ahogyan a madár szárnya megérinti a vizet. Kiss Anna 
vers- és időszövéseinek folyamában az idő térszerűsége mutatkozik meg. Az idő széles-
sége, az idő hullámszerkezete, a benne megelevenedő dolgok ciklikussága, visszahajlása, 
feltekeredése, spirálszerkezete, és ezekben a rendszerekben fókuszálódik hol itt, hol ott, 
a legkülönbözőbb és legváratlanabb pontokon az időutazó költői alany: az egyszerre a 
jelenben és a múltban élő kettős én. 

A negyedik híd

Kiss Anna tehát hidakat épít az egyéb, a „más” időkbe, de ezek a hidak nemcsak a 
jelenből vezetnek visszafelé, hanem tündöklően ívelnek a múlt tartományai között is. 
Különböző hosszúságú, hol karcsú, hol zömök, hol cifra hidak ezek, körbelakják az írói 
személyiséget, és ahová akarja, oda viszik. Az időjáró ember legnagyobb szerelmei nem 
is a már elért, a belakott terek, hanem maguk a hidak, amelyek hol kéken, hol zölden 
derengenek a megnyitott távolságok között, és ezerszer jobb rajtuk járni, mint a földön 
vagy a jelenben. Társzekerek, nehéz konflis kocsik, akkád harci szekerek és parasztta-
ligák is elférnek rajtuk, de ezek a hidak mégis: gyalogjáró hidak. Egy-egy magányos ló 
üget, vagy féllábú kutya sündörög át csupán rajtuk, esetleg sündisznó, de semmi nem 
zavarja meg a gyalogló ember figyelmét. Két lábán haladva fürkészi a kibomló táj, a 
város vagy a falu képeit, a szénakazlakban paráználkodó rókákat és a vihogó bábaasz-
szonyokat a kővé vált bölcsők mellett. A lovagvárak oldalában fészkelő ezer éves baglyot, 
ahogy kiöklendi a dáriusi dénárt. A ló farkához kötött eretneket, amint békésen alszik 
a vágtatásban, s kezéből fűmagok peregnek alá a toronyóra árnyékára, hogy újraraj-
zolják a kihajtó időt. A rövidnadrágos ördögöt, ahogy fekete kecskére: menyasszonyra 
alkudozik a nádudvari vásáron. Szent Patríciára, amikor illetlenül ráfordul keze a sün-
disznóbőrös erényöv ördöglakatjára, és tiszta méz folyik alá a lába szárán, hess innen 
darazsak! S a patkoló kovács kisfiát, amint fél kézzel tartja az alábillegő Napot, s ijedten 
nézi az elrontott teremtést. Ahogy őt is nézi a gyémánthídról a „kovaföldi asszony”. Meg 
a „kozmikus falvédőt” a szemhéjunkra varró nénike. S a medvetotem ember-felesége a 
kerek nyírfaerdő közepén. De ott is a hídon, mindenütt a hídon, ahol állni is és menni 
is jó, mert a híd sohasem félút, hanem maga az út és maga az állomás. Mert farkasok 
szökdelnek szerteszét ott hátul! Kiss Anna kézen fog és magával visz erre a hídra, de 
előbb lópatkót nyom a kezedbe, legyen szerencsés utad, ha már otthon felejtetted, el-
hagytad anyád, apád, leányod, fiad s a ki tudja már hányadik kutyádat is. S már te is 
csak odavágyódsz, ahol a vizek visszafelé folynak, bűntudattól sírnak az oroszlánok, és 
benned kel fel a Nap.

Az ötödik híd

Pedig a kisbárány is majdnem megfagy a híd környéki kertek alatt – errefelé. „Itthon 
vagy-e, hidas mester?” Ám a hídon átsüvítő hidegben is jó fényévre megnyúlt testtel 
kihajolni a kozmoszba, s a hetvenhetedik naprendszerből nézni vissza a Földre, pislogó 
hóvirágra. Akár a gyermekkorban, a folyó-parti fák közt. Hangyaszemmel kacsintani 
az időre, míg tovaballag a ringó fejű, nagy, szürke ökör – a pillanatok falevelei alól. 
S menyét-asszonyára borulva alszik a másnapos révész, hiába kiabálnak a túlpartról, 
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Kelemen lAJOs

mély hang
    Kiss Annának

Ülhettem egy sámánnal egyszer négyszemközt;
gesztusok beszéde,
hallgatásunkba zárt zenék és szavak csendesültek –
a néma közlés  és tekintetünk,
ahol keresztezték egymást, ott magasodott
a világtengely, csaknem kézzelfoghatóan –
tövénél a forrás a szomj ízéből engedett kortyintani,
ittam, és semmi olyasmit 
nem őriz emlékezetem, amely hiába lett volna a létben,
hallgatásunkkal sem versenyezhetne semmi sem;
ha e csöndességben: egy hullámként erősödő 
zeneműben úszom, és isten-gazdám finomít olykor
tempóimon: tapadjon hozzám mindegyes mozdulatra
újabb titok –
úton innen, már rég más szférában, túl az adott dolgokon,
ülünk majd egymással megint négyszemközt;
akár két fenyő: annyit edzettél, hogy örökzöldek lettünk,
s lélek lélekkel hangtalan, töviről-hegyire,
világokat úgy nem beszélhet ki, ahogyan mi.
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fAlusI márTOn

„s mindenek közepén  
az ember”

vázlat Kiss Anna költészetérôl

Lázasan lapozgatván a Kortárs Kiadó nemrégiben boltokba került portékáját, Kiss 
Anna összegyűjtött verseit, a Gyolcsot, időnként nekibátorodom az írásnak, máskor 
meg el-ellankaszt a bizonytalanság. Rendkívül összetett poézist kell ugyanis az éles, 
boncoló szemvillanásnak elemezően föltárnia, fittyet hányva a modern tudást tagosító 
határvonalakra. A költőnő mágikus világképében, imaszerkezetű formakultúrájában 
és stiláris választásaiban ugyanis bonthatatlan egységet képeznek az ősköltészet és a 
modern líra eszközei, az archaizálás és az argó szövegbetétek disszonanciája, az él-
ményszerűség plaszticitása és a tárgyias elidegenítés, emiatt egyszerre mozgósítják az 
olvasó néprajzi, antropológiai, őstörténeti előképzettségét, valamint kifinomult irodalmi 
érzékenységét. 

A Nagy László utáni magyar költészet egyedülálló kísérletével vethetünk számot, 
amely a bartóki modellt radikálisan átalakítja. Ha egyenesági felmenőit kutatjuk a Kiss 
Anna-lírának, akkor egészen az Edda óészaki mitológiai és hősi énekekig felkapaszkod-
hatunk a képzeletbeli családfán – mely Tandori Dezső lenyűgöző fordításában zendül 
meg magyarul –, vagy a Kalevala naiv eposzáig, és – mint hozzájuk képest fiatal sarja-
dék – a Hegyet hágék, lőtőt lépék apokrif népi imádságainak ága-boga nyújt fogódzót. 
Ezzel a határozott fejszesuhintással pedig máris lemetszettük a látomásos-metaforikus 
építkezés lombkoronájáról. Kiss Anna a folklór tiszta forrásvidékének más ereiből táplálja 
poézisét, mint Nagy László, Juhász Ferenc, vagy akár Kormos István, Ratkó József, Buda 
Ferenc, Csoóri Sándor és Szöllősi Zoltán – hogy csak néhány jellegzetes hangot idézzek 
fel. Ő egész életművén végig fenntartja, sohasem belohadva, a középkori látomásiroda-
lom, a Mária-siralmak, a kántálások hanghordozását, és az azokat meghatározó szag-
gatottságot, pogány babonákkal elegyes miszticizmust, a gótika számokkal, szentekkel, 
természeti és angyali tüneményekkel allegorizáló zártságát, a lendületes nézőpontvál-
tásokkal elért barokk ámulatot. Mindezt azonban a modern életvilág lexikájával tágít-
ja ki, a guruzsmák és zsolozsmák ódon légköre a szürreális asszociációk merészségével 
frissül fel. Nemcsak Erdélyi Zsuzsannának a magyar kultúrtörténetet új megvilágításba 
helyező gyűjteményének nyelvére ismerhetünk rá, de egyik kedvenc olvasmányom, a 
Magyarországi boszorkányperek inkvizíciós, a bűbájos népszokásokat vallató forráski-
adványaira is. Kiss Anna egyéni hangvételét találóan definiálja Jánosi Zoltán: „Ennek 
leegyszerűsített lényege az, hogy a folklórkódokat ő nem egy mai írói szemléletbe és 
nyelvbe asszimilálja, hanem fordítva, a jelen tudásába emelve is, ám mégis visszahelyez-
kedő módon re-szimilálja”. Vagyis a költői én magára ölti az ősi beszélő varázsködmönét, 
és az ő szemszögéből vizsgálja a jelenidőt is, akárcsak egy korokon és tereken átlépő, 
hétmérföldes csizmát hordó mesehős, vagy egy jósgömböt forgató vajákos. 
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A Gyolcs versein átütnek a költőnői princípiumok. Bár merész a megállapítás, mégis 
tagadhatatlan, hogy a teremtő asszonyi őserő fakad föl sorról sorra. Nagy Lászlónál a 
homo faber, a kéz- és földműves ember archetípusa beszél a versből, aki lovat tenyészt, 
szerszámot farag, házat épít: „bábosok vagyunk, kötelet verünk, kötjük a kaskát, / 
bárddal szólunk a fának, árral cipőnek, lókantárnak” – így a tűzről és jácintról való re-
gében –, és szenteciaként is értelmezhető ugyanitt: „e rongyos Pannóniában kertészek mi 
vagyunk, tudod-e?” Kiss Anna viszont a világegyetem női féltekéjét hozza működésbe: 
gyógyfüvek és virágok, menták, zsályák, violák, jácintok, rózsák, íriszek, kökörcsinek, 
szedervirágok, vadszegfűk, selyemkórók, pólyák, főzetek, szövőállványok, gyapjúkelmék 
rendezik, népesítik be a környezetet. Egyik kedvenc hosszúversem tőle, a Fohász, nem-
különben úgy számlálja elő a különféle mesterségek fajtáit, hogy kiütközik, a hétközna-
pok apróbb műveleteire fogékony asszonyi törődés vigyáz a szakmák spiritualitására, 
személyes átéltségére. „Uram, ki műhelyedben egykor / formáltad a fazekasremeket, 
/ első a mívességben, ki a sárnak / hajlandóságát ismered, / és tiltod a lélek nélküli 
munkát, / kényszerűségből hozzád fordulok, / ne legyen a szép mindig éktelenné, / a 
míves mindig semmirevalóvá […].” A „zsadányi szabó”, az „örvényesi molnár” ugyan-
úgy felvonul az „elhibbant dolgok” elleni nemes küzdelemben, mint a hímzőasszonyok, 
a vesszőfonók, a szövők és a kékfestők. Kiss Anna másutt is kimerítően katalogizál, úgy 
eleveníti föl a mesterségeket, tárgyakat, növényeket, mintha ekként óvná őket a felejtés-
től. Írásművészetének stílusa még akkor is nominálisnak hat, amikor – mint a De című 
kötet verseiben – mozgalmas képeket tár elénk, futtat le képzelete, mert ami dinamikus, 
az is fátyolszerű, sejtelmes. Nagy Lászlónál mindig megjelenik a cselekvő egyén teljes 
termetével, ám Kiss Annánál a történések alany nélkül zajlanak le, következnek be, sőt 
inkább vissza-visszatérnek, elő-előfordulnak az örök körforgásban. Mindkét költőben 
közös a leltározási hajlam, a megnevezéssel és kimondással elsajátító birtoklási ösztön. 
Nagy László azonban a letelepedett, közösséggé szerveződött, mitikusan együvé tartozó 
embereket ábrázolja, és versformáit is a természeti egységet helyreállítani igyekvő, mo-
dern pszichéhez igazítja, a befogott élményeket domesztikálja. Nem így Kiss Anna. Ő a 
prehistorikus egyént úgy fogja fel, mint aki magára marad az uralhatatlan elemekkel, 
nem alapoz házhelyet, legfeljebb kalyibát tákol, nem fog össze társaival a kollektív tu-
datformálásért, csak hiedelmek vezérlik, nomád és primordiális, életben maradásának 
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eszköze a varázslás, a mágia. A versbéli táj – pompás részletgazdagsága ellenére – hideg 
színekben játszik, nem Pannóniában terül el, hanem egy absztrakt vidék vonzáskörze-
tében, ahol vészterhes fellegek és égitestek vetnek árnyékot, világítanak velőig hatóan, 
s az ázsiai sztyeppéken vagy az északi kopár fennsíkokon utaztatja át soha meg nem 
állapodó szemünket. 

A Kiss Anna-i beszélő a sámánt imitálja, aki a voltaképpeni kultúrát megelőző tudás 
beavatottja, ily módon a nemzeti hagyományok előtti, primitív népszokások letétemé-
nyese. Kétségtelen, hogy ez afféle univerzális őstudást előfeltételez, amely valamennyi 
népcsoport sajátja lehetett, mielőtt bennük a történelem föleszmélt volna. Amíg a mítosz 
egységbe foglalja össze a tudást – s a XX. századi mítoszteremtők olyan egzisztenciá-
lis egységet feltételeztek az imagináriusban, amelyet a valóság minden időben csakis a 
művészet formanyelvein mutatott föl! –, Kiss Anna mágikus világnézete a par excellence 
kiszolgáltatott embert állítja elénk, aki még a senkiföldjén veti meg lábát, még előtte van 
a természeti és a történelmi erők nyers szembeszállásának. Tulajdonképp kultúrája sincs 
a fogalom manapság elterjedt jelentésében, mert ez az Ember nem ismeri a humánum 
szót és a létezés rétegeit, nem hasadt vagy hasonlott meg, voltaképpen paradicsomi álla-
potában tör rá a történelem. Mert korántsem akarom azt sugallni, hogy Kiss Anna – a ki-
fejezés művészettörténeti értelmében – naiv költő lenne. Akkor hiábavalóan dobálóznék 
a bartókiság eszméjével. Ez az oeuvre minden ízében és porcikájában érzi ugyanis a XX. 
század elveszett lehetőségeinek fantomfájdalmát. Legközelebb úgy férkőzhetünk hozzá, 
hogy nagyszabású szereplírikus vállalkozásként olvassuk: a költő nem hisz abban, hogy 
a világ mítoszi egységét helyreállíthatja közlései révén, inkább az antropológus résztvevő 
megfigyelői stratégiáját választja, aki elvegyül a bennszülöttek között, mintha csak egy 
volna közülük, és ezáltal arra mutat rá, hogy a modernitás kudarca – amiért az emberi 
autonómiát korlátlannak beállítva végül sárba taposta azt – nem ad okot a teljes csüg-
gedésre. Valláson és szekuláris erkölcsön, etnoszon és démoszon, szakrálison és profánon, 
státuson és kontraktuson innen – semmiképpen sem túl – működik az emberben valami, 
ami nem állati ösztön vagy kulturális megelőzöttség, valami, ami méltóságot kölcsönöz 
számára. Ez talán nem más, mint a természeti ősállapotból a kiűzetés kulturális rendjé-
be való átmenet, a missing link. Nem azonosíthatjuk ezt a szemléletmódot a jungi kol-
lektív tudatalattival sem, jóllehet az éterien lebegő képsorok formaszervező jelentősége 
azt a benyomást keltheti, hogy az álmok birodalma tárja föl a lepkék útjára tévedt lélek 
rejtett tapasztalatait. 

Kiss Anna észjárásának „kulcsregénye” a költő szellemi nevelődését – urambocsá’: 
elméletét – bemutató Jár nyomomban című kötet, mely fel-felvillantja a művész elődö-
ket, akik rá hatottak, név szerint is, de kikristályosodik e könyvből emberképe, kulturális 
hitvallása is. Nem lírai darabok rajzolják ki e fejlődéstörténetet, hanem versbe szedett 
tanulmánytöredékek – bár némileg elégedetlenül kell megállapítanunk, hogy e különös 
műfaj nem váltja be hozzá fűzött reményünket, mert a szövegek sem költeményként, sem 
esszéversként nem működnek igazán –, biztos kapaszkodók a megértéshez. E könyvet 
úgy summázhatnánk, hogy a Mongóliát, Szibériát, Izlandot és Észak-Amerikát megjárt 
költő a népi kézművesség motívumainak, a zenei harmóniáknak és dallamoknak, az 
öltözködésnek és a szavak hangalakjainak meglepő hasonlóságára hívja fel a figyelmet. 
Mi sem áll távolabb azonban Kiss Annától, mintsem hogy tudománytalan szófejtésekkel, 
alkalmi intuíciókkal, fantáziával igazolni akarna bármit, ami a magyarok származá-
sával, eredetével, akár valamely magasrendű ősi tudásba való beavatottságával függ 
össze. Ő egyszerre mond ennél kevesebbet és többet. A kölcsönös megfelelések, egybe-
esések, párhuzamok nem a történelmi egymásutániság vagy előbbrevalóság balítéleteit 
hivatottak bizonyítani, hanem azt, hogy vannak ismétlődő, állandósult – ha tetszik: a 
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priori –, mindenütt nyomot hagyó minták az emberi gondolkodásban, akkulturációban. 
Ezek okai pedig nem feltétlenül az életmódbeli egyezésekben vagy az együttélés során 
egymással megosztott/másikra ráerőszakolt hagyománykincsben keresendők, hanem az 
Ember művészi megnyilvánulásainak szükségszerűségeiben. Az ihletett rácsodálkozás, 
a révült felismerés – az alkotó tevékenység eredő forrásaiként – ezek szerint hiába el-
lenőrizhetetlen vagy reprodukálhatatlan az ész határain belül, mégiscsak bizonyos tör-
vényszerűségek uralkodnak rajtuk. A Kik vagyunk mi, népek című írás emblematikusan 
tanúskodik e Kiss Anna-i alaphelyzetről. „Kik hagyták el / Atlantiszt, Ataiszt […]? Velem 
bronzkori kohóit, a / világ (belül többszintes) / lakóhalmait, a boszniai / piramist, ki 
formálta / Kis-Ázsia, Jordánia / irdatlan idomú anya- / szobrait, kik hagyták / el a cö-
löpházak mocsarába esett / tárgyakat, Stonhenge-et, / a Húsvét-sziget tengerre / néző 
kőfejeit, Óceánia, / s a három Amerika nagy / kőszentélyeit, Alaszka / jégkori havába 
merült / cölöperődjét, a permi, az / ordosi bronzokat, a Selyemút / romvárosait s a 
többit / mindenfelé. Kiké a / festett kéznyomok / szerte a világon? / Kik vagyunk? / Mi 
köze a kecskeméti / tulajdonjegynek / a kara-kumi Anaunál lett / pecsételőkő jeléhez? A 
kínai írásjelhez?” Ahogyan az etnogenezis tudományos tételeire a transzcendens költői 
régiókból tekint le Kiss Anna, ugyanúgy képes megragadni afféle verses tudatregényben 
saját testi és szellemi egyedfejlődését. A Hol című hosszúvers feszültséget gerjesztő, disz-
szonáns összetettségét abból nyeri, hogy a néven nevezett pályatársak, életrajzi tények 
szálai belegabalyodnak a mitologikus cselekmény szövetébe, a jelképek az adatokkal 
összefonódnak. 

Műfaji besorolásuk a Kiss Anna-verseknek jókora fejtörést okozhat. Ugyanazt a 
„lyrico-epico-dramatico” kevertséget érezzük, mint amilyet Erdélyi Zsuzsanna az 
apokrif népi imádságokon kimutat. Nem véletlen hát, hogy a költőnő gyakran verses 
színpadi művek, vagy afféle felnőtt mesejátékok köntösébe bújtatja szinte ugyanazt a 
struktúrát, mint a lirizáltabb, balladisztikusabb – közelebbi műfajt nem találván, nevez-
zük így: – ráolvasásokban, bájolókban. Az egyébként is előszeretettel alkalmazott repe-
titív és variatív szerkesztés ekkor konkrétan megnevezett szereplőkhöz köti az ismétlődő 
betéteket, vezérmotívumokat. A Túl című színpadi játék egy másik műfajban kama-
toztatja a köteten (Lepkék útján a lélek) végigvitt motívumsorokat, avval a – némiképp 
kabbalisztikus – eszközzel élve, hogy a létrétegeket a Lét elvont porondjára léptetve föl 
mind megszemélyesíti: feltűnik a Halál mint fogalom, a gyík mint kezdetleges állati 
életforma, az almamoly, a fátyolkák, a Vadszegfűs nő, a Szivi, az Orgonahangoló stb. De 
a kifejezetten lírai versek olvasása sem tántorít attól a rögeszmétől, hogy a boszorkány, 
a vajákos vagy a tündér a megszólaló. „A lenni / és a nem / sehol még, / sötétet lélegző / 
sötét csak, / a lenni és a nem / sehol még / sehol, a lélegző / sötét csak” – a teremtés előtti 
őskáosz kavarog A lenni versében, mely a De című kötet nyitánya, hogy aztán A part 
utolsó műremekébe mint idézet, belső embléma is beleégjen. Kiss Anna líráját a foly-
tonos ismétlések, az állítmányt késleltető, a kontrasztokat elhalványító, a változásokat 
lelassító, a zajokat hangfogózó eljárások állandó, lassú, tektonikus mozgásban tartják, 
olyan közel a mozdulatlansághoz, amennyire csak lehetséges. A part „világvégi, félelme-
tes fövenyének”, „szódás poklának” emberi alakjai, eszkimójelenete utalhat egy konkrét 
izlandi utazásra, egy atomrobbanás utáni domborzatra és lakosságára, civilizáción kívüli 
vegetációra, de ugyanúgy arra a valóságostól elsodort, filozófiai síkra is, ahol a létezés 
éppen hogy beindul. 

Egy költői életmű attól jelentős, hogy megszületésével már nem tudjuk ugyanúgy 
nézni a világ dolgait, mint előtte. Ahhoz, hogy a népköltészet mély tartományait ész-
re vehessük, szükség volt Nagy László és Juhász Ferenc műköltői forradalmára, az ő 
felismeréseikhez, berobbanásukhoz pedig az avantgárd világlíra eredményeire. Anélkül 
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pedig a Hegyet hágék, lőtőt lépék antológia darabjait sem gyűjtötték volna össze, talán 
örökre elvesztek volna az adatközlők világból való kimúlásával. A Kiss Anna-i oeuvre 
fényében magyarságunk és európaiságunk, a végtelen agyagából mintázott agykérgünk 
és az ismeretlen rendszámú, sötét anyagból képzett tudatunk eddig nem észlelhető szín-
skálán ragyog fel.  
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rónAy györgy 
(eredeti neve: Morócz György) (1913. október 8. – 1978. április 8.)

Költő, író, műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő.
Szülei: Morócz István és Liebner Róza voltak. 1931-ben érettségizett. Egyetemi ta-
nulmányait a budapesti tudományegyegyetem bölcsészkarán végezte, magyar–francia 
szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovass Gyulá-
val, Sőtér Istvánnal és Thurzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című 
folyóiratnak. 1945-től a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős 
szerkesztője. 1947-1949 között a Demokrata Néppárt (DNP) országgyűlési képviselője 
volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből.
A Nyugat „harmadik nemzedék”-ének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, 
melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Elsősorban Babits 
Mihály költészete ösztönözte, de hatottak rá az ún. neokatolikus irodalom legnagyobb 
alakjai is (pl.: Paul Claudel). Keresztút című regényének megjelenése után (1937) táma-
dások pergőtüzébe került, és évekig különböző álneveken írhatott csak tanulmányokat 
a katolikus lapokban. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett 
vonzódása.
Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált 
a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz 
hasonlóan újra meg újra visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett 
választ találni a túlélők felelősségére. Mint esszéíró, elsősorban a Nyugat íróiról rajzolt 
portrékat mint kritikus. Az olvasó naplója címmel több mint egy évtizedig rendszeresen 
áttekintette a kor magyar irodalmának legfontosabb műveit, legjellemzőbb törekvéseit. 
Különösen nemzedéktársairól rajzolt érzékletes, hiteles arcképet.
Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított

Verseskötetei

A tulipánok elhervadtak (1931)
Híd (1932)
Te mondj el engem (1942)
Nyár (1957)
Fekete rózsa (1961)
A város és a délibáb (1964)
Tükör és tűz (1966)
A holló és a róka (1967)
A tenger pántlikái (1969)
Téltemető (1973)
Mérleg (1974)
Novalis: Himnuszok az éjszakához (1974)
Kakucsi rózsák (1977)
A kert (1979)
Mondd, szereted az állatokat? (1980)
Szérű (1981)
A vándor érkezése. Virág a feszület tövében 
(1986)
A hajós hazatérése (1986)

Díjai

Baumgarten-díj (1942)
Munka Érdemrend (1963)
József Attila-díj (1967)
A Munka Érdemrend arany fokozata 
(1973)
Az Európa Könyvkiadó Nívódíja (1984)
Nagy Imre-emlékplakett (posztumusz) 
(1995)

r
ó

n
a

y
 g

y
ö

r
g

y



49

rónAy lászló

botladozva a 
Parnasszusra
rónay györgy indulása

Az első gimnáziumi osztályt Kalocsán végezte a jezsuitáknál, másodikban azonban 
már a gödöllői premontrei gimnázium frissen festett padját koptatta. Osztályfőnöke, a 
neves egyháztörténész, Hermann Egyed szerető, gondoskodása megkönnyítette új kör-
nyezetébe való beilleszkedését. Különösen mély vonzalmat mutatott az irodalom iránt. 
Ötödikes gimnazistaként küldte első versét a Zászlónk című ifjúsági lapnak, amely a 
fiatal tehetségek felkarolásában, irányításában fontos szerepet játszott, s hozzájárult a 
katolikus értelmiség kialakításához. Szerkesztői üzeneteiben válaszolt a beküldött írá-
sokra, melynek szerzői között jó néhány, később tekintélyre emelkedett személyiséget 
találunk, egyházi kiválóságokat, írókat, közéleti embereket.

Rónay György nevével először a lap 1928. március 15-i számában találkozunk. A 
következő véleménnyel fogadták költeményét: „Népdalszerű versed szép, de ehhez ha-
sonlót már sokan írtak. Egyéniség nincs benne. Szervusz!”

1928-ban irodalmi pályázatot hirdetett a Zászlónk. Az eredményt a lap 1929. ja-
nuár 15-én tette közzé. Az első díjat Brigán Dezső esztergomi diák kapta karácsonyi 
tárgyú levelével, melynek „minden mondatában meleg szív lüktet”. Az I. csoportba so-
rolták Rónay György beküldött művét is, a következő véleménnyel: „Erőteljes mondatai 
mögött nagy szeretet és kedves egyéniség lakik. Nemcsak szavakat, tanácsokat mond: 
örvényeket tár föl és célokat mutogat. Tömör, precíz, meggyőző.”

Ez év áprilisában jelent meg első két verse a Zászlónkban. Érdekességük, hogy nem 
a Fakadó rügyek rovatban közölték őket, hanem önálló költeményeként:

AZ IFJÚSÁG ÉNEKEL

Az égen felhők bús serege
Terjeng, mint csendesen esten a nyáj.
A hajamra a tél hava száll.

Mint aggok fürtje, fehér a fejem
De bennem nem korabúk hada jár:
Muzsikál a szívemben a nyár.

Hollók kuporognak a domb tetején
S míg hozza szavuk szomorúan a szél,
A szívem tavaszéneke kél.
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Míg szőke hajamra lehullik a hó
És könnyre fakaszthat a bánatos ég:
Ifjúság csókja a lelkemen ég.

KÍNAI FALAK

Testvér, ma lelkem megnyitom Neked,
Mint víg tavasz a rügyebomló erdőn,
Vond rajta át mosolyogva két kezed.

Amint a szél a réten átoson,
Suhanjon át a lelked víg-zenésen
Titokkal teljes lélekvároson.

Utad nem állja bűnmocsár, se bérc,
De egyszer majd egy falnak hét lakattal
Bezárt komor bronzajtajához érsz.

Idáig jöjj, idáig még szabad,
De itt megállj, itt vége minden útnak:
Itt kezdődnek a kínai falak.

Egy hónappal később, május 15-én jelent meg következő költeménye. Erre is jel-
lemző formakultúrája. Hangulatára és mondanivalójára a katolikus líra akkor vezető 
egyénisége, Mécs László hatott. Mécs lírája érezhető rokonságot mutatott a népi költő-
kével, akik közül a legtehetségesebb Erdélyi József Babitsra is hatott. (Rónay György ezt 
a versét az említett pályázatra küldte be.)

ÜZENET A TENGEREN TÚLRA

 Egy bújdosó magyar ifjúhoz

A tenger-túlra küldöm el szavam:
Bús szittya jajra ősi szittya hittel.
A lelkem küldöm, pajtás el neked…
Nagy volt a vész. A szélnek karma nőtt,
A felhők alja döngve feldörömbölt…
Ledöntött büszke, ó-barokk csodákat
Lábunk alól a földet is kihordta
És messze verte ős-rögök fiát.
Hazánk testét is tépte, vágta, marta:
Öt roppant sebből vérző csonkká tette.
Azóta minden honfi szíve vérzik,
De jaj! – így élni nem tudunk soká’!...
.. Ha látnád, pajtás, ezt a hangya-népet…
Nem dőzsölünk már ősi kúriákban,
Nem fojtjuk bamba bánatunk a borba
S nem rendezünk dévaj lakmározást, - 
Csak dolgozunk. Még bús-felhős az ég,
Nem néz ránk csillag felhőkárpiton
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S a bosszús, bús, borongó éjbe’ bénán 
Merednek égre füstölgő romok.
De jő még fény! a múltak romladékán
Kezünk, Erőnk új templomot varázsol.
Tornyába’ búg az új idők harangja!… –
 Amíg te, pajtás, messzi tengeren túl
Órjás házak közt bujdosón lihegsz,
Mi templomunk emeljük ú erővel
S már nemsokára kongatnak misére!...
 De hallga: kéklő vén hegyek mögül
Testvérsikoltást hajt a kósza szél:
A rabtestvérek jajgatón üzennek, 
Igájuk szívet szaggatón ropog…
… Szemünkbe titkon égő könny lopódzik
És megcsikordúl rémesen fogunk,
Lelkünkbe’ lobban ősi szittya láng!
És megsimítjuk szomjas kardvasunk.
Mert jön még egyszer rózsaszínű hajnal,
Még rőtre festi bús egünk a vér,
Megretten akkor koncéhes bitang,
Ki rablott kincsben elmerülve dőzsöl!
 Akkor kezet fog mindenik magyar,
A Kárpát és az Alföld lelke dobban,
Az égen úszó felhők szétriadnak
És fent az ifjú új templomtoronyban
Kongatnak majd az ünneplő misére!
 Pajtás, kit messzi tájra vitt a végzet
És rémes sorsod: új hazát keresni,
Míg él szívedben s ott jajong a régi,
Csak hígyj, remélj, mert jő a fény, a hajnal
És bíbort ölt még mindenik magyar!
 Én írtam Néked, egy a sok közül,
Ki éjben épít, küzd és dolgozik.
 Pajtás, Testvér, kezet nyújt most feléd
S vígasztalót küld nagy sebedre írúl
A harcos, új, acélos nemzedék!

(Gödöllő.)
           Rónay György

A május 15-i számban a következő üzenetet kapta: „Stílusban, témában keresed 
az eredetiséget. Ezt jól teszed, de néha egy kissé bizarr vagy. Eltettük. Szeretettel ölel a 
Zászlónk.”

Az „eltett” vers a június 15-i számban jelent meg:

BALATONI HAJNAL

Messzi hegyek fele fölkel a nap,
Égi nagy úton előre halad,
Csillog aranysugárban a tó…
Ring a hajó… Ring a hajó…
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Jönnek a hajnali csacska habok,
Rajtuk a nap csodacsókja ragyog,
Vígan a parton a nyár szele jár…
Mormol az ár… Mormol az ár…

Fűz-teli parton alszik a ház,
Csendbe felette a béke tanyáz,
Nap tüze omlik a tiszta tavon…
Cseng a dalom… Cseng a dalom…

Bámul a föld fele kéken az ég,
Ifjú szívemben a nyár tüze ég,
Égre zenélem ujjongva dalom…
Csend a tavon… Csend a tavon…

A gödöllői premontrei gimnáziumban eredményesen működött a cserkészcsapat. 
Nem véletlen, hogy az 1936-os világtalálkozót is itt rendezték. Az ifjúság nevelésének, 
hazafias érzése megerősítésének ez a mozgalom leghatásosabb ösztönzője volt Sík Sán-
dor irányításával (Teleki Pál főcserkész támogatásával). A cserkészet összetartó erejét fo-
galmazta meg Rónay György következő verse is a Zászlónkban (1929. szeptember 15.)

TÁBORTÜZEK

Nézz bele bátran szemembe pajtás:
Ezredes tüzek lángolnak benne,
Azok talán,
Amiket hajdan keleti síkon
Beléjük lopott vadász apám.

Ti tüzeteknél százan is ültök 
Nagyságos folyók széljárta mentén; -
Vészes estén
Egyedül ülök nagy vizek partján
S vállamra vetem ifjan a mentém.

Rontó robajjal hullámok törnek
A tépett szirten s a vihar sírón,
Zúgva üzen.
Ilyenkor kigyúl lobogó lánggal
Két barna szemem, tábortüzem.

Rángatja búsan a szél a mentém,
Csiholja, szítja ős-ifjú lángom,
Fákat csikar…
A málló sziklán új, kacagányos,
Magányos magyart tép a vihar.

A gödöllői gimnázium növendékei minden október 6-án az 1849-es isaszegi csata 
színhelyére mentek, s a honvédsíroknál adóztak az aradi vértanúk emlékének. Erről írt 
Rónay György (1929. okt. 15.)
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ISASZEG

A falu szorgalmas tót népe utat vágott az agyaghegyekbe. Ritkán jár arra kocsi, de 
ha néha odatéved, éktelen zörgése felveri a tájék csendjét. Az út fölött százados erdő; 
terebélyes tölgyek mohos derekát lankadt melegséggel csókolja a bágyadt őszi verőfény; 
ha lent a messzi völgyben vonat robog végig, zakatolását hosszan visszhangozza az erdő. 
Fent a dombtetőn kerek tisztás; két oszlop áll ott a lombhullató erdő közepében, alattuk 
két kicsinyke domb…

Sírok azok. 
Talán azért olyan csendes itt az erdő, hogy ne zavarja a pihenők álmát. 
Sehol sem olyan szép a tavasz, mint idefent, sehol sincs annyi virág a galagonyákon, 

mint itt a sírok mellett, sehol sem olyan szomorú az ősz, sehol sem olyan bágyadt a kései 
verőfény, mint az isaszegi erdő elfelejtett hantjainál.

A fák is másképp susognak itt, mint másutt, méltóságteljesen hajladoznak, s úgy 
mondják el egymásnak titkaikat.

Miről beszélnek?... Mit is mesélnek?
Régen történt, egy elszállt tavaszon, 1849-ben.
Dicső tavasz volt, amilyen talán sosem lesz többet a magyar mezőkön. Nem csókos, 

fehér virágok nyíltak, hanem vérrózsák, nem fiatal tölgyest zúgattak a szelek, hanem 
embererdőt. Furcsa viharok voltak azok, Kárpátoktól-Adriáig jártak, ágyúfüst volt a fel-
hő, kardvillogás a villám, puskák ropogása a mennydörgés…

Fiatalok voltak.
Odahaza talán még csókkal ébresztette őket az anyjuk. Most már halálos csatamező-

kön járnak. Hová lett a selymes, puha gyerekarc? Lőporfüstös, fáradságbarázdás! Hová 
lett a gyenge kéz? Halálosztogató jobb az! Hová lettek a vidám diákok? Oroszlánok 
azok!

Súgnak, búgnak az isaszegi tölgyek. Nézd, ott rohannak az égő falun, lángbaborult 
erdőn át! Ez aztán a vágta! Hullik az ember, a porbaomlottak végső vonaglásukban még 
tusáznak, míg a vágtató paripák eltapossák őket. De édes a halál a hazáért, örömpiros 
a csorduló vér, mert a hon földjét öntözi… Futnak, rohamoznak az ifjú titánok, kardjuk 
végén a halál ül; riadótól, és halálhörgéstől zeng, zúg az erdő; porban, füstben előre 
szegezett szuronnyal rohannak; korasötét tavaszi alkonyon még harcol a honvéd. És 
győztek!

Győztesnek babért, vesztesnek könnyet, halottnak hantot.
Súgnak, búgnak az isaszegi tölgyek, hajlonganak, bókolnak a honvédsírok körül; 

mesélik egymásnak súlyos titkaikat: egy kicsi házról, melytől búcsúzik a gyermek, a 
csatamezőről, ahol harcol a hős, az anyáról, aki hiába vár, a szeretőről, akit elepeszt a 
bánat, aztán újra csak a házról, melyből kihalt a nóta, kacagás.

…Súgnak, búgnak az isaszegi fák s néha-néha avarkönnyet ejtenek a sírokra.
Október hat.
Sárga levelek keringenek a levegőben, azután lassan lehullnak a földre.
Csend van. Az őszi napfény valami megfoghatatlan bánatot sugároz a tájra. 
Talán a tizenhárom lelke remeg benne…
Olyan közel áll hozzánk ez a bánat és olyan jól esik. 
Mintha minden csak tegnap történt volna… Tegnap, 1921-ben.
Jó ilyenkor eljönni a honvédsírokhoz nekünk, nehéz idők, jövendőépítő évek mun-

kásainak s jó meghallgatni, mit mesélnek hajladozva, suttogón a lombhullató tölgyek…

1929. december 15-én karácsonyi témájú verset közölt Rónay Györgytől a Zászlónk:

r
ó

n
a

y
 l

á
s

z
ló



54

ÉJFÉLI MISE A FALU DOMBJÁN

Lehullt az este kéklő fátyla halkan,
pihennek már a házak lent a völgyben,
hahó, hahó, –
az énekszóm az éjszakába harsan.

Szívemben izzó álmok láza csönget,
Amerre járok izmos lépteimmel,
hahó, hahó, –
riadva szállnak szerteszét a csöndek.

Komor fenyőkön est fuvalma rebben,
holdfényaranyban állok fenn a dombon,
hahó, hahó, – 
csillagtűz gyúl az égbolton felettem.

Sötét szememben égnek ősi mécsek,
ifjú papként a holdsugártalárban 
hahó, hahó, – 
dalolni kezdek éji szép miséket.

A vén fák égre nyújtott karral állnak,
földművesszívek álmodón dübögve
hahó, hahó, –

kenyérszagú zenéket intonálnak.

1931 elején kitört az Etna. Az Európa-szerte figyelemmel kísért esemény ihlette a 
hetedikes gimnazista költőjelöltet. Verse a Zászlónk február 15-i számában jelent meg:

KITÖRT A KRÁTER!

Dühöng az Etna mélye,
Befénycsóváz’ az éjbe,
Dübörögve zúg a láva,
Mindent elönt folyása.
Kitört a kráter!...

A föld agg kérge rendül
Örvénylő küzdelemtül,
A vad tüzet ki látja,
Remegve elkiáltja: 
„Kitört a kráter!”

Kitört az Etna mélye,
Dübörögve döng az éjbe,
Zajongva zúg a láva,
Rendülve szól, ki látja:
„Kitört a – lélek!”…

r
ó

n
a

y
 l

á
s

z
ló



55

A tanév befejezése előtt, április 15-én a szerkesztői üzenetekben találjuk nevét.  
A beküldött verseire adott válasz hangneme – akár költeményeinek gyakori közlése – 
arról árulkodott, hogy a lapban felismerték tehetségét: „Mind a három szép. Törekedj 
a könnyedebb előadásra! Gyakran faragatlan kőből épített költészeted mesepalotáját. 
Intenzív, mély lélek maradj ezután is. Szeretettel köszönt a Zászlónk.”

Az 1930/31-es tanév volt az utolsó, amelyet Gödöllőn töltött. Ezt a november 15-i 
szám szerkesztői üzenetéből is tudhatjuk: „Diákéleted utolsó esztendeje legyen boldog 
és gazdag; ezt kívánom neked, testvér. Az Ad maiores nagyon szép, de nekünk egy kissé 
erős. A szigetvári dal kissé hosszadalmas, s ez árt a vers intenzitásának. Várom szíved 
élő szikráit, újabb dalaidat.” Az üzenet, de az előző, október 15-i számban megjelent 
költeménye is lassú átalakulásáról adott jelzést:

MAGyAR MINDENSZENTEK

Ködös novemberestén
Kigyullad egy-egy fáklya
S az esti félhomályba 
Gyászolva, gyónva, törve
bús magyarok mennek a temetőkbe.

Ködös novemberestén
zokogva száll az ének
és sápadt gyertyafények
lobogva, lengve, körbe
kigyulladnak a magyar temetőkbe.

Ködös novemberestén
A Halál hogyha ballag,
mint lusta, barna varjak,
sötétbe, súgva, csöndbe
egy könnyet ejt a magyar temetőkre.

Amint utaltunk rá, az egész katolikus költészethez hasonlóan a gimnazista fiúra is 
erősen hatott Mécs László. A Zászlónkban megjelent utolsó versét a premontrei papköl-
tőnek ajánlotta (1931. április 15.)

MAGyAROK A TŰZNÉL

   Mécs Lászlónak.

Szegény tépázott magyarok halkan a tábortüzek
 mellett ülnek,
a szívük szinte szétszakad, ha dalolnak és ha
 hegedülnek,
magyarok országa vesztén,
fénytelen fagyfogú estén.

Szétfoszlott minden zászló és kísértet lett minden tüzes
 álom,
vén varjak ülnek a fákon, bújdosnak hetedhét határon,
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üldözve, kergetve, szökve,
kegyetlen, kietlen ködbe.

Szemünkben balga könnyek ülnek, ajkukon sír a régi
 ének,
keserves sors, kegyetlen élet, de mégis: sors, és mégis:
 élet,
köd ha hull és ha szél jár is,
jöhet még tavasz is, nyár is.

És ha eljön a víg tavasz újra, ha oszlik majd a fekete
 este,
kell, aki merjen hajnalt zúgni, kell a tavaszba első
 fecske, 
jöhet itt vész, tusa, bármi,
csak ki kell a tavaszt várni.

Jövő tavaszról álmodoznak jó magyarok és várnak,
 várnak,
szívük szakad, sebük sajog, de ráhull majd a 
 gyógyulásnak,
kokas a hajnalt, ha hívja,
bűbájos, balzsamos írja.

A Regnum Marianum-egyesület, amely egyéb lapok mellett a Zászlónkat is kiadta, 
1902-ben kezdte működését. Célja az ifjúság nevelésének erősítése volt. Három alapító-
ja a kor vallásos életének kiemelkedő alakja: Kanter Károly, Majláth Gusztáv Károly és 
Prohászka Ottokár. A Zászlónk mellett alapította és fenntartotta a Nagyasszonyunk és 
a Kispajtás lapokat, emellett rendszeresen jelentetett meg diáknaptárokat is. Az ifjúság 
pasztorálása csak egyik feladata volt, szövetségbe fogta össze a végzett egyetemistákat 
és a tanoncok között is eredményes tevékenységet fejtett ki. A Zászlónkat 1919-ig Izsóf 
Alajos, 1919 és 1928 között Radványi Kálmán és Sík Sándor, majd Radványi egymaga 
szerkesztette. Feltételezhető, hogy Rónay György kibontakozásának éveiben a tehetség-
gondozás is a verseket, útleírásokat és színvonalas kritikákat író Radványi feladata volt.

A Zászlónk voltaképpen a katolikus Élet című lap előszobája volt. Az igazi tehetségek 
itt folytatták írói pályájukat. A fiatalos lángolás csitulni kezdett, az élmény egyszerűsö-
dött, a kifejezésmód harmonikusabb lett. Jól mutatja a költővé érésnek ezt a folyamatát 
Rónay Györgynek az Élet XXIV. évfolyamában 1933-ban közölt két verse:

HARMÓNIÁT

Azért van minden: fájdalom, küzdelem, ének,
hogy lelkem hasonló legyen egy pillanatra
végtelen hegyek napfényes ormaihoz,
melyekhez lompos föllegek föl nem érnek,
vagy legyen elsimult tenger lelkem, melynek
nyugodt mélységét föl nem dúlja vihar.

Ezért van minden: egy pillanatnyi csöndért
túl a harcon, fájdalmon, küzdésen, bánaton,
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ezért a drága percért, melyben
rokon leszek a csillagokkal, mikor
tárt horizontom fölszabadult íve
túlér szűk sorsom torz határain.

Ezért a percért, melyben templom leszek,
falakkal nem határolt nagyszerű
szentélye a fölséges nyugalomnak,
mikor testvérként összefonódnak bennem
föld és magasság, mikor könny és öröm
föloldódnak fölsőbb harmóniában.

Ekkor betellik a sorsom. A torz világ
kigyúlt fényemen álmélkodni megáll.
Én járok majd a csillagok ormain,
betelt lelkem napként ragyogni fog,
míg megjön az Isten lángnyelvű förgetegben,
s elragad lobogó tüzes szekéren!

(március 19.)

VÁNDORÉNEK

Ugy nézek a messzetűnt napokra,
mint a vándor ódon ablakokra,
eszébe jut: járt valaha erre,
elfogódik, meg-megáll egy percre.

Mindenik ház régi ismerőse,
s mint a gólya ismerős tetőkre,
rájuk röpül pihenni a lelke,
s mosolyog, mert könnyezni szeretne.

Feje fölött fecskecsapat száll el,
néma házak, zárt a zsalugáter,
fecskék után elindul előre,
nem maradhat, nagy út van előtte.

Megy a vándor, vissza- visszanézve,
rásüt a nap alkonyati fénye,
tűnő árnya távolodó foltját 
benyelik a pipacspöttyös rónák.

(augusztus 20.)
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rónay györgy 
költészetértelmezésének 

változása

Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy költő első kötete már teljes fegyverzetben  mu-
tassa végleges vagy majdnem  végleges irodalomfelfogását, a rá jellemző versbeszédet, 
a nyelv teljes  jel-készletének csak őt minősítő rendszerét. Ezért aztán a pálya második 
részében vagy végefelé maga az alkotó netalán a halála után formálódó recepciótörté-
netben az utókor természetesen „átrendezi” az életművet Így volt ez Adynál, aki a Versek 
és a Még egyszer két könyvéből, változtatásokkal is, csupán ötöt emelt be az „igazi” 
könyvébe az Új versekbe. József Attila esetében is megismétlődött a választásban kife-
jeződő értéktudatosítás: a Medvetánc önválogatásába a Szépség koldusából csupán A 
jámbor tehén és az Éhség került be.1 Radnóti Miklós életművéből az első három kötetet: 
a Pogány köszöntőt, az Újmódi pásztorok énekét és a Lábadozó szél címűt a legutoljára 
megjelent monográfia szerzője már „a kis értekezés évei” fejezetcímmel foglalta össze.2

És ez ismétlődött meg Rónay György esetében is. A 18-19 évesen kiadott első két 
kötete, az 1931-ben megjelent könyve, A tulipánok elhervadtak és az 1932-es Híd da-
rabjait ő sem hevertette hét esztendeig az asztalfiókban, akárcsak elődje és kortársai, a 
szükséges javítások elvégzésére, vagy annak eldöntésére, valók-e a művek a közönség 
elé vagy sem. Ebből a két kötetből az 1972-ben kiadott Mérleg című Válogatott versek 
gyűjteményébe kettőt vett csak föl, a Hazatérés és a Hajnal: még alig szürkül az égbolt 
címűeket. E könyv megjelenése után azonnal hozzákezdett az „összegyűjtött versek” 
összeállításához. Ebbe – írta 1973-ban a reménybeli gyűjtemény tervezett előszavá-
ban – ciklusokba rendezve, a megjelenés időrendjét nem őrizve azokat a költeményeket 
akarta közölni, többet, mint a „válogatott versek” között, amelyeket az akkori ízlésével 
„a leginkább” magáénak érzett.3 Ez a kötet, amelyik végül 1981-ben Rónay László gon-
dozásában jelent meg Szérű. Összegyűjtött versek címmel, még egy verset befogadott a 
pályakezdés két könyvéből: A viharvárást. A szerző mindhárom versen javított azonban. 
A Hajnal: még alig szürkül az égbolt címét is módosította.

Költészettani gondolkodásának módosulását demonstrálandó érdemes egymás mellé 
tenni e három szöveg változatait.

A Viharvárás az 1931-es kötetben ebben a formában jelent meg

1 Lengyel András a Szépség koldusával még azt is mérlegeli, mi lett volna, ha nem Makó mikrokör-
nyezetében jelenik meg a gimnazista József Attila kötete Juhász Gyula lelkes hangú bevezetőjével, hanem 
Budapesten. Vö. L.A., József Attiláról, Szeged, Bába Kiadó, 2008, 57-63.

2 FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Bp., Osiris Kiadó, 2005, 143.
3 Vö. RÓNAy György: Szérű. Összegyűjtött versek, s.a.r. RÓNAy László Bp.,Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1981, 5, 567.
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Csend ül a tájon s őrült viharra várnak a földek,
remegve röppen a röpke madár az óvó lombok néma ölébe,
szorgos parasztok megrakott vállal sietnek a messzi tanyára,
a szürke csendben baljós fénnyel csillannak a kaszák a vállon.

Rémült libapásztor gyerekek terelik a ludak gágogó népét,
hajszolt lovú zörgős szekerek futnak a tárt kapukon által,
olvasóért futnak a ráncos anyókák s hétszer csókolják kopott keresztjét,
fehér fejű gazdák néznek az égre s bólintó búval egymásra intenek.

Szél se rebben és sárgás jégfelhők úsznak az égen,
ág se reccsen és süketül, bőszen dobolnak a csendek,
egy év maggá vált csorgó verejtéke csattant a termébe a földön
s Isten viharja lengeti titáni karjait az égen.

Futnak az órák. Csend. A felhők enyhe szürkébe borultak, 
Gazdakeblek sóhaja lendül, öreg anyókák esküsznek az irgalmas égre
s ha leborul az este, a faluvégen lágyan csendül az ajkakon a nóta
s az esti harangok zengve dicsérik az áldott, viharűző Istent.

Az 1973-as javításokkal az 1981-ben kiadott kötetben ugyanez a versszöveg, meg-
őrizve a Viharvárás címet, így alakul:

Csönd ül a síkon. Viharra várnak a földek.
Remegve röppen a madár az óvó lomb sürüjébe.
Parasztok megrakott vállal sietnek a messzi tanyákra.
A páncélszürke csöndben baljós fénnyel csillognak a kaszák.

Libapásztor gyerekek rémülten gágogó ludakat terelnek.
Tajtékos lovakkal hajszolt szekerek zörögnek be a tárt kapukon.
Olvasót mormolnak a ráncos anyókák.
Szorongva néznek a sárgás égre a gazdák.

Mert odafönn, noha szél se rebben, egymásra torlott
jégfelhők úsznak. – óra megy óra után.
Aztán leszáll az alkonyat. Az oszló felhők elszürkülnek, 
s az esti harang dicsérni kezdi a viharűző Istent.

A Hazatérés az 1931-es könyvben az alábbi szöveggel olvasható:

Vén este volt, hogy hazaértem. Csöndes házakban itt-ott lámpa égett,
a gazdagoknál fényesebb, a szegényeknél pislogóbb.
Az alvégen aludtak a zsellérek.
Állt a vonat az állomáson. A sínek közt támolyogtak a fények.
A mozdony sípolt, s szikrát hányt az éjbe
s nekirontott a havas messzeségnek.

Én ottmaradtam egymagamban. Vézna drótok közt vak szelek sikongtak
Elindultam hazafelé. Üres szérűkön a kutyák
jajgatva, hosszan ugatták a holdat.
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Fagyos földön koppant a léptem. Késett gazdák vén aggyistent köszöntek.
Halk házak közt hevert az ucca lomhán,
a hold szitálta lágyan rá a csöndet.

Emlékek hulltak a szivembe. Városból jöttem, öreg este jöttem,
és szembefut most arany gyermekségem,
fehér sugár a súlyosodó ködben.

A szívem titkon kifehérült. Dúdolni kezdtem könnyedén, mosolygón.
Átjárt a szél gondűzőn. A dalomhoz
öreg szent Dávid hegedült a holdon.

A „végleges” változat ez:

Hogy megérkeztem, este volt. A házakban már lámpa égett, 
a gazdagoknál fényesebb, a szegényeknél pislogóbb.
Az alvégen aludtak a zsellérek.

A vonat pöfögött az állomáson. A sinek közt támolyogtak a fények, 
aztán sípolt a mozdony, szikrát hányt a sötétbe,
s nekivágott a havas messzeségnek.

Én ottmaradtam egymagam. Szél fújt. A drótok dongtak.
Elindultam hazafelé. Üres szérűkön a kutyák
üvöltve ugatták a holdat.

Fagyos földön koppant a léptem. Városból jöttem, öreg este jöttem.
Földerengtek gyerekkorom
lidérce a foszló réti ködben.

S egyszerre megkönnyült a lelkem. Átjárt a szél. Elfújta a gondom.
Dúdolni kezdtem, s hozzá, egyetlen szál cigánynak,
a vén Szent Dávid hegedült a holdon.

E két versben a változtatások kevéssé haladják meg azt a mértéket, amit Füst Milán 
a maga versein az újabb és újabb kiadások alkalmából végrehajtott. A harmadik költe-
mény esetében azonban talán inkább a mű újraírásáról van szó. 1931-ben ez a szöveg 
jelent meg:

HAJNAL: MÉG ALIG SZÜRKÜL AZ ÉGBOLT

Sáros országutak nyújtóznak a bizonytalan ködben, 
otromba varjak suhogó sorban vonulnak a légben, 
kár … kár … kopott köveken szekerek jönnek …
távoli rétek jövő tavaszról álmodoznak …
halk eső szemetel: óriás nyomorgó szeméből a könnyek.

Hajnal: még alig szürkül az égbolt. Messze
meztelen derekát fürdeti az esőben a város,
dohogó mozdony izmos hittel ront a szürkületbe,
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kattognak a váltók, uszályos hajók úsznak a szomorú Dunán,
uccasarkon fázva tapogat a világtalan koldus.

Magányos úton szembe a széllel bandukolnak árván.
Színes álmokat szórok a ködbe. Milyen
más hajnalt vártam! Tüzeket és szivárvány
hídján suhanó szüzeket, ünnepet, napfényt,
virágos uccát és boldog, mámorpiros várost.

S most halk köd fogad. Szürkeség, nyomorúság.
Emberek sietnek előttem, rongyosak, fázók, szegények.
Zuhog az eső és tompán hajnalt dudálnak a gyárak.
Száz színes vágyam lassan, halkan elszórom a ködben
s az uccasarkon félszegen rámköszön a toprongyos koldus: Élet.

Az 1981-ben kiadott Szérű. Összegyűjtött versekben pedig ez:

MÉG ALIG SZÜRKÜL

Sáros országutak nyújtóznak a bizonytalan ködben.
Lomha varjak suhogó sorban vonulnak az égen.
Kár … kár … Kopott köveken szekerek jönnek.
Távoli rétek a közelgő tavaszról álmodoznak. 
Eső szemel: óriás nyomorgó szeméből a könnyek.

Még alig szürkül az égbolt. Milyen más hajnalt
vártam: tüzeket, szivárványt, ünnepet, napfényt, 
virágos utcát, örömben remegő várost … És most
tapadós köd fogad, szürkeség nyomorúság.

Emberek sietnek előttem, rongyosan, dideregve.
Az eső nekiered. Hajnalt dudálnak a gyárak.
S az utcasarkon rámköszön egy ázott koldus.4

Az 1931-ben megjelent A tulipánok elhervadtak című kötetből átalakítva-átvett há-
rom vers jelenléte a Szérű. Összegyűjtött versek könyvében és az 1932-es Híd teljes 
elhagyása olyan mértékű ítéletmondás a pályakezdő versek fölött, mint a József Attiláé a 
Medvetáncban, vagy amilyent az utókor megvalósított Ady esetében, vagy ami a Radnó-
ti-recepcióban megvalósul most. Elgondolkoztató azonban a  Híd mellőzése.

Rónay György 1977 decemberébe, a Pergel Ferenccel készült életinterjúban szigo-
rúan ítélt erről a kötetről. „Tulajdonképpen ez egy nagy versciklus – mondta –. Ebbe 
furcsa módon, nagyon furcsa módon Nietzsche Zarathustrájának a hatása játszik bele, 
akit akkor, 1932-ben olvastam, és hát nagyon fiatal voltam, ugye 18-19 éves, rettenete-
sen erősen hatott rám a stílusa. Az egész zarathustrai szimbolika, minden. Mindazonáltal 
ez egy ellen-Zarathustra, de egy Zarathustra modorában megírt valami. Mértéktele-
nül fölnagyítva egy fiatalembernek, mondjuk az életben való elég, mint ma mondják: 
konfliktusos elhelyezkedését, aki szembekerül az élettel, a Várossal – nagy V-vel, termé-

4 RÓNAy György, A tulipánok elhervadtak, Bp., Genius-Lantos kiadás, 1931, 6, 70, 103 valamint: 
RÓNAy György, Szérű. Összegyűjtött versek i.m., 37, 13, 15.
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szetesen –, és mindezekkel a jelenségekkel. És próbálja ezeket a kérdéseket megoldani 
magának.”5

A mai olvasó elképzelhetőnek gondolhat egy másik olvasatot is. Tekintheti például 
másodlagosnak az eredeti Nietzsche-szöveg szerveződésének hatását, a tíz évig tartó 
magány után Zarathustra „alászállásá”-t, a hegyről való leereszkedését, legközelebbi 
városba érkezését, beszédeit, a várostól való búcsúzását, a sok nép közt és sok városon 
átvivő útját, a barlangjához való visszaérkezését, ezen közben elhangzott példabeszédeit. 
Elsődlegesnek mindössze a szöveg egyes részleteit tarthatja. Például az „Ezer és egy 
célról” című eszmefuttatását. Ebben Zarathustra így foglalja össze gondolatait: „Való 
igaz az emberek adtak maguknak minden jót és rosszat. Való igaz nem kapták, nem ta-
lálták, nem égből jött szózat adta tudtukra. Értéket először az ember adott a dolgoknak, 
hogy fenntartsa magát  - csak ő adott értelmet a dolgoknak, emberi értelmet! Ezért 
nevezi magát »ember«-nek, ami annyi mint: az értékelő. […] Az értékek változása – az 
alkotók változása. Akinek alkotóvá kell lennie, mindig megsemmisít valamit. Az alkotók 
előbb a népek voltak, csak később az egyesek; valóban az egyén maga a legfiatalabb 
teremtmény.”6

Rónay György Híd című kötetében a verseket összekötő utazást, céltételezést és cél-
értékelést egy mai olvasó következetesebben rögzített, határozottabb cselekvéssornak te-
kintheti: „mentem az élet útján” – kezdődik a prózai szöveg – ; „hasonlatos lettel az őszi 
fákhoz”; „aztán mentem tovább”; „máskor meg régi napjai jöttek szembe az úton”; „is-
mét máskor a szerelemre gondoltam”, „és ismét voltak percek fájdalmas találkozásig”; 
„és mondtam: a világ dolgai múlandók”; gondolkodni kezdtem újra”, „kérdések után 
kutattam a lelkemben”; „és akkor hosszú hallgatás után felmerült a legnagyobb kérdés 
bennem”; „megtelepedtem a töprengések sivatagjában”; „találkoztam én a szomorú-
sággal”; „…majd új életem énekével köszöntöm életemnek megújítóját, az én Uramat 
és Istenemet”, s „csúcsaim közt bolyongva hálát adok az én Uramnak a szemeimért”.

A zarathustrai és a Rónay György kötetében megalkotott beszélő hivatkozásai és 
szimbólumai valóban eltérőek. Az első középpontjában az „értékek változása”, az utób-
biban – Pál apostol által a rómaiakhoz írt hatodik levelében foglaltakhoz hasonlóan7 – 
az egyetlen érték állandósága tételeződik: az „Isten kegyelmi ajándéka […] az örök élet 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban”. A Híd című kötet prózai részei mellett ezt sugalmaz-
zák a néhol archaizáló, a Biblia első fordításainak beszédmódját utánzó részek, a bűn-
bánó zsoltár kezdő szavainak idézése („miserere mei”), a katolikus temetési ének kezdő 
részének kétszeri előfordulása („circumdederumt me dolores mortis”, „circumdederumt 
me …”). A Híd valóban „ellen-Zarathustra”. A prózai szövegek közötti versek ritmus-
formájának a váltakozása, az ütemhangsúlyos négy- és hatsoros szakaszok egymásután-
ja, a mondatsoros mértéksejtető- sorhatároló, helyenként ritmust- keverő szabadversek 
és prózaversek döccenői, a metaforikus versbeszéd és az asszociációs körrel nem rendel-
kező részletek néhol jelzik a kezdő költő bizonytalanságát. A kötet, inkább megbontha-
tatlansága miatt nem volt illeszthető az Összegyűjtött versek közé, mutatja: a szerző az 
„ősi ösztön”-höz való visszatérés, „a hatalom akarása”, illetve a transzcendens távlatban 
tételezett élet közül az utóbbit gondolja magára nézve érvényesnek. Akár csak az európai 
katolikus képviselői Claudeltől, Bernanostól a már készülődő Pilinszkyig.

5 RÓNAy György, Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, szerk. BENDE József, Bp., Vigília [kiadó] 2004, 
179. 

6 NIETZSCHE, Friedrich, Válogatott írásai, ford. SZABÓ Ede, szerk. SZÉLL Zsuzsanna, Bp., Gondolat 
Kiadó, 1972, 238.

7 Biblia. Ószövetségi és újszövetségi szentírás ford. GÁL Ferenc, GÁL József, GyÜRKI László, KOSZ-
TOLÁNyI István, ROSTA Ferenc, SZÉNÁSI Sándor, TARJÁNyI Béla, s.a.r. RÓZSA Huba, Bp., Szent István  
Társulat Könyvkiadó, 2008, 1642.
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Más a helyzet az 1931-ben kiadott első kötet, a nyolcvanöt verset tartalmazó gyűj-
temény, A tulipánok elhervadtak esetében. Ebben a tíz alkotás alá írt személyes ajánlás, 
az idő- és térbeli utazást sugalmazó ciklus címek, a természeti körforgásra, az örökös 
mozgás és állandóság filozófiájára való utalás, a szakozatlan, eltérő hosszúságú sorokból 
építkező szabadvers-forma (Meghalt az öreg székely, Az ember a fogát csikorgatta) az 
ütemhangsúlyos szövegek (Esti dal, Temetés), a népdal-sort refrénként felhasználó al-
kotás (Szól a kokas már) éppúgy jelzi a vers-lehetőségeket próbáló gyakorlatlan költőt, 
mint az Arany János szótagszámtartó kettes ütemű formájának imitációja (Gellérthegyi 
alkonyat). Tetten érhető ebben a kötetben az Ady-hatás az erős pozíciójú lírai én magán-
beszédében (Láttam az élet arcát), valamint Mécs László gondolat- és szövegformája 
(Magyarok a tűznél).

Az a három vers, melyeket újra közölt az Összegyűjtött versek könyvében az első 
kötetéből, ugyanakkor jelzik miként változott meg Rónay György költészet-fogalma és 
versbeszéde.

Legfeltűnőbb talán a versbeszéd határozottabbá, szervezettebbé válása. A Viharvá-
rás négy strófájából, a tizenhét és húsz szótagos sorokból 1973-ban három, egyenként 
négy soros szakasz lett, meghatározóra formált két tizenkét-, egy-egy tíz-, tizenhárom-, 
tizennégy- és tizenhét szótagos sorral. A sorhatár minden esetben gondolathatár lett. A 
mondatsoros sorváltó szövegben „ritmusgócok”, daktilikus részek tűnnek fel, mintegy 
időmértékes ritmikai háló adva az alkotásnak.

Az 1973-as összeállításban a Hazatérés rövidebb lett egy szakasszal. Az első válto-
zatban a három soros strófák tizenegy és huszonegy szótagszám között váltakoztak az 
első két szakaszban, a következő háromban szabályosabban ismétlődtek. A második for-
mában a sorok terjedelme látszólag következetlenebbé vált, a szövegváltozások azonban 
az első fogalmazás kitéréseit elhagyva a végleges szerkesztettségét erősítették. Az első 
sor például eredetileg így alakult: „Vén este volt, hogy hazatértem. Csöndes házakban 
itt-ott lámpa égett”; 1973-ban ez a sor így formálódott: „Hogy megérkeztem, este volt. 
A házakban már lámpa égett”. Egy-egy szó felcserélése is pontosabbá, mozgalmasabbá 
tette a szöveget. Vannak jelentősebb változtatások. A harmadik szakasz 1931-ben így 
kezdődött: „Én ottmaradtam egymagamban. Vézna drótok közt vak szelek sikongtak.” 
1973-ban: „Én ott maradtam egymagam. Szél fújt. A drótok dongtak.” Az ötödik sza-
kasz így formálódott 1931-ben: „Emlékek hulltak a szivembe. Városból jöttem, öreg 
este jöttem, / és szembefut most arany gyermekségem, / fehér sugár a súlyosodó köd-
ben.” 1973-ban: „Földerengtek gyermekkorom / lidércei a foszló réti ködben.”

Az 1973-ban az 1931-es kötetből újra közölt szövegek javításai jelzik Rónay György 
versgondolkozásának változását. Az első könyvben az alkotások lírai énje azonosul a ter-
mészettel, az ihlet, akárcsak az Újmódi pásztorok énekét író Radnótinál, nála is bukoli-
kus. A versek beszélője magányos, helyenként daccal szembefordul a világgal. A szerző 
láthatóan próbálja a kötetlenebb versbeszédet, melyen itt-ott áthangzik az időmérté-
kes ritmuselv.8 Későbbi költészetében professzionális alkotóként és olvasóként végigéli 
A nagy nemzedék című tanulmánykötetében a Nyugat első nemzedékének alkotóit és 
életművüket, könyvet ír Kassákról, a Rónay-asztalnál rendszerességgel eszmét cserél 
pályatársaival: Nemes Nagy Ágnessel, Pilinszkyvel, Ottlikkal, Mándyval, Lengyel Ba-
lázzsal. Fordított Goethét, Novalist, Hölderlint, Rilkét, végig- fordította a francia irodal-
mat. Szent Ágoston és Szent Tamás után elmélyedt Teilhard de Chadrin, Mounier, Karl 
Rahner teológiai műveiben. Mindezek tovább mélyítették morálfilozófiai meggyőződé-
sét, katolicizmusát. Versbeszéde is megváltozott. A pályakezdéshez képest meghatározó-
ak lettek a mértékes versek. Ezekben a természettel és Istennel harmóniában élő ember 

8 Vö. RÓNAy László, Az Ezüstkor nemzedéke, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967, 35-37.
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szava szól. Az önéletrajzi ihletésű vagy a természeti jelenségtől inspirált vagy pillanatnyi 
életérzést megfogalmazó vagy a számvetést végző versbeszélő szól az alkotásokból. Akár 
azonos a versszituációban megjelenített én a szerző biográfiai személyiségével, akár nem, 
a pillanatnyin mindig átvérzik-átsüt az általános, érződik a klasszikus kultúrától a kor-
társ művészetekig mindent és mindenkit befogadó intellektus.9

9 Vö. SEBŐK Melinda, Klasszicizmus és modernség szintézise, Vigília, 2013/10, 728-734.
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sebÔK melInDA

Költôelôd-magatartásforma 
és létélmény rónay györgy 

A közelítô tél címû versében
A KÖZELÍTŐ TÉL

Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog
két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,
de hajnalonta még egy-egy sárgarigó
rikolt, s búgnak a vadgalambok.

Élj! – mondom – Éld nyaradat, míg a hideg szelek
le nem tarolják. Szedd a diót, viseld
gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld
a vadhajtást; s ha belefáradsz,

ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt,
s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs…
– Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering:
őszömet olvasom szinében.

Este állok a ház előtt, nézem, a Göncöl
mint csúszik észrevétlen nyúgoti almafánk
fölé, s hallgatom a szemöldök-
fában a szúvak szorgos percegését.

Rónay György nemzedéktársainak legsokoldalúbb, legklasszikusabb ízlésű költő-
je volt, akinek világirodalmi szemhatára a legmodernebb szürrealista-expresszionista 
költészetig tágult. Intellektuális lírikusként a babitsi újklasszicizmust és a szürrealista 
látomást is ötvözni tudta sokszínű költői világában. Igazi „poeta doctus”-ként sajátí-
totta el különböző korok és kultúrák műveltséganyagát. Élményvilágában megtalálta a 
harmóniát a régebbi korok irodalma és a kortárs művészet között. Példaértékű pályája 
hagyományőrző modernségnek vagyis a klasszicizmus és a modernség szintézisének te-
kinthető. 

1913-ban született Rónay György pályája a Nyugat vonzáskörében indult. A Nyu-
gat harmadik nemzedékének írói (Radnóti Miklós, Vas István, Jékely Zoltán, Devecseri 
Gábor, Weöres Sándor, Hajnal Anna, Kálnoky László) közül a leghívebben kitartott az 
újklasszicista eszmék mellett. Költői indulása ennek a humanista programnak a jegyében 
született. Vallomása szerint a Nyugat nem csupán az indulást, hanem a megérkezést is 
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jelentette. Rónay az 1930-as években a gazdasági válság idején és a világháború ár-
nyékában kezdte pályáját. A nehézkes pályakezdés ellenére hagyományhoz való hűsé-
ge, rendkívüli műveltsége tette igazi költővé-íróvá. Gödöllőn a premontreieknél tanult: 
jellemét, tudását, páratlan szorgalmát valószínűleg ezek a gimnáziumi évek alakították 
ki. Később 1931 őszétől a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-francia 
szakos hallgatója lett, az egyetemen olyan kiváló professzorok tanították, mint Gombocz 
Zoltán, Horváth János, Eckhardt Sándor, Pauler Ákos. Az 1930-as években Babits (Ver-
senyt az esztendőkkel), Kosztolányi (Könyörgés az ittmaradókhoz) hatása alá került, de 
örömét lelte a felvilágosodás magyar irodalmában is, az antik versmérték dallamában: 
Baróti Szabóban, Berzsenyiben, Révaiban, Verseghyben, Rajnisban. Rónay György in-
dulásának irodalmi ízlését a késő-Nyugat világa és a régebbi magyar irodalom – vagyis 
a babitsi norma és az antik hagyományok, a berzsenyis klasszicizmus formálta. 

Állandóan gazdagodó élményvilágában az 1960-as/1970-es évek az írói-költői kitel-
jesedés korszakát hozta. Kritikáival, fordításaival és regényeivel párhuzamosan jelentek 
meg verseskötetei. Az 1960-as években négy új verseskötet megjelenése (1961 Fekete 
rózsa, 1964 A város és a délibáb, 1966 Tükör és tűz, 1969 A tenger pántlikái)  és ko-
rábbi művei méltó elismeréseként 1967-ben József Attila-díjban részesült. A közelítő 
tél című verse 1970 októberében keletkezett: a Téltemető című kötetben jelent meg 
1973-ban. A legújabb verseket a kortárs kritika kellő méltatással fogadta: Fábián Lász-
ló az Élet és Irodalomban, Szepesi Attila a Kortársban, Takáts Gyula a Jelenkorban, 
Belohorszky Pál a Kritikában, Szekér Endre az Alföldben írt elismerő szavakat. A Télte-
metőről szóló kritikák a számadásra készülő költő gazdag műveltséganyagot magában 
hordozó líráját hangsúlyozzák: az „elmélkedő nyugalom, a feszültségeket születésükben 
felszámoló higgadt bölcsesség az, ami a számadásra készülődik”.1 „Verseiben összefo-
nódik és állandó kölcsönhatásban van: az életélmény és a műveltségélmény”.2 Rónay 
„elmúlást idéző szeptemberi ragyogása és őszi sugárzása […] olyan így együtt […], 
mint egy lírai zenemű beért költői szövegekkel”.3 A Téltemető verseiben a számadásra 
készülő költő természetélménye világegyetemmé tágul. A fűszál, a faág, a szél, a forrás 
csobogása, a kert, a csillagos ég nem csupán a szemlélődés tárgya, hanem a pillanatnyi 
lét megragadására is szolgál. Rónay a tájban jelentéseket fürkész, saját létén mereng. 
Minden természeti jelenségnek a létezésre utaló jelentése van. Így válik a táj a létentúli 
világ titkos jelképrendszerévé. Az idősödő költő megverseli öreg éveit, melynek szigete a 
szárszói kert. „Ellobbant mámora a nyár. Félelmeinek színtere a tél. Engesztelődésének 
évszaka az ősz”.4 Lírai személyessége önvallomássá válik, magánya elmélkedésre kész-
teti. Gyakran figyelmeztet az elmúlásra, a szembenézésre („Hordd csűrbe őszöd beért 
gyümölcsét”), de néhol még feltűnik a derűs táj motívuma. Így „az ősz időtlen, állandó 
halál-hangulata mellett ott él verseiben a továbbfolytatás, az új tavasz igézete is”5 (Egy 
tölgyre, A tavasz kezdete). Rónay „poeta doctus”-ként idézi elmúlt korok költőit, míg a 
belső csendet keresi. Műveltség- és életélmény együtt érvényesül lírai darabjaiban. A Ki-
kericsek Apollinaire-t, az Ősszel Aranyt idézi, a Téltemető Weöres Sándort, a Tölgy című 
vers Horatiusra emlékeztet, a Becére szóló Berzsenyi-verssorral végződik: régi és kortárs 
költők magatartását mintául véve egyaránt versel. 

Rónay Nyugatban való első szereplése is mutatja, hogy Berzsenyit tartja példaké-
pének: Kora tavasz című költeményében a felvilágosodás nagy költőjének hódol. A Hét 
széljegyzet darabjai közül a harmadikban, a Berzsenyi 1817 után című művében ismét 

1 Belohorszky Pál, Téltemető, Kritika, 1973/ 10., 25.
2 Szekér Endre, Rónay György: Téltemető, Alföld, 1973/ 12., 63. 
3 Takáts Gyula, Téltemető, Rónay György új verseskötetéről, Jelenkor, 1973 /12., 1145. 
4 Belohorszky, i. m., 25.
5 Szekér, i. m., 62. 
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a 19. század elején élő költő magatartását átvéve, őszi borongós hangulatban várja a 
közeli elmúlást.

„Több héjázó ének nem csap ki ajkamon.
Én már csak az őszi bogarat hallgatom.
Epémet emészti hagymázos haragom.
Elhalt harmóniám. Fogadj be, sírhalom!”

A magyar klasszicizmus és a klasszikus értékek tisztelete mutatkozik meg korábbi 
verseinek metrumában, a szabad vers mellett gyakori az időmértékes verselés a Ró-
nay-költeményekben. Sárgul lassan aszklepiádeszi strófában írt versében egyértelmű 
vallomást tesz arról, hogy Berzsenyi klasszicista költészetét követendő példának tekinti:

„Sárgul lassan a part. Berzsenyi Dániel 
útján bandukolok. Fönt a fejem fölött
felhők közt süt az esthajnali csillag. Egy
 árva kis fuvalom se leng”. 

A közelítő télben is Berzsenyi hangján szól: nem pusztán a cím utal költőelődjére, 
hanem a hangvétel, szókincs és életfilozófia is. Önvallomásaiban is állítja, hogy a ré-
gebbi magyar irodalom költői közül Berzsenyit kedveli a legjobban: a Fohászkodás volt 
az egyik legkedvesebb költeménye. A klasszicizmus című tanulmányában így fejti ki 
nézeteit: minden „klasszikus művészi törekvés mindig rendező, fegyelmező, formaépítő 
törekvés is, mely igazi, élő mivoltában sosem retrográd, sosem csökönyösen merev taga-
dás az újjal szemben, hanem mindenkori megelőző formabontások, lázadások, kalandok 
és romantikák legyőzése, de vívmányaik és zsákmányaik új szintézisével. Az igazi klasz-
szicizmus, most már mint magatartás, ilyesformán nem elmúlt klasszicizmusok formális 
és szolgai utánzása a fejlődések későbbi, más föltételű szakaszában, hanem a fegyelem, 
rend, mérték és arány esztétikai, de egyben erkölcsi: művet is, de embert is építő igé-
nyének megvalósulása a fejlődés egy-egy fázisában”6. A klasszicizmus tehát nemcsak az 
antikvitás tisztelete és a 18. századi stílusirányzat művelőinek elismerése, hanem etikai 
magatartás. Rónaynál az újklasszicizmus nem feltétlen időbeli meghatározás, hanem 
Babits példája nyomán egyfajta „etikai tisztesség”, a „mű esztétikai tisztaságának esz-
ménye”.7

Rónay számos versében festi meg az őszi tájat (Darvak, Negyven, Szárcsák, Tölgy, 
Szárszó, Nyárutó, Szárszói napló), jó néhány költemény már címében is az őszt idézi 
(Őszi hold, Ősz, Őszi, Őszi album, Őszi varázs, Október Szárszón, Őszi ceruzarajzok, 
Őszre intő). A szárszói táj ihlette számos versét, melyekben a kertmotívum vissza-vissza-
tér: (Nyári album, Introitus, Liszt Ferenc életrajza, Tisztás, Őszre intő, Szárszói napló). 
Az 1979-ben megjelent posztumusz kötete is A kert címet kapta. Az itt megjelent Máso-
dik kantátában, melyben megörökíti a szárszói tájat, a kert, a pihenés, a megnyugvás és 
egyben az élet jelképe:

„KERTRŐL kertre élünk. De hova lett a régi
kakucsi kert? Eltünt, nem élte túl a 
gyerekkor pusztulását.”

6 Rónay György, A klasszicizmus, Atheneum Kiadó, Budapest, 1963, 93. 
7 Tüskés Tibor, Rónay György, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 205.
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A kert jelentése sokrétű a költeményekben, hiszen a bibliai édeni kertet, a sírkertet 
is jelképezi, így idézi fel a kezdet és a vég, a születés és a halál metaforikus értelmét. 
A szárszói kertet több költemény címében is idézi (Szárszón, Szárszó, 1955, Október 
Szárszón). A Téltemető kötetben egész ciklust szán a Szárszón keletkezett verseknek. 
„Szárszó külön fejezet Rónay költészetében. Ez az ő Margitszigete. Mint Arany, itt írja az 
ő „őszikéit”, ha nem is tölgyek alatt, de kis nyaralójuk korhadó almafája tövében. Rímei 
közé beáramlik a violák sűrű illata, belibben egy fehér lepkepár, jelképezve a gondolat 
soha el nem fáradó szárnyalását. Az ilyen környezet, akárcsak Babitsot az esztergomi 
Előhegyen, óhatatlanul belesodorja a költőt […] az őszbe hajló élet”8 képeibe. A köze-
lítő tél című vershez hasonló gondolatok fogalmazódnak meg az Őszi album Dér című 
darabjában:

„Szárszóról elköltöztek már a fecskék.
Reggel a fű deres, az ég hideg-kék.
Kertben ülünk, ha délben kimelegszik,
S élvezzük az őszi napot – de meddig?”

A közelítő tél a Téltemető Szárszó-ciklusának utolsó előtti verse. A vers kézirata a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban levő Rónay-hagyaték költeményei között nem található. 
Az 1970-es években keletkezett költemények kéziratos szövegéről megállapítható, hogy 
Rónay többnyire írógéppel dolgozott, s a kézzel írott Kettős arckép, Hatvan utánra, Je-
lenlét című versekben is csak kevés a javítás. A korabeli kéziratos szövegek alapján való-
színűsíthető, hogy A közelítő tél is géppel íródott, javítások nélkül. A szárszói kert ihlette 
A közelítő tél az újklasszicizmus eszményének tisztelegve, horatiusi életbölcsességgel, 
Berzsenyi hangján sűríti magába őszi verseiben rejlő halálsejtelmet. Horatius derűje, a 
hazai táj csodálata és az elmúlás gondolata egyszerre jelenik meg a rövid költeményben. 
Önéletrajzi írásaiban így foglalja össze életérzését: „A haza bennem mindig furcsa, ne-
mesnek tartott rezignációval párosult. Az én hazám egy sztoikus bölcs hazája volt, és a 
hazaszeretetem a sztoikus eltökélt, szép, komoly mozdulata, amint kardjába dől.  Nem 
botránkoztam meg Berzsenyi mellett másik vezérlő csillagomon: Horatiuson. Egy dél-
után egy domboldalon ültem, június volt, szél fújt, vad szél, az ég vörösen lobogott […] 
Ekkor, életemben először éreztem ekkor komolyan, hogy meg tudnék halni, különösebb 
ujjongás nélkül, komolyan, meggyőződésből, ezért a tájért. De úgy halnék meg, mintha 
csak egy rögért hajolnék le. És szép lenne az alvadt vérben a nap.”9 Horatius Berzsenyin 
keresztül szívódott föl a magyar költészet érrendszerébe, így lett a „carpe diem”  A köze-
lítő tél című versnek is életfilozófiája. 

A közelítő tél Berzsenyi közismert elégiájának címét veszi át, a verskezdésben is tu-
datos a rájátszás: a közelítő tél nemcsak a természet halálát, hanem az emberi élet lassú 
elmúlását is sejteti. Berzsenyi Kazinczy javaslatára változtatta meg a vers címét, mely 
eredetileg Ősz volt: a megváltoztatott verscím az évszakváltás metaforájával jobban 
kifejezi a közeledő halál sejtelmét. A költemény hangulata melankolikus, elégiába hajló, 
de míg Berzsenyinél a fiatalság elmúlása miatt érzett fájdalom a meghatározó, itt inkább 
az öregedő költő belenyugvását olvassuk ki a verssorokból. Rónay György beletörődik 
abba, hogy élete visszavonhatatlanul monoton halálvárásba süllyed, bár vannak még 
örömteli napjai. A versben így jelen van Berzsenyi és Rónay György példaképének, Ho-
ratiusnak az életfilozófiája: carpe diem! (élj a mának!). A költemény tehát ebben az ér-

8 Tűz Tamás, Sírján kakucsi rózsák,  In: A hajós hazatérése, Rónay György emlékezete, Nap Kiadó, 
Budapest, 200l, 236.

9 Rónay György, Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, Vigilia, Budapest, 2004, 9.
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telemben a klasszikus hagyományok folytatója, másrészt Berzsenyi versépítkezését min-
tául véve – tájképi elemekbe ülteti bele életérzését. Rónay az idő múlását az évszakok és 
napszakok változásával egyaránt sejteti: a természet a nyárból az őszbe hajlik; a reggeli 
verőfény lobogását az éjszakába nyúló este alig észlelhető, lassú, szinte állóképe váltja 
fel. A költeményben felsejlik a horatiusi ősz, így az évszakváltás ősi példájával érzékelteti 
az élet lassú, ám az elmúlás felé közeledő ütemét. Amíg Berzsenyinél a két egymástól 
teljesen elkülönülő gondolatot: a vers első felében feltűnő borongós őszi táj részleteit 
életfilozófiai következtetés zárja, addig Rónaynál az első és a negyedik strófa időmúlást 
érzékeltető hangulata, mintegy keretbe fogja a második és a harmadik versszak élet-
filozófiáját, a „carpe diem” elvét. Rónay egyrészt eleve másfajta gondolati-szerkezeti 
felépítést alkalmazott, másrészt Berzsenyinek az élet elmúlását sirató elégiáiban már 
sohasem tűnik fel a „carpe diem”-elv. A gondolatok arányait tekintve Rónaynál az el-
múlást sugalló tájképi elemekbe rejtett életfilozófia ugyanolyan terjedelmű, mint a jelen 
élvezésére biztató horatiusi bölcsesség. A verszárlatban mégis az emberi élet elmúlásának 
érzékeltetése a hangsúlyosabb. Rónay a vers első két szavát jeles példaképétől kölcsönzi: 
Berzsenyi negatív tájfestését egyetlen kérdéssé változtatja. A következő sorokban mégis 
anti-berzsenyis hangon tagadja a természeti halált:

„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, 
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. 
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok 
 Közt nem lengedez a Zephyr”.
    (Berzsenyi Dániel)

„Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog
két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,
de hajnalonta még egy-egy sárgarigó
rikolt, s búgnak a vadgalambok”. 
    (Rónay György)

Rónay Berzsenyi negatív tájfestésének tagadó mondatait állítóra cseréli, mintegy 
tiltakozásul a természeti halál, a közeli tél ellen. A tiszteletadás, Berzsenyi szellemének 
megidézése tehát fontos Rónay György számára, de a maga útját járja még akkor is, ha 
kétségtelenül találkozunk itt is, ott is az élet elmúlására vonatkozó, hasonló értelmezésű 
gondolatokkal. 

A verskezdés: „Hervad már?” – szokatlan költői kérdés, hiányos kérdő mondat 
egyetlen állítmánnyal és időhatározóval. A kérdés akár felütésként is értelmezhető, hisz 
megadja vele a vers alaphangulatát, ugyanakkor jelképesen értendő, vagyis: vajon gon-
dolnunk kell-e a halálra már? Rónay a hagyományoktól eltérően rögtön tagadja a kér-
dést, és ezt meg is indokolja a kellemes, nyári képek hangulatának ábrázolásával, ahol az 
élettel teli természetet mutatja be. Emellett az élet derűjének érzékeltetésére hangutánzó 
és hangulatfestő igéket is használ: rikolt, búgnak, lobog. Mindezzel együtt a még tartó, 
sárguló nyár („sárga dália”) szinesztéziás hatása is érvényesül. A színek és a hangok 
ilyenfajta keveredése tökéletesen átélhetővé teszi az ábrázolt természeti jelenséget, a nyár 
utolsó ragyogását. 

A középső két strófa a „carpe diem”-gondolat elmélyítése. Csupa felszólító mód-
ban levő igével biztat arra, hogy a kézzelfogható jelen apró, talán utolsó örömeit ne 
szalasszuk el még akkor se, ha ezek – jobban megvizsgálva – mégsem a szigorúan vett 
horatiusi elvek, hisz nem az ifjúság, a szerelem mámorának élvezetére szólítanak fel, 
hanem az öregedő ember életében adódó apró, munkával teli örömök átélésére: a kert 
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szépítésére s a napfény utolsó meleg sugarainak befogadására. („Élj!… Éld nyaradat… 
viseld gondját a kertnek… idd hunyt szemen át a fényt!”). A virágokat letaroló hideg 
szél s a kerengő levél a közeli elmúlásra figyelmeztet: „Őszömet olvasom színében”. Itt 
válik a vers az egyetemes emberiből egyedivé: a birtokos személyjel és az igei személyrag 
is egyes szám első személyű. Berzsenyi „Elestvéledtem” sajátos igei metaforája juthat 
eszünkbe Rónay őszéről: a főnévi metafora hasonló precizitással tömöríti a természet és 
az emberi élet végének közeledtét és sorsának alakulását. Ezzel a strófazáró gondolattal 
már át is lendíti a költő a vers hangulatát a zárás békés sztoicizmusába: így lassan elmú-
lik minden, ami örömteli és szép volt. A negyedik strófa éjszakába váltó esti képe, a zárás 
költői hasonlata, az sz hangok monoton alliterációja a különleges igehasználat: csúszik, 
hallgatom – mind a halál lassú közeledésére figyelmeztetnek. Mindezt tehetetlenül kell 
végigélni, ahogyan „csúszik észrevétlen” halkan felénk az életet felmorzsoló, felőrlő ha-
lál, akár a szemöldökfában szorgosan percegő szú. A szú, amely az élettelen fába köl-
tözik, s tönkreteszi a megmunkált anyagot, jelképesen utal az emberi élet munkájának, 
eredményeinek megsemmisítésére. A Göncöl „csúszik észrevétlen” sor az édenkerti kígyó 
képét is asszociálja, mely szintén az emberi élet megrontója. A halál álnokul, lopakod-
va közeledik, settenkedik az élet küszöbére. Az alkonyodó tájban az elsötétedő képek 
nemcsak a napszak végét, hanem az élet alkonyát is jelzik. Az esti kertben magányosan 
szemlélődő költő látóköre kitágul, amint a csillagos égre tekint, s egyúttal egyetemessé 
teszi az idő múlását a Göncöl helyzetének változásával. A horizontális képtágulás azon-
ban fokozatosan beszűkül: az égboltról az almafára, majd kizárólag a szemöldökfára s 
az abban munkáló szú percegésére koncentrál. A lírai én szorongása, a halállal szembeni 
tehetetlensége hangsúlyozott. A késő nyári képekbe beszökő őszt csupán a költő észleli, 
kizárólag számára jelent halálsejtelmet („állok”, „hallgatom”). 

A tájlíra a modern ember lelki életét jellemzi: kétfajta életérzést mutat be. A vers első 
fele (az első tíz sor) még a bizakodásra, az utolsó pillanatok örömére és élvezetére szólít 
fel, míg az utolsó hat sor a közeledő halál sejtésére figyelmeztet. A kompozíción belüli 
kontraszt több szempontból is megfigyelhető. A költemény fényei és élénk színei megfa-
kulnak, alkonyul, a táj elsötétedik. A harsány hangokat, elevenen élő kertet hangutánzó 
szavak érzékeltetik (a sárgarigó rikolt, búgnak a vadgalambok). A fáról lehulló levél 
mozgása azonban alig hallható, amint lekering a földre. Innen az eddig gyorsan pergő 
sorok is lelassulnak. Minden hangutánzás gyors mozgást sejtet, s a felszólító módú igék is 
arra utalnak, hogy sietni kell (szedd, irtsd, metéld!), majd „egy levél lekering / őszömet 
olvasom színében” sort már spondeus lassítja, ahogy az utolsó versszakban is megsza-
porodnak a hosszú magánhangzók. A táj elcsendesedik, beesteledik, a költő gondolataiba 
mélyed. A természeti képek változása a lelkiállapot síkváltása. A vers első felében a di-
namikus, felszólító módú igék élet-igenlést, az élet élvezetét sürgetik; az utolsó versszak 
azonban lelassul, az igék nem mozgást, csak passzív cselekvést (állok, nézem, hallga-
tom), a költő meditációját érzékeltetik. A magányosan szemlélődő költő belső csendjé-
ben meghallja a külvilág rezzenéseit: a szú halk, ám szorgos percegése figyelmeztetés, 
ráeszmélés a gyorsan közeledő halálra. A csöndben hallgatózó lírai én érzékennyé válik a 
külvilág zajára, s a töprengő költő személyes sorsára gondol. A figyelmeztetés lételméleti 
realitás is egyben, a szemlélődő én személyes hitelességgel elemzi sorsának alakulását. 
Így a vers önéletrajzi számadás, elégikus fejtegetés. A lírai én töprengése belső párbe-
széd, a költő nemcsak egyetemesen figyelmeztet a gyorsan múló időre, az utolsó előtti 
pillanatlét élvezetére: a költemény a lírai alany két énjével folytatott belső dialógus is. A 
hajnali sárgarigó dala még megnyugtató, a hideg szelek azonban már sietősen munkára 
késztetnek, majd a szú percegésének hallgatása a közeledő halálba való elégikus bele-
nyugvás. A költő két énjének belső dialógusa monologizáló elmélkedéssé válik. 

A vers egyértelműen jelen idejű (az igéket megfigyelve bizonyára), de a még és már 
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időhatározó szók, a napszak váltása az idő múlását érzékeltetik. A nemrég elmúlt nyár 
emléke, az őszi napfény élvezetére való felszólítás már csak az utolsó boldog pillanat 
a jelenben, hiszen észrevétlen ugyan, de közeledik a tragikus jövő. Így válik a szárszói 
tűnődés fenyegető balsejtelemmé. Az 1970-es évek elején a költő súlyos betegsége, az 
infarktus a halál gondolatával foglalkozó költemények számát növeli. Az utolsó évek 
lírai darabjaiban az elmúlás gondolata, a betegség tünete, az öregkor szorongása a meg-
határozó. Mégis az utolsó hat-hét év alkotó munkájával is kiváló alkotások születtek. 
Rónay Az infarktus félálmai közepette is tolmácsolja a lírai én külső és belső élményeit, 
s a „súlyos betegség fölismeréseit a pontos önmegfigyeléssel elegy metaforikus öröklét 
fokára emeli”. 10

10 Rába György, A modernség klasszicizálása, Rónay György utolsó költői önarcképe, In: Csönd-herceg 
és a nikkel szamovár, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, 250. 
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POmOgáTs bélA

rónay györgy – 
katolicizmus és 

nyugatosság

Rónay György költői munkásságát a Nyugat (vagyis a modern magyar költészet) 
„harmadik nemzedékének” rendjében helyezi el az irodalomtörténet-írás. Ennek a 
nemzedéknek a fellépését, a harmincas évek derekán a magyar költészet meglehetősen 
mélyreható átalakulása jelezte – más ideálok, más költői magatartások, más poétikák 
érvényesültek, mint az őket megelőző nemzedék (József Attila, Illyés Gyula, Szabó Lő-
rinc) munkásságában. Szerb Antal, aki ennek a költőnemzedéknek a munkásságát min-
dig igen érzékeny módon értelmezte, a következő módon különítette el őket azoktól az 
előttük járó költőktől, akikre az imént hivatkoztam. „Az új generáció költői – írta Tizen-
két fiatal költő – Korunk címmel a Válasz című folyóirat 1935-ös évfolyamában – nem 
férfit énekelnek, hanem lírai költőt. Nem röstellik költőnek nevezni magukat verseikben, 
nem röstellik már leírni a »dalolni« szót, és a póz, amelyben lefestik magukat, sokkal 
kevésbé férfias. […] Mintha a régi értelemben vett költőiség támadna fel bennük. Az a 
fajta költőiség, aminek Babits és Kosztolányi oly nagy mesterei voltak.” Ez a minősítés 
a harmadik nemzedék természetének és törekvésének lényegébe vágott. Az a széleskörű 
vita, amely a nemzedék körül kialakult és egy évtizeden át tartott, maga is a fiatalok 
költői tudatát, a költészetről kialakított fogalmát vette vizsgálat alá. Ezt a vitát Kassák 
Lajos, Németh Andor, Kelemen János és Korvin Sándor kezdeményezte (általában az 
irodalmi élet „baloldalán”), és Halász Gábor folytatta (tulajdonképpen a konzervatív 
tábor képviselőjeként) szinte csillapíthatatlan kritikusi szenvedéllyel. Halász (akit ma-
gam a két világháború közötti évtizedek egyik leginkább érzékeny és hiteles kritikusának  
tartok), a fellépő nemzedéket mintha nem akarta volna megérteni.

Az általa kezdeményezett vitának a középpontjában a befelé fordulás ténye és a láza-
dó hajlam hiánya állt. „Nyugalom mindenütt, elmosódó hangulat, és sehol egy kiáltóbb 
szín vagy kiszögellő sarok” – írta róluk Kassák Lajos. „Az önkényes elszigetelődés, a 
magyar szellemiség »szigethangulata« tulajdonképpen az előző nemzedékek politikai 
szerepvállalásának s e szerepvállalás csődjének visszahatása. […] Az új költőnemzedék 
a diktatúra légkörében nőtt fel” – hangoztatta Németh Andor. Halász Gábor 1937-es A 
líra ellenforradalma című híres tanulmányában ugyancsak a második nemzedékkel ve-
tette össze a harmadikat. József Attila, Illyés Gyula és társaik, szerinte, közösségi szerepet 
vállaltak, cselekvő költészetet teremtettek, tettekre akartak buzdítani. A fiatalok viszont 
„csak befelé figyelnek; a visszhang fontos, nem a behullott hang, és nem a jelenteni, 
ábrázolni, izgatni akaró szó, csak a zengés. Magukra vannak utalva, elemi indulataikra, 
feltörő érzéseikre, amiket – úgy érzik – senki sem élt át előttük ily ösztönösen és mégis 
önemésztő tudatosan, ily szívdobogva és groteszk hányavetiséggel, mint ők, a játéko-
sok és mártírok, táncoskedvűek és a halál eljegyzettjei. A költészet fejlődésének daykás, 
kerényis, reviczkys szabadcsapatai.”
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Halász Gábor időről időre megismételte, továbbgondolta ezt az ítéletet Új magyar 
költők, A század gyermekei, Továbbjutni és Tiltakozó nemzedék című tanulmányaiban, 
Radnóti, Weöres, Vas, Jékely és Rónay György verseiről írott bírálataiban. Valójában ő 
volt a harmadik nemzedék legkövetkezetesebb és legszigorúbb kritikusa, aki minden 
alkalommal számon kérte a lázadó hajlamot, a feladatvállalást, a kísérletezést. A nem-
zedék, különösen Radnóti vagy Vas István valódi törekvéseit és helyzetét azonban, úgy 
tetszik, nem ismerte fel, nem vette tekintetbe azokat a körülményeket, amelyek között 
a harmadik generáció költői tudata és esztétikája kialakult. Úgy vélem, nem ismerte 
fel Rónay György költészetének szellemi stratégiáját és igazi jelentőségét sem. (Mindezt 
annak tanulságaként jegyzem meg, hogy egy költői életmű évtizedek múltán szükség-
képpen kerül más fénybe és megítélésbe, mint saját korában. Rónay György költői élet-
művét is másnak látjuk ma, mint közel háromnegyed évszázada.)

A fellépő fiatalok valóban idegenkedtek attól, hogy közvetlen szerepet vállaljanak a 
társadalom küzdelmeiben, sem közéleti, sem irodalmi tekintetben nem éreztek hajlamot 
a lázadásra. Vas István beszélt arról a Nehéz szerelemben, hogy az idegenkedés szinte az 
egész nemzedék közös érzése volt. „Ha volt egyáltalán valami – olvassuk – születésünk 
és jelentkezésünk egymáshoz közel eső évszámain kívül, ami ezt a nemzedéket összefűzi, 
úgy éppen az, ami engem akkor Zelkhez vonzott: az idegenkedés a világmegváltó sze-
reptől, a nagy gesztusokból, a prófétai pózoktól.” A költő magatartását és feladatát látták 
másnak, mint az előttük járók, mint a költészet hivatásáról kialakult hazai hagyomány. 
Néhány évtizede Kenyeres Zoltán világította meg ennek a magatartásnak, a harmadik 
nemzedék költészetről és költői szerepről kialakult nézeteinek a hátterét és természetét. A 
„harmadik nemzedék” fogadtatása című 1966-ban keltezett tanulmányban azt fejtette 
ki, hogy a nemzedék indulása általánosságban a „forradalmi apály” időszakára esett, 
midőn megerősödött a forradalmak bukása után berendezkedett uralmi rendszer, sőt 
jobboldali radikális áramlatok veszélyeztettek minden demokratikus törekvést és kibon-
takozást. Ez egyaránt vonatkozott a hagyományos baloldalra (a szociáldemokratákra 
és a polgári radikálisokra), de vonatkozott a Nyugat körül gyülekező humanista írástu-
dókra is, akik között természetesen bőségesen akadtak konzervatív világnézetűek is, de 
akik elégedetlenek voltak a hivatalos ideológiával, elutasították a két világháború közötti 
korszak társadalmi és politikai viszonyait, és távol kívánták tartani magukat a jobboldal 
és a baloldal pártküzdelmeitől.

A harmadik nemzedék pályakezdésén és tájékozódásán mindez mély nyomot hagyott. 
A fiatal költőket általában nem vonzotta magához a népi írók tábora vagy a munkásmoz-
galom, magányosan vagy szűkebb csoportokba verődve próbáltak maguknak világképet 
teremteni, tájékozódni a drámai események között. A nemzedék legtöbb költője mindezzel 
együtt leginkább a Nyugat körül csoportosult, és Babits Mihályban látta a magyar iro-
dalom hajójának kormányosát. Mint lényegében elkötelezetlen alkotó művészek vállaltak 
szerepet a népi írókat képviselő Válasz vagy a polgári radikálisok eszméit hirdető Szép Szó 
hasábjain, sőt maguk is próbáltak nemzedéki folyóiratokat, irodalmi társaságokat alapí-
tani. Másrészt a nemzedék költői otthon voltak a harmincas években megélénkülő vidéki 
irodalmi életben, már csak annak következtében is, hogy közülük többen éltek és dolgoz-
tak vidéken: Weöres Sándor Pécsen, Kálnoky László Egerben, Kiss Tamás Kisújszálláson, 
Takáts Gyula Kaposváron. A születő vidéki irodalmi folyóiratok szívesen adtak teret a 
fiatal költőnemzedék műveinek. Mindez azonban keveset változtatott azon a tényen, hogy 
a harmadik nemzedék költőinek jórészt magányosan kellett tájékozódniok a harmincas 
évek egymással küzdő politikai és kulturális irányzatai között.

A Nyugat majd a Magyar Csillag és még néhány folyóirat, így a Keresztmetszet, a 
Számadás, az Argonauták, az Ezüstkor, a katolikus Vigilia, a székesfehérvári Vár, a szom-
bathelyi Írott Kő, a debreceni Tiszántúli Figyelő körül csoportosult írónemzedék (Rónay 
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György munkásságának alakulásában különösen az Ezüstkornak és a Vigiliának volt 
szerepe) nagyjából közös élmények és poétikai elképzelések nyomán alakította ki a maga 
gyakorlatát, a nemzedéket mindazonáltal a legkevésbé sem lehet egységesnek tekinteni. 
Ahogy különben a modern magyar irodalom korábbi első és második generációját sem, 
hiszen Ady és Babits vagy éppen József Attila és Erdélyi József költészete egymástól nagy 
mértékben eltérő poétikai stratégiákat követett. Nos, a harmadik nemzedék költőinek 
esetében is legalább olyan genetikai eltérésekről kell beszélnünk, mint az előttük já-
róknál. Ez a különbözés nem csak világnézeti okokra volt visszavezethető, tehát nem 
csupán arra, hogy, mondjuk, Weöres Sándor és Radnóti Miklós Babits tanítványa és 
követője, Takáts Gyula és Jankovich Ferenc a népi írómozgalom híve (vagy szövetsége-
se) volt, és Rónay György meg Dsida Jenő a katolikus tanításhoz állott közel. Jól érzé-
kelhető poétikai-stilisztikai különbözésekről is beszélnünk kell. Legtöbbjükre hatottak a 
modern nyugat-európai áramlatok, így a szürrealizmusnak egy visszafogott, mondjuk 
így: „domesztikált” változata is. Mindemellett kialakult egyféle poétikai-stilisztikai keret 
is, amelyben tulajdonképpen a nemzedék egésze elhelyezkedett.

Rónay György világlátását és gondolkodását tekintve a magyar katolikus költészet-
nek a modernizáló mesterei közé tartozott, igaz, más módon, mint előtte Sík Sándor 
és Mécs László vagy utána Pilinszky János és Toldalagi Pál. A két világháború között a 
francia, az angol és a német irodalomban érvényesülő katolikus modernizáció, ahogy 
ezt akkoriban nevezték: a „neokatolikus” gondolkodás és magatartás, igen erőteljesen 
hatotta át eszmei irányultságát és költészetét. Ebben a tekintetben azokat a huszadik 
századi nyugat-európai katolikus gondolkodókat, költőket és írókat tekintette mestere-
inek, akik a modernitás követelményei szerint, ennek színvonalán értelmezték egyfelől 
a vallásos hit, másfelől a művészet mibenlétét és feladatát. Katolikus irodalom – katoli-
kus filozófia című nagyobb tanulmányában (amely a Helikon című akadémiai folyóirat 
1966-oes évfolyamában, majd az író Szentek, írók, irányok című 1968-as esszéköteté-
ben került az olvasó elé) igen alapos képet rajzol ennek a modern katolikus irodalom-
nak a szellemiségéről. Olyan mesterekre hivatozik, mint a filozófus Jacques Maritaine 
és Emmanuel Mounier, a természettudós Teilhard de Chardin, a költő Paul Claudel, a 
regényíró Georges Bernanos. Valamennyien hatottak Rónay György gondolkodására és 
világképére, költői és elbeszélő művészetére. Ennek a modern katolikus gondolkodásnak 
az egyik igen fontos posztulátumát Rónay a következőben határozta meg: „egyrészt: a 
kegyelem, noha természetfölötti ajándék, a természetesben, a testi-lelki egységet alkotó 
emberben és az ember világában, abba inkarnálódva, s így szükségképpen az ember 
közreműködésével működik; másrészt: hogy a világnak, tágabban az univerzumnak, 
a kozmosznak, mint a kegyelmi dráma istenalkotta színterének, melyben mozgunk s 
melynek részei vagyunk, értelme, hivatása, célja, az ember részvételével, közreműködé-
sével megvalósítandó üdvtörténeti jelentősége és rendeltetése van.”

A Rónay György által is kezdeményezett és képviselt katolikus modernizáció tulaj-
donképpen azt az eszmeiséget fejezte ki, amelyet Sík Sándor hirdetett – mind esztétikai 
és irodalomtörténeti, mind pasztorációs célzatú írásaiban. A Vigilia 1935-ös évfolyamá-
ban közreadott A katolikus irodalom problémájához című írásában a következőkben fejti 
ki a „neokatolikus modernizáció” irodalmi következményeit: „Katolikus annyit jelent, 
mint egyetemes (»közönséges« – mint a régiek mondták). A katolikus hit nem dogmák 
összessége, a katolikus morál nem parancsok és tilalmak kazuisztikája, s a katolikus 
élet nem bizonyos liturgiai cselekmények végrehajtásában áll, amelyeknek nincs kö-
zük egyéb életmegnyilvánulásokhoz. A katolicizmus életforma éspedig totális életforma, 
amely az egész valóságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkiesíteni igyekszik. Világfel-
fogás, amelyben benne van minden, ami embernek hozzáférhető; világérzés, amelyben 
elfér mindaz, »ami az ember szívébe felhatott«, és világalakító lendület, amely mindent 
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– külső és belső valóságot – a Krisztus képére akar átformálni.” Valójában ez a fajta 
eszmeiség hatotta át Rónay György költészetét (és persze egész írói és szerkesztői mun-
kásságát).

A vallásos költő, közelebbről az, aki az egyház közösségében találja meg helyét és 
verseiben is vallomásos szavakkal beszél ennek a közösségnek az összefogó és bízta-
tást adó erejéről, nem szokott küzdeni az elmagányosodás szorongató érzéseivel. Rónay 
György lírájában mindennek ellenére nem egyszer jelennek meg a magányosság, a ma-
gányosan vállalt szellemi küzdelmek érzései. A magyar líra hagyományosabb nyelvét 
használva, nem egy alkalommal azt a mértéktartó és fegyelmezett nyelvezetet, amely-
nek legfőbb múltbeli mesterének talán Arany Jánost tekinthetjük, elgondolkodtató el-
lentétet találunk a megszólaltatott drámai tapasztalatok, a hívő lélek belső drámái és a 
hívő ember lelki biztonságát is megrendítő tragikus huszadik századi tapasztalatok va-
lamint a kifejezésmód klasszicista fegyelme között. Rónay György valójában irodalmunk 
klasszikus (és klasszicista) örökségét követte, ahogy az imént mondottam, Arany János 
volt az első mestere, őt követte aztán a sorban (a modern franciák, németek, angolok 
mellett) Babits, akihez nem csak a klasszikus hagyományok iránt érzett vonzalom fűzte, 
hanem még inkább a költészet morális felelősségének vállalása. Igazából ez a morális 
felelősségtudat adott verseinek drámai feszültséget, minthogy történelmi és mindennapi 
tapasztalatai nem voltak összeegyeztethetők azzal a józansággal, mértéktartással és böl-
csességgel, amelynek máskülönben irányítania kellett volna életét.

Nagyon is jellemző, hogy abban a versében, amelyben a második világháború végét 
köszöntötte, a Romok helyett paloták című költeményre gondolok, nem arról beszélt, 
hogy a kizökkent történelmi idő végre-valahára ismét visszatért a normalitás medrébe, 
továbbra is a „történelmi botrány” szörnyűségeit és szörnyűséges következményeit mér-
te fel. (Hasonlóan különben a háborút követő idők más költőihez: Illyés Gyulához, Vas 
Istvánhoz, Kálnoky Lászlóhoz, Pilinszky Jánoshoz és Nemes Nagy Ágneshez). De lássuk 
a költeményt:

Költő, hova lettek a jelzők? A metaforák
elvesztették értelmüket.
A képek föllázadtak. Minden a visszájára fordult,
és a világ süket.
Egy-egy kancsal rím, párjától elszabadultan
okádja kócbelét.
Olvad. Február. Az ereszről szaporán
hullatja könnyeit a jég.

Milyen tétova jelenés úszik az égen? A torka
tátva, sörénye lobog.
Földúlt városok kavarognak.
Füst és romok.
S egy angyal, víva a szörnyetegekkel,
lengeti merész
zászlaján az Igét… Nyomorult!
Lázálom az egész.

A költészet persze mindig arra való, hogy a személyiség belső és a világ külső drámai 
tapasztalatairól adjon hírt, és Rónay György költészete mindig is kifejezte ezeket a ta-
pasztalatokat. A versnek az ő értelmezése szerint valóban „orpheusi” küldetése volt, ez a 
küldetés különben nagyon is összhangban volt a keresztény humanizmus, a „neokatoli-
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kus” irodalom vagy (ha bölcseleti fogalommal kívánok élni) a francia „perszonalizmus” 
eszméivel. Van Rónay Györgynek egy költeménye, a címe Orpheus, amely éppen a költé-
szetnek ezt az „orphikus”: a bölcseleti és történelmi drámákat feloldó küldetését foglalja 
össze, és a lélek szorongató élményeiről számot adva tesz hitet a művészet felszabadító 
és békítő hatalma mellett. A vers szinte szürrealisztikus képekben, mondhatni, az álom 
rejtelmes dramaturgiája szerint beszél arról, hogy a költészet megvilágosító szelleme 
miként képes legyőzni a köznapi lét, a történelem és a létezés abszurd tapasztalatait.  
A költemény záró szakaszait idézem:

Ébred a hegedű, dalolni kezd a kézben.
Küllői közt a nap megjelenik az égen.
A ködből a szelíd vadállatok kilépnek,
nekivágnak a vén jegenyék a vidéknek

s vonulnak, és vonul a tölgyerdő utánuk,
futnak a szarvasok, velük fut ágas árnyuk,
zúgó, szárnyas tavak, madárrajok repülnek,
az út partjain a mohos sziklák felülnek;

havasokból a hó, mint egy nagy falka bárány;
kisded források is folyóik barna hátán;
s a hold is hozza már csillagait, csibéit;
elhullott tolluk a zöld réteken fehérlik;

vállára ülnek és lábához települnek.
Zeng a hegedű, és kezdődik az ünnep.

*

Arcod előtt a fény, hátad mögött az éjjel.
Nappalt szólsz; éj nevet, és mindig visszanézel.

Egy csíz, egy percre még biztos helyén az ágon.

Aztán egy zsálya,
          egy tigrisszem,
   és az álom.

Rónay György költészetének (egész irodalmi munkásságának) igen tekintélyes helye 
van nem csak nemzedéktársai, nem csak a modern magyar költők között, a magyar 
gondolkodástörténetben és természetesen az egyetemes (európai) keresztény irodalom-
ban is. Valójában ma sem tartják számon a maga megérdemelt helyén: huszadik századi 
költészetünknek (világirodalmi mértékkel mérve is) nézetem szerint ott a helye a kor-
társ francia, angol, német, olasz, lengyel líra mellett, és Rónay György költészetét is ott 
kell számon tartanunk, ahova való: Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas 
István, Kálnoky László, Takáts Gyula és Csorba Győző társaságában. Olyan „csillag-
rendszer” ez, amely csak ritka irodalomtörténeti pillanatokban (korábban Vörösmarty, 
Petőfi, Arany, majd Ady, Babits, Kosztolányi, Füst Milán, Kassák Lajos, a későbbiekben 
Nagy László, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor életművében) nyilatkozott meg előttünk. 
Születésének századik évfordulóján Rónay György költői (és persze elbeszélői, esszéírói) 
életművét is elhelyezhetjük azon az égbolton, amely legrangosabb szellemi értékeinket 
tárja elénk.
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vAsADI PéTer

rónayt, mindenestül

Igen, vissza, ide. Közénk. Hogy meghalt már, ez kifogás. Éppen azért vissza, mert 
meghalt. És nemcsak a műve kell. Sőt, a műve nem mindenestül kell. Írt ő is gyöngét, 
de nála, tőle ez nem számít. Különben is, mi már mást és másképpen. Hogy-hogy? Nem 
tudom. Nem fontos. A feje, a homloka, a tekintete ott dereng minden írása mögött. Más-
nál ez nem így van. Olvasok remekléseket, és nem látok mögöttük fejet, hajat, nem néz 
ki, nem néz át senki a sorok között. Rónay elment, de nem ment el. Akkor hol van? Ez 
össze-vissza fecsegés. Nem baj. Akkor is. Rónay bennünk van. Nemcsak „Atyám házá-
ban” van sok hely, a mi házunkban is, ahogy Báger Gusztáv írja a Szív utcában. Hogy 
van ez? Hiszen annyi más és másmilyen. Igaz, de ahogy ő lépegetett át a sötét folyosón 
– majd azt írtam, csoszogott –, az vigasztaló volt. Ugyan, kit kellett ott vigasztalni? Ez 
csacsi kérdés. Mindig, mindenhol, mindenkit vigasztalni kell. Butaság! Nem. Kell, csak 
nem lehet. Miért nem? Elrejtik, szégyenlik a szomorúságot. Az okairól nem beszélnek. 
Mintha a szomorúság bűn lenne. Rónay kinézte az emberből, elő-nézte. Téged kellett 
vigasztalni?... Nem tudom. Ő tudta. Látta. Nem kérdezett semmit, csak láttam rajta, 
hogy látja. Elém állt és azt mondta: Szóval te vagy az ... Halvány mosoly. Elég hosszú 
ideig nem válaszoltam. Néztük egymást. Világos tekintete volt. Fölnevetett: Hát persze. 
A homlokát nem nézte az ember, mert akkor is látta, amikor nem nézte. Ki ez, mondtam 
magamban. Jóval később Nemes Nagy Ágnes felelt a kérdésemre: ő a Jóistenke. Jó, hogy 
van... Egyszer a nagy szerkesztőségi ablakban álltunk, méregetve a csúcsidő zajos for-
galmát. Rónay megszólalt: Nem késtél le semmiről. Tudom, mondtam. Honnan tudod?, 
fordult felém. Fölösleges dolgokat nem csináltam, csak azt, amit kellett. Lesz annak az 
időnek, míg másutt voltam, hangja is, helye is. Már van, válaszolta, és ment a maga 
szerkesztőségi szobájába.

Máskor meghívott a lakásába egy kávéra. Ültünk az íróasztala előtt egy kerek ká-
vézóasztalka mellett. Beszélt a gyermekkoráról, írókról, irodalomról, mérlegelve, mit, 
mennyit s hogyan mond, meg-megállt közben, Pilinszkyről, az Ezüstkorról. Eszembe 
juttatva egy vezérkari őrnagyot, aki egyszer rátapintott, mit dédelgetek a zubbony alatt: 
maga sohasem lesz hivatásos, mondta, maga mást akar... A legtehetségesebb katona volt, 
akivel valaha találkoztam. Csöndes, férfias, művelt, sokkal többet tudott, mint amennyit 
észrevenni engedett; szemérmes, fejjel magasabb a többinél testben is, lélekben is. Ne 
mondjon le róla, ejtette elém a szavait fölálltában, de rám szólt: Csattogás nincs! (azaz 
hagyjuk a haptákot). Isten áldja... A kommunista dühöngésben a Körúton találkoztunk. 
Csatornatisztítók közt bukkant föl a föld alól, a félrehúzott, recés, kerek vas fedőlap 
mellett, kék biztonsági sisakkal a fején. Rákiáltottam: Iván, hol bújkálsz te?... Azt híresz-
telték, Péter, hogy föllógattak a szerre. Azóta levágtak?... Összeölelkeztünk.

Rónayt hallgattam, de Iván ott kísértett mögötte. Mintha őt hallottam volna: Ugye? 
Nem megmondtam?... Most se szóltam semmit. Rónay rámnézett: Hát figyelni azt 
tudsz. Beszélj magadról.... Ötöltem-hatoltam, meg is mondtam neki, mintha kihallga-
táson volnék, Gyuri bácsi, jó nagy marha vagyok, nem? ... Nevetett. Legyintett. Fenét, 
majd kérdezlek.... Oldott, feledhetetlen együttlét volt. Mint egy alapos, eleve bocsánatos 
gyónás.

Rónayt vissza, vagy elő vele, mindenestül. Mi az, hogy száz éves?!
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ferenCzI lászló

Köszönet rónay 
györgynek

Kamaszkoromban, az 1937 körül születettek kamaszkorában, a nagy indexek, a 
hermetikusan lezárt határok és az abszolút prüdéria korában az igazi kaland az olva-
sás volt. És nem kisebb kaland volt a könyvek megszerzése sem. Barátok adogattak 
kölcsön olykor csak néhány órára egy-egy könyvet vagy folyóirat-számot, és kitűnően 
felkészült antikváriusok, ha nem volt más a boltban, pult alól, vagy raktár mélyéről 
kínáltak műveket, nem kis kockázatot vállalva. 1955-ben a Madách Gimnáziumban 
érettségiztem, ahol az igazgató, két magyar tanár és egy öreg történelemtanár hallgató-
lagosan érzékeltették, hogy se azt ne vegyük komolyan, amit a tankönyvek, se azt, amit 
ők mondanak. És megengedték azt (pontosabban nem vették észre, mert nem akarták 
észrevenni), hogy óráikon tiltott könyveket olvasunk. Aztán évekkel, olykor évtizedekkel 
később megtudtam, hogy a fővárosban és a vidéken egyaránt voltak hasonlóan gondol-
kodó és cselekvő tanárok.

Azaz kamaszkorunkban az irodalom és a történelem tanulása teljesen autodidakta 
módon történt, a hivatalos világról lehetőleg tudomásul sem véve, a kölcsönös tájékozta-
tás, a szorgos kutatás és a véletlen szerencse révén. Az egyik hajdani antikváriumról, ahol 
kincseket lehetett találni, a Hársfa utcaiban, a postával szemközt, egykori osztálytársam, 
Császár István is megemlékezett a Feljegyzések az utolsó padból című könyvében. 

Az informális mesterek egyike Rónay György volt. 1952-ben ismertem meg nevét. 
Már nem emlékszem, hogy előbb Sőtér István (részben bezúzott) Négy nemzedék (1948) 
című antológiájában olvastam-e három versét, vagy Rónay könyve az Új francia költők 
(1947)  került-e kezembe, kezünkbe. Az előbbi azért volt fontos, mert költők tucatjairól 
tájékoztatott, akikről senki sem beszélt (pl. Szabó Lőrinc, Sinka, Lakatos, Pilinszky, Ne-
mes Nagy), az utóbbi azért, mert olyan költőket mutatott be, akik számára a költészet 
volt az abszolút való. És mi sem lehetett fontosabb és hasznosabb bíztatás a valóságot 
tagadó kamaszoknak, mint ez. Rónay terjedelmes bevezető tanulmányának volt még 
egy hatalmas előnye. Egy-egy költőről, pl. Baudelaire-ről vagy Valéryről, különböző 
lehetséges nézeteket ütköztetett össze, és ez bátorítás volt azoknak a kamaszoknak, akik 
eszmélésük óta (és a háború miatt már nagyon korán eszméltek) mindig az egyetlen 
igazság, az egyetlen megközelítés világában éltek, noha ez az egyetlen igazság időnként 
változott.

Nem kétséges, hogy a nálunk néhány évvel idősebbeknek vagy fiatalabbaknak sok-
kal kevésbé volt fontos Sőtér vagy Rónay antológiája, mert még és már könnyebben 
hozzájuthattak a bemutatott költők könyveinek többségéhez. Bár Rónay módszere, 
ahogy a különböző véleményeket elitélő hangsúly nélkül úgy mutatja be, hogy közben 
érzékelteti, számára melyik a valószínűbb, később sem igen nyert polgárjogot.

Évtizedek teltek el. A nyolcvanas évek elején nyugodt lelkiismerettel írhattam le, 
hogy Rónay tanulmánya az Új francia költőkben nemzetközi viszonylatban is az egyik 
legjobb bevezető az akkoriban új vagy modern francia költészetbe. (A tanulmány jóval 
gazdagabb, mint az azt követő fordítások.)
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A hálás magyar tanítványnak, aki Rónay fordításai, esszéi, kritikái, olykor csak egy-
egy röpke utalása miatt francia (és nemcsak francia) költők tucatjainak könyveit olvasta 
el, már-már nevetséges elfogultsága lenne?

1970-ben meglátogatott évjáratom egyik legjobb francia költője, Marc Alyn, aki nem 
sokkal korábban adta ki kitűnő antológiáját a XVI. századi francia költészetről. Órákon 
keresztül beszélgettük, közben anyám rántottáit és szendvicseit ettük. „Te honnan isme-
red ilyen jól a francia renaissance költészetét?” – kérdezte. Megmutattam neki Rónay 
1956-ban megjelent antológiáját (Rónay ettől az időponttól kezdett lassan-lassan nem 
’tiltott gyümölcs’ lenni). Alyn (akit évtizedekkel később a Nobel-díj várományosának is 
tartottak, és aki nyersfordítások segítségével számos magyar verset tolmácsolt franciá-
ul) figyelmesen megnézte a tartalomjegyzéket. Majd kérte, hogy innen-onnan fordítsak 
Rónay tanulmányából. Néha csak egy-két sort kellett, máskor hosszabb bekezdéseket. 
„A legjobb iskolába jártál” – mondta végül, majd némi szünet után saját antológiájára 
büszkén gondolva  hozzátette, „néhány évvel ezelőtt ez a könyv nálunk is hézagpótló 
lett volna.”

Természetesen, ki-ki tetszés szerint elmondhatja, hogy ki hiányzik az Új francia köl-
tőkből és a még háború előtti párjából, a Modern francia lírából (1939), és ki fölösle-
ges bennük. A tanulmányból és a posztumusz Naplóból (1989) kiderül, hogy Rónay 
az akkoriban lehetséges legjobb szakirodalom legnagyobb részét ismerte. A Napló a 
költő-fordító-kritikus tépelődéseiről, problémáiról, állandó önkontrolljáról tanúskodik. A 
következő évtizedekben változatlan figyelmet fordít azokra, akiket antológiáiban bemu-
tatott, egy-egy újonnan megjelent művük, egy- egy új tanulmány vagy már régebben is 
méltatott könyvük újraolvasása következtében. A Napló tanúsítja, hogy Rónay állandó 
párbeszédet folytatott saját írásaival, és követendő igényességgel, de talán túlzott szigor-
ral ítéli nyeglének, felületesnek 1945 előtti írásait, így a Magyar Csillagban megjelent 
kritikáit. A kamaszok, akik voltunk, nyílván nem figyeltünk fel Rónay fenntartásaira 
az Új francia költőkben Baudelaire-rel, Mallarméval, Valéryvel, sőt még a hozzá legkö-
zelebb álló Claudellel szemben sem, minket a gondosan bemutatott anyag érdekelt: a 
költészet, mint az abszolút érték igényének bemutatása. De bármennyire is egyoldalú-
an olvastunk, megsejtettük azt, amit a következő évtizedekben tudatosíthattam: Rónay 
mindig olyan sokoldalúan és bőséges anyagon dokumentálja mondanivalóját, hogy ol-
vasója vele ellentétesen is értékelhet.

Rónay a Naplóban 1948. május 2-án az Új francia költőkre utalva magyarázta 
szándékát: „fontosnak vélem, hogy az olvasóban, ha más nem, legalább egy mozgalmas 
és hiteles, a lehetőségig élő, ’magától beszélő’ kép maradjon meg a korról”. És éppen 
erre volt szükségünk kamaszkorunkban. Majd az idézett helyen így folytatja: „Ilyesmit 
szerettem volna már a Rimbaud-tanulmányomban is.” A Rimbaud-könyv (tanulmány 
és fordítások) még 1944-ben jelent meg. Ennek egyik példánya is kézről-kézre járt a 
Madách gimnáziumban. A gondosan dokumentált tanulmány egy már általunk is ismert 
legendát cáfolt, miszerint a Párizsba felkerült kamasz Rimbaudt csodagyerekként ünne-
pelték volna. Az 1950-es évek magyar kamaszait ez is bátorította.    

Rónay ismételten hangsúlyozta, hogy a kritikus legyen magabiztos, de ne tartsa ma-
gát csalhatatlannak. És becsülje meg ismeretlen olvasóját.

Az elmúlt évtizedekben Rónayról többször is írtam, a költőről, a regényíróról, az esz-
széistáról. Magyaroknak, franciáknak, és az angolul olvasó világnak. Kétszer még életé-
ben, de már csak halála után jelentek meg. 1981-ben Versaillesben, egy kongresszuson, 
ahol André Chénier 20. századi jelenlétéről tartottam előadást, így jellemeztem Rónay 
költészetét: „a szürrealizmus értékeit is ismerő klasszicizmus”. Ez ott és akkor, a klasszi-
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„sokáig éltem gyalázatos 
magányban...”

személyes hangon rónay györgyrôl

Pályám – tizenévesen kezdődő pályám – során sok, mesteremnek is mondható író-
val, költővel találkoztam, találkozhattam; közte a Nyugat harmadik nemzedékéhez tar-
tozókkal is, örömömre. Az un. nagy- és a második nemzedékbeliekkel már nem volt 
módom parolázni. Azaz Illyés Gyulával akár sikerülhetett is volna szót váltanom, ha 
annak idején társulok Ízes Miska barátomhoz, aki – közülünk, akkori fehérvári pálya-
kezdő fiatalok közül – meglátogatta a költő-fejedelmet tihanyi nyaralójában. De, sajnos, 
nem így történt. Illyéssel mindig egy kézfogásnyi távolságban voltam s maradtam. A 
harmadik nemzedék nagyjai közül viszont volt szerencsém megismerni Takáts Gyulát, 
Weöres Sándort, no és Rónay Györgyöt. 

A Vigilia nagynevű szerkesztőjéhez barátaim – főképpen Álmos Pista – bíztatására 
mentem el verseimmel, arra kérvén, ha jónak találja munkáimat, s ha van fogadókézség 
az ÉS-nél, legyen szíves bemutatni a lap akkori „Új Hang” rovatában. Nagy meglepe-
tésemre a mester vállalta az ajánlást, amiről aztán hónapok múltán tudtuk meg, hogy 
a megjelenésből nem lesz semmi. Az újság szerkesztőinek nem kelletünk… „Nem baj, 
majd én közlöm a verseit a Vigiliában…” – mondta bíztatásul, amire aztán hamarosan 
sor is került. Sőt, rövid, de tartalmas munka-kapcsolatunk fejében – Rónay külön ké-
résére – én írtam meg az előd Vörösmarty Társaság alapító elnökének, Szarka Gézának 
halálakor a nekrológját. 

Többször is fogadott ez az apám korú ember szerkesztőségi szentélyében, s egyebek 
közt neki köszönhetem Pilinszky Jánossal személyes ismeretségemet, amikor egy alka-
lommal a lépcsőfordulóban, ahol a Vigilia és az Új Ember szerkesztőségi ajtajai szinte 
összenyíltak, bemutatott bennünket egymásnak:  „…itt meg egy költő Fehérvárról…” 
mondta Pilinszkynek.

Kevés szavú, megfáradt, de tekintélyes szerkesztőnek ismertem meg Rónayt. S jel-
lemző, ahogyan beavatott szerkesztői „dilemmájába”, engem, a „zöldfülűt”. Bizalmába 
fogadva elmondta, hogy kettős szorításban él és szerkeszt; a dilettáns pap-költők azért 
ostorozzák, mert hogy világi költőket is közöl, az úgymond világi költők pedig azért, 
mert közli a dilettáns pap-költők „hitbuzgalmi” verseit is. Mit mondjak, mindezek elle-
nére jó érzéke volt a kényes egyensúly megteremtéséhez.

Aztán, már „vigilista” lévén, magam is számos jó költő verseivel ismerkedhettem 
meg a lapból, s könyveikből, közte Rónay remekeit is át- meg átolvasván. 

S mit lehetett tőle tanulni, azaz ellesni, mert az igazán nagyoktól csak ellesni lehet, 
mondjuk a szakmai fogásokat, fortélyokat; pl. ahogyan egy szöveget megszerkeszt, ép-
penséggel egy prózaversét miként tagolja – ’sort sor alá’ – a gondolatritmus menetén. 
Ez a versszerkesztési mód – nem árulok el titkot – tetten érhető Jel című, Pilinszky 
emlékének ajánlott versemben is. 
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Most azonban, amikor a száz esztendeje született Rónay Györgyre emlékezünk, hadd 
idézzem ide egyik ilyen, engemet is fegyelemre íntő „miniatűrjét”:  

Rónay György
KÚt

Sokáig éltem
gyalázatos magányban.

Kevélységem odalett éveimmel.

Megszégyenültem. Megaláztattam. Megtörettem.

Nyitott vagyok,
mint pohár, amelyből mindenki ihat, ha szomjas.
Mint kút, amiből mindenki meríthet.
Amit mindenki beszennyezhet, meggyalázhat.

Kérlek, ti is
irgalmazzatok magatoknak.

***

S végezetül – amit eredetileg is szerettem volna megtenni – ide írom egy, Rónay 
ihletésű versemet: 

 
TÚL A FÉNyEKEN

 „Ki adja vissza, amit
 elvettek, éveket,
 kedvet, fiatalságot?”
  Rónay György

Túl szerelmeken,
túl a fényeken,
el-eltűnődöm
múló éveken. – 

Ha kényes voltam,
tán fényes voltom
szeretteimért
adóztam. – 

Így késő a késsel, 
késő kesergéssel
döfködni ködben 
hitemért.
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ferDInAnDy györgy

A Jézus-mária Trió 
kalandos története

1993-ban, a rendszerváltást követő nagy bizakodásban és lelkesedésben nekem is 
úgy tűnt: hazataláltam hosszú, három évtizedes száműzetésem után, és befogadott a 
lassan magához térő új magyar irodalom.

A sornyitó „Szerecsenségem története” után már második elbeszéléskötetemet adta 
ki a Magvető, és ez, „A francia vőlegény”, 1993-ban az Év Könyve lett.

Hazatelepülésről még nem beszélhettem, hiszen csak hét évvel később, hatvanöt 
évesen helyezett nyugdíjállományba munkahelyem, a Puerto Rico-i Állami Egyetem. 
Úgy döntöttem, hogy valamiképpen hazám javára fordítom ezeket az éveket.

Berendezkedtem a kétlakiságra, és belevágtam a munkába, amit a továbbiakban 
ablaknyitogatásnak nevezek. Vagyis elkezdtem spanyolra fordítani magyarországi köl-
tőbarátaimat. Úgy éreztem, hogy kötelességem kihasználni helyzeti előnyömet: a két-
nyelvűséget és azt, hogy ki tudom adni és be tudom mutatni a magyar költészetet spa-
nyol nyelvterületen.

Így születtek meg a Cuadernos Este-Oeste – szószerinti fordításban – a Kelet-Nyu-
gati Füzetek. Mintegy kétszáz hallgatóhoz jutott el egy-egy ilyen egyetemi jegyzet. Tar-
talmukat megbeszéltük óráimon. Azokban az időkben a puerto-rico-i diákok szerették 
és igényelték a költészetet.

Költőinket csinos kiállításban, húsz-harmincoldalas nyomtatott brosúrákban kapta 
kézhez a hallgató, ezek tucatnyi verset tartalmaztak, és ahol lehetséges volt, fényképet 
és életrajzi jegyzeteket.

Válogatásom nem követett komplikált irodalmi szempontokat. Barátokat fordítot-
tam, olyanokat, akiket személyesen is megismertem magyarországi tartózkodásaimon. 
Persze, ezt talán mondanom sem kell, kizárólag színvonalas költészetet. 

Elképzelésembe beletartozott, hogy az így kiadott pályatársakat vendégül látom, és 
egy-egy előadás erejéig meghívja őket az egyetem. Az öt 1993 és 1997 között megjelent 
füzet tizenkét költőt mutatott be, ezek közül hárman (Kukorelly Endre, Parancs János 
és Zalán Tibor) nálam töltöttek egy-egy hetet. (A többiek többnyire anyagi okokból nem 
követhették a példát: nem tudták kifizetni a már akkor is méregdrága repülőjegyet.)

A fordítás munkája jelentős részben az én nyakamba szakadt. Nyersfordításokat ké-
szítettem, és elláttam magyarázó jegyzetekkel.

Munkámat feleségem, María T. Reyes tette át érthető, élvezhető spanyolra, és a jeles 
költő, Jesús Tomé faragott belőlük szép, színvonalas verseket. Ez a tréfásan  Jézus –Má-
ria Triónak nevezett gárda magyarázata.

Első költőnk az ifjú Kukorelly Endre lett. Tizenhat írását Mária Terézia előszava 
vezeti be, Jesús Tomé pedig a verseknek a spanyol költészetben szokatlan iróniájáról 
értekezik. Ugyancsak ő ír tanulmánynak beillő előszót Parancs János tizenhat verse elé. 
Az Öt költő 1995-ös kötetében pedig Deák László, Parti Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, 
Tornai József és Zalán Tibor költészetével ismerkedhet meg a puerto-rico-i diák. Csak 
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zárójelben: Parti Nagynak „A fiumei kettes számú tengerész-szeretetotthon teraszáról 
látni a tengert” című hétrészes művén María T. Reyes több héten át dolgozott.

Lakatos Istvánt, az idősebb nemzedék képviselőjét, Jesús Tomé mutatja be. A sorozat 
utolsó kötete, a Négy Költő, Kalász László, Nagy Gáspár, Kántor Péter és Petőcz András 
verseit tartalmazza. Ma talán vegyesnek tűnik ez a válogatás, de húsz éve még nem 
működtek olyan mereven a szekértáborok. Ami engem illet, amennyire ez lehetséges, ma 
sem veszek tudomást irodalmunknak erről a gyermekbetegségéről.

*

Hát igen: belejöttünk, mint kiskutya az ugatásba. Úgy éreztem, hogy ideje valami 
nagyobb, nyomósabb művel tenni le a garast.

Ekkor, 1999-ben történt, hogy Magyarország az 51. frankfurti könyvvásár díszven-
dége lett. Az ünnepi alkalomra készítettük el huszonöt magyar költő bemutatását, a „99 
poesías” című antológiát. Ebben a már felsoroltakon kívül Ágh István, András Sándor, 
Bella István, Horváth Elemér, Kányádi Sándor, Kemsei István, Mező Ferenc, Lászlóffy 
Aladár, Orbán Ottó, Petri György, Rakovszky Zsuzsa, Rákos Sándor, Rapai Ágnes és 
Tóth Erzsébet szerepel.

A puerto-rico-i Postdata és a budapesti Orpheusz közös kiadásában megjelent köny-
vet ugyancsak Jesús Tomé elöljáró beszéde vezeti be. A benne szereplő költőkről külön-
külön illene beszélni. Az igényes panorámának tudtommal nem volt Frankfurtban átütő 
sikere, talán mert nem szerepelt a magyar delegáció hivatalos kiadványai között. Engem 
nem hívott meg Frankfurtba senki sem.

Röviddel később annál nagyobb port vert fel az akkori spanyol kultuszminiszter, 
Cesar Antonio Molina kéthasábos írása a legolvasottabb madridi napilap, az El País iro-
dalmi rovatában. Ebben az illusztris szerző a fordításokat dicséri, a huszonöt költő közül 
pedig Kántor Péternek „A folyami költő” című hosszú költeményét emeli ki. Olyannyira, 
hogy a budapesti Cervantes Intézet megnyitóján a kétméteres Felipe herceg az antológia 
fordítóit hiányolta, és végül is – ha jól tudom – Kántor Péterrel kellett „beérnie”.

Akkor, 1999 őszén még Puerto Ricóban éltem, így az Antológia hazai fogadtatásáról 
– de vajon volt-e ilyen? – nem sokat tudok.

Soron következő kötetünk a Dominikai Köztársaságban, az Isla Negra jóvoltából lá-
tott napvilágot. Az apró karibi állam romantikus kiadója ragaszkodott hozzá, hogy Deák 
László válogatott kötete kétnyelvű legyen. Így aztán Maria Terézia fordítói teljesítményét 
elhomályosítják a magyar szövegben fellelhető gyakori nyomdahibák. És hát hiába volt 
kétnyelvű, hazánkban senki sem terjesztette ezt a jobb sorsra érdemes, festői kötetet.

Majd ismét egy antológia: a huszonöt költő 1999-es sikerén felbuzdulva 2006-ban 
tíz magyar fiatal következett (Lesz majd egy helikopterem). Ez az utolsó kiadványunk, 
amelyben Jesús Tomé gondozza a fordításokat. Vele (már csak idős kora miatt is) tizen-
két év után megszakadt a szép, termékeny kapcsolat.

A tíz fiatalt (Lackfi János, Lövétei Lázár László, Nagy Gábor, Szabó T. Anna, Jónás 
Tamás, László Noémi, Peer Krisztián, Szentmártoni János, Karafiáth Orsolya, Oravecz 
Péter) bemutató könyvecske terjesztése a budapesti Orpheusz Kiadóra hárult. Ez azon-
ban – ki ne tudná! – nem terjesztette kiadványait. Így aztán még a szerzői példányokat 
sem kapták meg a költők. Van közöttük, aki ma sem tudja, hogy anno ebben az ízléses 
kis válogatásban megjelent. (Ezt persze abból is sejteni lehet, hogy munkánkat egyikük 
sem köszönte meg.)

Kár, mert a két résztvevő: Szentmártoni János és Oravecz Péter jelenlétében megtar-
tott puerto ricói bemutatóknak népes közönsége és komoly sajtóvisszhangja lett. De hát 
végül is az ő számukra készült ez a friss, izgalmas verseskötet!

*
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Az új évezred kezdetén életünkben fordulat állt be: Puerto Ricóból az Egyesült Álla-
mokba, a kontinensre költöztünk. Így aztán Jesús Tomé után karibi kiadónktól, az Isla 
Negrától is búcsút vettünk. Ezzel magyarázható, hogy öt éven át nem adtunk ki újabb 
könyveket.

Amíg csak 2010-ben, a kubai emigráció irodalmi fórumain nem találtunk magunk-
nak új szövetségeseket. Floridában Latin-Amerika és a karibi szigetvilág valamennyi ná-
ciója fellelhető, de számottevő irodalmi életet csak a milliós nagyságrendű kubai emigrá-
ció hozott létre. Ez az irodalom olyan neveket vezetett be a köztudatba, mint Guillermo 
Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas vagy Zoé Valdés, hogy említsem csak 
a legismertebbeket.

De működött Miamiban a PEN Klub kubai tagozatán kívül is több kisebb-nagyobb 
irodalmi társaság.

Első lépésként magyarra fordítottam új barátaink egy-egy írását. A Magyar Napló 
közölni kezdte Juan Cueto és Luis de la Paz prózáját, Heriberto Hernández, Reinaldo 
García Ramos, Vicente Echerri, George Riverón verseit. A „beetetés” sikerrel járt, a 
Bluebird Edition, Heriberto Hernández vállalkozása, 2011-ben kihozta Turczi István és 
Szentmártoni János verseit. Ezzel ismét – ezúttal az Egyesült Államokban – beindult az 
„ablaknyitogatás”, amibe annakidején belevágtunk a trópuson.

A Turczi István verseit tartalmazó első floridai kötetbe felvettem Szijj Mária és José 
Miguel Travejo pontos, szép fordításait. Könyve bemutatójára a költő is Miamiba érke-
zett, ahol egy hét alatt két spanyolnyelvű rendezvény után a magyar Kossuth Klubban is 
alkalma nyílt bemutatni könyveit. 

Szentmártoni János harminc költeménye a jó nevű művész, Eduardo Sarmiento il-
lusztrációival jelent meg. A fordító-trióban Heriberto Hernández vette át Jesús Tomé, az 
anyanyelvi költő-korrektor szerepét. Szentmártoni, csakúgy mint Turczi István, nálunk 
vendégeskedett.

Ami vállalkozásunk anyagi hátterét illeti, a lefordított költőknek „csak” az útiköltsé-
get kellett előteremteniük. A Bluebird fedezte a nyomda és a terjesztés költségeit, ami egy 
családi vállalkozás esetében nem kis dolog. A szerzők általában 20-30 tiszteletpéldányt 
kaptak, ennek egy részét már a helyszínen el tudtuk adni még a látogatás idején.

A spanyol-amerikai nyitás más anyagi természetű hasznot sem a szerzőknek, sem a 
fordítóknak nem hozott. Egy kis elégtételt, ha az első kiadás félezer példánya így vagy 
úgy elfogyott.

*

Anyagi támogatás – segítség – nélkül dolgozni nehéz. Még nehezebb, ha a fordítók 
sehonnan, még az óhazából sem kapnak visszajelzést (valami elismerésfélét) munkáju-
kért. Ahogy múltak az évek, María T. Reyes segítségére is egyre kevésbé számíthattam. 
Nagyszerű munkatársam helyét a két soron következő kötetben az argentin-magyar 
Sebastian Santos és a floridai költőnő, Eva M. Vergara vette át.

De mintha mindez nem lenne elég, időközben a kiváló költő és kiadó, Heriberto 
Hernández is magára hagyta a már csak névleg létező Jézus-Mária triót. Heriberto ön-
kezével vetett véget életének, éppen azokban a napokban, amikor Rózsássy Barbara 
fordításában első magyar verseskötete (A láng éle) idehaza megjelent. A száműzetés ke-
mény, embert próbáló iskola.

Ekkor már készülőben volt két újabb fordításunk: Csender Levente novellái és Jenei 
Gyula prózaversei. Ezeknek nemcsak spanyol korrektorra volt szükségük, hanem – a 
megszűnt Bluebird helyett – új kiadóra is.

A feladatot egy másik kubai házaspár vállalta fel: Rodolfo Martínez író és Eva M. 
Vergara költőnő kettőse. Kiadójuk, a jó nevű, félszázadik könyvén is túllévő Editorial 
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Silueta jelentette meg, 2013 tavaszán Csender Levente elbeszéléskötetét, majd az idén, 
alig néhány hete, Jenei Gyula prózaverseit.

Erről a két könyvről szeretnék most szót ejteni. Csender Levente az első, akinek a 
kritikai elismerésen is túlmenő sikere lett Floridában. A „Sanyi utazását”, ezt a rövid-
ke remeklést, többször is közölték a spanyolnyelvű újságok és a virtuális folyóiratok. A 
kubai emigráció ettől a magyar fiatalembertől tanulta meg, hogy a vendégmunkások 
patetikus csetlés-botlásán nemcsak sírni, mosolyogni is lehet. Másrészt a kelet-európai 
posztkommunista világot látva megpróbálhatták elképzelni, hogy a Castro utáni Kuba 
jövője milyen lehet.

Ebben a sikerben az Editorial Siluetának nem kis szerepe van. Rodolfo Martinez 
gondosan előkészítette Levente bemutatkozását, és igazi profi módjára a budapesti PIM 
anyagi támogatását is igénybe vette. Ez az ezerötszáz dolláros hozzájárulás az egyetlen 
gesztus, amit magyar intézmény tett felénk az elmúlt húsz év alatt. 

A szülőfalujába hosszú évtizedek után hazakerülő költő, Jenei Gyula tizenhárom pró-
zaverse remélhetőleg ugyancsak nyitott szívekre fog találni a kubai száműzöttek olvasói-
nál. De ez még a jövő zenéje, Jenei Gyula floridai bemutatkozása még hátra van.

*

Menet közben természetesen sok egyebet is lefordított a Jézus-Mária trió. Remenyik 
Zsigmond perui elbeszéléseit franciára, Barsy Kálmán kisregényét magyarra ültettem 
át többek között. Az én rövidprózámat is rendszeresen spanyolra fordította a Trió – de 
mindez most nem ide tartozik. A mai összegzés témája irodalmunk spanyolnyelvű for-
dításának és kiadásának húszéves története. Ennek – összesen tizenkét kötet és kereken 
ötven magyar szerző történetének – most már lassan a végére jutok. Immár hazatele-
pültem, és innen, a távolból, nehéz folytatni a munkát, amelynek zöme mégiscsak odaát 
zajlott, az Északi kontinensen és a trópuson. 

Végezetül: mik számomra és munkatársaim számára húszéves ablaknyitogatásunk 
tanulságai? Első nagy felismerésem, hogy a lefordítandó és lefordítható műveket kétség-
beejtően nehéz kiválasztani. Ehhez nemcsak a magyar irodalom termését kell ismerni, 
hanem a befogadó nyelvterület elvárásait is. Az, hogy mi itt fontos, nagy műnek tartunk 
valamit, távolról sem elég. Lefordítható is kell legyen, vagyis olyan írás, amely lábjegy-
zetek nélkül is érthető idegen nyelveken, és amelynek sava-borsa nem vész el a fordítás 
közben.

Ami engem illet, nem az elismert, nagy neveket kerestem. Sokkal inkább az érzé-
sem szerint tehetséges, sokszor még alig ismert fiatalabbakat. Olyanokat, akiknek van 
mondanivalójuk Latin-Amerikában, spanyol nyelvterületen. Deák László vagy Csender 
Levente fogadtatása igazolni látszik ezt az igyekezetemet.

Világunkban költészet – még a legmagasabb színvonalú költészet – kiadására is csak 
önzetlen kiskiadók kaphatók. A vers megszállottai, akik támogatásokkal vagy támogatá-
sok nélkül adnak ki és terjesztenek szívüknek kedves verseket. Én mindvégig ilyenekkel 
dolgoztam bízva benne, hogy néhányszáz olvasóhoz így is eljut minden kötet. 

A személyes kapcsolat felkutatásukban elkerülhetetlen. Nem egyszer először magyar-
ra fordítottam és megjelentettem az így kipécézett kiadók szerzőit. Csak ezután próbál-
tam meggyőzni őket a kölcsönösség előnyeiről.

Meg kellett tanulnom azt is, hogy külföldi kiadót felkeresni csak kész, lefordított 
kézirattal lehet. (Regény esetében néha elégséges egy-egy jól megválasztott fejezet.) A 
magyarországi sajtóvisszhanggal érvelni – akármilyen kitűnő is – nem mindig érdemes. 
Neves külföldi irodalmárok (újságírók) lefizetése – erről csak mi regélünk – ezen a szin-
ten elképzelhetetlen. Lefordításuk – beetetésük – számomra az egyetlen elképzelhető 
taktika. 
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Áldozatot hozni mindenképpen elkerülhetetlen. Irodalmunk külföldi napszámosának 
(előkelőbben: nagykövetének) sokévi munkájába került minden egyes lefordított kötet. 
Költségei megtérüléséről pedig nem is érdemes álmodoznia.

A mi triónk tevékenységét mindvégig az irodalom – irodalmunk – szeretete vezette. 
A törekvés, hogy félévszázados elzártságunk után ismét megmutassuk a világnak, hogy 
élünk, alkotunk. „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók” Zrínyi, a költő és hadvezér 
szavaival. Ezért meséltem el, hogy mit tett és tapasztalt a karibi világban 1993 és 2013 
között működő Jézus-Mária Trió.
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TOrnAI József

elrejtett zsoltár
Nincs benne semmiféle szent könyvben
nem engedem hogy beleírják
de nem is lehet beleírni
nem olyan akit meg lehetne
betűkben találni
nem tudom ki az
éjjelente mellém bújik míg alszom
semmi más csak vakon jó érzés
ahogy a macska megnyalogatja homlokom
és nem gondol semmire nincs szüsége rám
egyszer jóbarátom elárulta neki
sincs szüksége rám
mint nekem se őrá
ezt őszintén be kell vallanom
igen talán az őszinteség erről van szó csak őszinteségről
ez lehet az egyetlen kísérlet
erre a házasságra
holnap kelünk egybe
ma még szólíthatom vőlegényemnek
de ugyanúgy menyasszonyomnak is
egyik se volna igaz
nincs ilyen sóvárgásom nincs ami nagyon égetne
ketten vagyunk pedig a fákhoz és virágokhoz sincs köze
ahogy nekem sincs
ahogy én csak magamban vagyok
de még ennyire se lehetek
nem rejtem el kinek nevezhetném magam
talán részeges csavargónak
és akkor ő a másik részeges csavargó
így ácsorgunk csámborgunk az úttalan harmatokon
és az útszéli gazban
ahol nem találni rá
nem talál senki rám
nem kérdezi meg hol vagyok hogy vagyok
úgyse tudnék válaszolni rá
csak most fölfedeztem magam magamnak
de kit fedeztem föl
kinek fedeztem föl
én akartam így és én örülök annak
hogy nem osztozom rajta senkivel
egyszerűen csupán érzem a jelenlétét
a nem levőnek akibe amibe belebotlottam
hogy kerüljem ki hol keressem
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az el nem helyezhetőt a repedezett követ
de most belebotlottam
noha magamat sem találom
csak akkor ha nincs jelen mozdulatlan a földön
ahol senki nem jár
sehol se lehet megszólítani
pedig folyton beszélgetünk
és ez a legjobb amíg meg nem halok
s nem aludhat együtt vele
nem fogja meg a kezem ahogy üresen
lóg a levegőbe ahol ő szünet nélkül ott van
és szeret és fölvisz magával
a nemrégen ásott hegyre
mélységekben is velem van különben nem található
sehol de én nem sírok nincs aki sirassa
és nem hallgatom elismerését
ugyanarról a szabadságról amit én megkaptam
tőle hogy ne legyek kalitka-foglya és ne legyek
őre féltékeny társa részegen és csavarogva
amint ő kiben nem lehet ezer közül egy
meglepetés sem semmi idegen és azonos velem
hacsak nem álmomban látom és ő is álmodik velem
ő aki nincs benne semmiféle szent könyvben
nem engedem hogy ilyesmibe beleírják
úgyse lehetne
betűkben
se betűk nélkül megcsókolni
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A megdicsôült kôasztal
  1.

Akik nemrégen átmenekültek
a Styxen, most könnyű szívvel
figyelik, merre tart Magyarország
és a Föld. Tudják, hogy jobb
az alvilágban, mint idefönt
lengetni zászlót, hátha szebben
lobogna. Nem számítanak a jövőre,
az csak ördögibb lehet, mint az övék.

  2.

Mindig úgy képzeltem, örökké eljárhatok
beszélgetni Veres Péterrel, Illyés
Gyulával, Szabó Lőrinccel. De hiába
szól a csöngő. Az, hogy most már jó ideje
kétféle életük van, végleg
bekormozott üvegűvé teszi az ablakaimat.
Nekem is meg kellene kettőződnöm.

  3.

Hosszútávfutónak születtem, megvárom,
hogy találkozzunk. A Styxen túl már 
nem választhat el semmi a halhatatlanok
szenthármasától. Néha majd Veres Péter
sárgabarackfái alatt ülök, máskor 
Szabó Lőrinc könyvei között, legtöbbször
azonban Illyés dióskosárkával és borosüveggel
megdicsőült kőasztalánál. 
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bIrTAlAn ferenC

A vécéláncot 
 spárgával hosszabbították meg 
rekonstruálhatatlan
ki volt aki hozzákötötte a toldást

ez a legkoraibb kép
talán valami magasítót is odatettek
bár lehet ezt már a képzelet csatolja a múlthoz
hogy a család hetedikje használni tudja a vécét
az első napokban a sikerélmény vágya vitt oda párszor
de még váratott magára a zubogtatás
ahogy a nagyokat hallottam az előszobából

ilyen első-emlék után mihez kezdhetek
magassá növesztette bennem a hiányérzetet
amivel küszködöm lassan hetven éve
minden tettem szavam visszacsatol
a hős utca kettő háromszázötös földszinti lakás
szőnyegtelen hajópadlós szobájába
téli estéken izzik a kályhacső
hallom a szél szellem-mormogását
erdély nemere-hangjával búgja 
a megtérő katona kiáltásait
bözödújfalu kőrispatak felől 
kire reggel találtak őrült forgásban
ahogy riogatta az eltűnt farkasokat
tisza kutya félivadékuk a részem 
mint a legkisebbek fiúké
a parazsat evő táltos esti mesékben  
míg alma sül a kályhaplatnin 
s a zsarátban krumplik édesednek

ilyen első-emlékkel mit kezdhetek
bújtató háromlábú asztal keresztfáira
mackóm ruháit teregetem 
anyu mellett teknőben mostam sámlin állva
két sezlony a nagyszobában 
anyuéké az egyik
a másikon osztozik az enyémmel anna álma
a kicsiben sanyi jóska laci fekszenek
szalmazsákos ágyon

anna haja gesztenyebarna
mandulavágású a szeme
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galambszürke kosztümben fektetik ravatalra
apu legénykorában tejfölszőke
anyutól örökölt szavakat hurcolok hét évtizede
pista és annus 
nézem az esküvői képet
sanyi vőfély
kapeller margit másodkeresztanyám
koszorúslány
mind meseszépek

annusék 
tánczos nénihez költöztek a másodikra
férje kint maradt a donnál
pista női ruhákat varrt vakulásig
anna szövőszék mellől ment szülni a gizellába 
három egymásba nyíló kórterem 
marika a külsőben 
én hat évvel előtte a másodikban születtem
anyu a belsőbe került az onkológiáról
másnap hazavittük
legalább együtt legyünk
ha már nem tudtuk megmenteni a ráktól

ilyen első-emlékek után hogy folytatódhat élet
ott vagyunk heten
anyu nagymosni jár 
tűzből mentett könyvet hoz nekem
meséket hallgatok
ahol a szegények győznek a jók
sanyi az ötliben vasöntőtanonc
jóska bandázik 
galambokat lőnek
én a drótfogasról lepiszkált
zsinóros altisztsapkában parádézok
honnan tudhattam volna 
nem dicsőség-jelkép
apu a minisztériumban csak tisztiszolga
de formált szavaival ha mesélni kezdett
anyu ölében gombolyag kezeiben kattogó tűk
minden reményteli könnyebb lett
szálltam farkaslakára máramarosra
furfangos góbé 
székely naszreddin hodzsa 

ilyen első emlékektől hova 
irigyeltük kik nagyszülőkhöz mentek nyáron
mi 
túl heted-hét határon 
a kettétépett kogutowitcz manó-térképet néztük
keresve holnemvoltban merre van marosbogát
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és meg kellett szeretni ami volt
a kistenyér-hazát

maradtak a mesék maradt az álom
a kétszer-amerikás lászló ferencről
félvak mózes tatáról
ki megkapta a vízumot 
jöhet pestre
többször felolvastatta a levelet
és örökre elment aznap este

ezek nem sorspanasz-szavak 
ne gondoljon senki rosszra
vagyok mert elrendeltetett
egy félelem-teli ölelés összeterelje a sejteket 
s létemet meghatározza 
egy hajdani vécélánc hossza

néha elfelejtem 
kezdődik újra
hiteget 
de végül megöl a visszanézés a múltba

majd hetven év 
a választ hiába várom
lettem esetleges 
tény a meghalásom
megyek ahogy kenyérre várók
a sorokban mennek
nem teremthetek 
nekem-tetsző rendet

állok földdobszóban
pallókra tett koporsók mellett

gyászfeketét suhogó varjúszárnyak fölöttem
eltűnik a voltam
pedig még meg se jöttem
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Kiss bence!
Nem figyel ránk az Isten se!
Semmi sincs úgy,
minden csak ellenben.
Tűrjük, az ördög
orrunkba szellentsen,
szakítson otthont,
szakítson hazát.
Röhög rajtunk:
Apátok faszát!
Ibolyafing
voltak a Borgiák
ahhoz képest,
mivé lett az ország.
Hetven év, ezer?
Nem mindegy? 
Ennyi.
Volni tudunk csak,
nem tudunk lenni.
Költők vagyunk,
s ha nincs már szavunk,
lesz hajtás, új ág?
Van-e még remény,
vagy a nevünk: hallgass!
Konyhakész a Big Mack ,
sül a csodaszarvas.
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báger guszTáv

Illatok
A KIrálynÔ

A templomtéren találkoztunk, 
a szökőkút szélénél, 
a szecessziós ülőkék előtt. 
Rögtön tegeződünk, 
nekem megtiszteltetés, egyidősek vagyunk. 
De ő húsz évvel fiatalabbnak néz ki, 
csupa púder az arca, arisztokrata máz ez, 
bizony látszik, vékony réteg hó, 
porcukor és balzsam. 
Illata csalán, ribizli és rózsa.
Azonnal a közepébe vág, 
az életfilozófiáját ecseteli, 
közben beülünk egy utcai terasz kávézóba, 
mondja és mondja. 
Azt szereti a világban, hogy nem lehet 
egyetlen mozzanatára sem unalommal tekinteni. 
Az életet mindennap más szemüvegen át nézi. 
Hétfőn lila üvegen át, 
állítólag leszbikus, de ez csak pletyka. 
Kedden rózsaszín az üveg, 
szerdán halványkék, 
csütörtökön bordó és pénteken zöld. 
Gondolom, szombaton van a piros 
és vasárnap a sárga. Szólok közbe. 
Igen, honnan tudtam. 
Megérzés, jelentem ki, és ő nevet. 
Most látom, műfogsora van. 
Hallottam róla, hogy nagyon szereti 
a fürdőket, strandokat. 
Meg is kérdezem, mivel tölti 
a szabad idejét szívesen. 
Fürdik. Igen, ez elterjedt a királyi famíliáról, 
szeretnek mosakodni. 
Együtt megyünk a metróhoz. 
Ahhoz képest, hogy királyi sarj, elég puritán. 
Sima farmer, fehér blúz, 
de arany gombokkal, aranyozott hímzéssel. 
Szép nő nagyon, az esetem. 
Megkérdezem, lehetne-e egy személyesebb 
találkozásról szó szerdán, 
amikor kékben látja a létezést. 
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Meglepődöm. Sima randevú. 
A lakásomra is feljön. 
Nem leszbikus.

A HerCegnÔ

Ahogy leültetett, hellyel kínált a nappaliban, 
valóban olyan kecses és elegáns 
mozdulatokkal kísért koreográfia volt, 
mint a kosztümös filmekben. 
Tanult viselkedés, mégis össze van rakva, 
írtam a naplómba később. 
Az asztal egy akvárium tetejére helyezett üveglap, 
ahogy a pezsgőért nyúl az ember, 
aranyhalak úsznak el a talpas poharak alatt. 
A szekrények vitrines részében különféle égők, 
lila és zöld izzók, legalább hét 
kislámpa ég a virágok mögött, 
hogy reflektorfénybe kerülhessenek 
a pálmák és hibiszkuszok nyíló rügyei, 
frissen lemosott, édes levelei. 
A sarokban amerikai konyha, 
a fogason három tiszta konyharuha. 
Mind piros-fehér kockás, amilyen a terítő. 
A váza is bordó, a benne lévő vágott virágok vörösek, 
 egzotikus csészelevelekkel megáldott, 
kövér bibéjű csodák. 
A hercegnő piros blúzban, melltartó nélkül, 
májusban nem nagy kunszt, 
írom a naplómba másnap. 
A mellbimbója áttetszik. 
De erről nem beszélek senkinek. 
A parfüm, ami körülövezi, a tengerre emlékeztet 
vagy arra a régi levendula szappanra, 
amit anyámtól kaptam, mielőtt a fővárosba költöztem. 
Lenyűgöző jelenség. Óvatosan kérdezgetem, 
mint egy riporter, akinek 
tényleg mániája az elit faggatása. 
Ő simán vesz minden akadályt, 
semmi nem zavarja, csak akkor 
botlik meg, amikor kikísér. 
Ezt nem sikerül megúsznia, 
elkapom, el ne essen. 
Ő is ember, jegyzi meg. 
Valóban, kérdezem komisz szarkazmussal, 
akkor eljöhetek holnap is. 
Igen, hívjam fel, veti oda, 
és orrom előtt bevágja a bejárati ajtót.
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bAlázs f. ATTIlA

újrafestett rácsok
szórd szét
oszd meg a morzsákat

adj kenyeret és halat 
az éhes gyülevészhadnak

hazug ígéreteket 
ördögi képernyőkön
és csábos plakátokon

szórj hamis ezüstpénzeket
hadd tülekedjenek 
egymást taposva
vicsorogva, marva egymást

gyakorold be a gesztusokat
hangoztass szlogeneket
míg tekintetük mint bogáncs 
tapad rád
vakon követnek majd mint a 
megváltót

és szabadnak érzik magukat
az újrafestett rácsok mögött
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a játék
folyton ismételni
amíg a játék véget ér
de a játék sosem ér véget
és nem lehet megismételni 
semmit
az utolsó ítélet
a kártyák újraosztása lesz
gyakorold az esést
az egyensúlyát vesztett 
nyeregből
a fájdalmat csak utólag érzed

szél lapozza
a padon felejtett naplót
a szél lapozza
a város zaja elnyomja 
a hangot
sosem fogod megtudni
sírás volt az 
vagy nevetés
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OrAveCz PéTer

felidae III
Kölyökkoromban bengáli anyám
gyakran elvitt az állatkertbe,
hogy együtt rettegjünk szibériai
rokonunktól a ragadozóházban.

Utána napokig rémálmok gyötörték, 
szégyellte, hogy nem tud megvédeni,
ha a gondozó hibájából végleg
elszabadul a fékezhetetlen indulat.

Aztán szemüveges lettem és egész nap 
ráncoltam a homlokom, hátha megértem, 
miben különbözünk, kik a rácson 
innen és túl szedjük áldozatainkat.

Segédápolóként rokonaimhoz szerettem
volna ha beosztanak, de mert látták,
hogy szomjazom a veszélyt, a teveházhoz
vezényeltek párzási időszakban.

Az én párzási időszakomnak vége volt,
épp az ennek nyomán keletkezett
alkoholizmusomon próbáltam
valamiképp felülkerekedni.

Egy pusztulásra ítélt bagolyvár volt 
otthonom, hol a belém vert rettegés 
helyettem bújt paplan alá, ha kertünk 
nyugalmát macskák násza dúlta fel.

Ablakpárkányomon árnyak doromboltak,
olykor rámszegezték tekintetük lézersugarát,
s csak találgattam, vajon a könyveim 
dézsmáló egerek után kutatnak,

vagy látnak valami oda nem illőt
– amin nem lepődtem volna meg, hiszen
ruhásszekrényeink naftalin-homályában
ideiglenes fejfák sorakoztak.

Álmaimban egy állatkert sétányait 
rovom záróra utáni szürkületben.
A majmok ricsaja mindent elárul.
Nyitva felejtettek egy ketrecet.
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nagy idôk tanúi
Nincs szükség magyarázatra,
miért e romváros,
s miért e röpképtelen dögkeselyűk,
mik sánta tyúkok módjára futkosnak
nyílt sebekkel tarkított lábaim körül.
Ahova tartok, ott szakadatlan riadó mellett 
alszanak a hold bűvölte lelkek,
s csak azok nyújtózkodnak félálomban,
kik lusták voltak ébresztőóráikban elemet cserélni.

A bezárt piac legfélreesőbb szegletében
tágra nyílt pupillák szokják
a hajnal megszokhatatlan fényeit.
A kávéautomata kezelője olyasmit rebesget.
Nem hivatalos a forrás,
a csupafül mokkáskanalak 
(nehogy egy óvatlan koccanás...)
csészealjak peremére tapadnak. 

Valaha pontosan betájolt táblák jelzik
az útkereszteződések helyét,
s minthogy utak már nincsenek,
s a táblák oszlopait kényük szerint 
pörgetik az infravörös viharok,
elmém iránytűjét szívem 
mágnesteréhez igazítom.

Gyorsítom lépteim, a keselyűk elmaradoznak.
Erre már tényleg a madár se jár.
Ha megtartom az irányt, éjjel a bázis 
fényei vibrálnak majd a horizonton.
Még emlékszem, melyik emeleten
laknak test- és lélekvéreim.
Ágyuk mellett kalitka, a hintarudakon
papagájok mondják fel a két
elalvás közt lejegyzett krónikákat.

Ahova tartok, ott nem tudják még
az ébredezők sem, hogy a Diktátor
felgyógyult a fizikai halálból, 
gyönyörű nővé műttette magát,
és áldás-osztó körútjait tervezgeti piros filccel 
retiküljéből előkotort zsebnoteszében.
Éjfélig odaérek, hatástalanítom az órákat, 
hogy zokniba gyűrt papagájokkal tarisznyájukban
útra keljenek a Nagy Idők Tanúi,
üres kalitkákat hagyva hátra
a tömegbázist feldúló katonáknak.
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széKelyHIDI zsOlT

Család
Anya barna szeme
figyelő, barna arca
rezzenéstelen,
barna keze karmolni
kész, barna lába
izomcsomó.
Anya, ha ránk néz,
tudjuk, mit akar,
ha ránk szól,
futunk, ha kiált,
ölni fogunk.
Anya a család,
apa messze van.

Apa a Balatonnál
ölni tanít
egy másik anyát.
Apa időnként harcol és egészséges
életmódot folytat
egy bio parasztházban.
A veremben biovér,
halomban a biotestnedv,
a hűtőben tej, kenyér
megtévesztésnek,
mikor a szomszéd átnéz
s kerül pálinka és bikavér
az asztalra, maga a szomszéd
nagynéha főfogásnak,
ha indul az ösztön.
Mert az indul be rendre,
szolgálva fel húsvér
embert kiegészítő étrendre.

A családról anya
gondoskodik,
de a házban fiú
csak én vagyok.
Fizikai értelemben
véve erősebb 
nála és vakmerőbb
és néha kifejezetten hiú.
Ez mind érthető
a koromat nézve,
a legjobb időszak ez,
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mondják.
Divatosan öltözködöm,
de nem vagyok sznob,
squasholok és biciklizem,
bár ez igazán nem számít,
az alakomat nézve legalábbis...

Anya szeret engem 
kivinni vadászni,
az erdőbe kirándul
a tompa városnép, 
csábító illatanyaguk
fokozatai vannak jelen,
izzadnak egy-kettőre, 
mennek, lihegnek, 
fáradtvér
szaguk végigömlik
a faburák alatt.

Lecsapunk. 
Nem lesből,
nem kussból.
Emberformák
gémbertesteken,
letört ágak,
eltört kezek, lábak,
felszakadt inak,
kitárt nyakak,
kitágult erek.
Bámulatosan 
vörös minden,
amihez közünk lesz,
pázsitra ontott,
sok-sok ember,
nekünk néhány nap
édes élet.

A húgom pozsga
arccal lép ki,
levesz a vállamról
két lábat, 
egy nájlonzacskó
kevert vért.
Eszünk némán,
fel se nézünk,
az asztalszín rakásig.
Apánk hív.
Jó étvágyat,
szúrja a kagylóba,
fület majszolva
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köszönök,
kérdi, Balatonra
mikor támad
kedvünk üdülni menni,
a szezonvég kellően
hideg, pezsgő
a bakonyi vér.
Jól van, szűröm
a fogamon,
átrágjuk még.
Jó lesz, mondja,
bontjuk a vérvonalat,
vissza az asztalhoz
koncboncra még.

A család összetart,
mondják 
az emberszabásúak,
ránk ez csak addig
áll, míg anya 
bírja s velünk bír,
és apa hívogat.

Fura motor ez így,
vérre várva, félholtra válva,
besorolhatatlan fajunk
se homóba, se faunába
nem passzol.
Élünk bújva-rejtve,
vadászunk naplemente
után, leplünk fényt
nem vethet, vackunk
otthagyatottság.
Anya azt mondja,
viszonylag jó így és mi
elhisszük, hogy 
élni mindig 
a jobbik üzem, 
s a hullaporladás
maradjon talonban
egyelőre. Ne kísértsük,
ne kérjük a végét
mindennek.
Aztán békén hagyva minket
kifekszik. Útra kelünk.

A városba éjjel bevegyülni
illatorgia. Gyakran 
settenünk diszkóba.
Izzadt testeken orrpásztázni,
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párolgó bőrszagban vonaglani
több mint üdítő, villanyozó!
Jön a nő, aki
engem érez ki mind közül,
vonzom. Virágom,
tudatalatt, legbelül 
érzed e mögöttes
tartalmat, szörnyvérem
specifikus szagát?
Elárulhatom,
feromonálisan hatása
csak azon van,
akin akarom.
Rajta, hívják
egymást a testek,
mozgunk, s én 
elepesztlek, elhúzom
előtted férfitestem
szagát, követned
kell forgásom
jellegzetes ívét,
kerülsz, súrolsz,
fogsz és szabadulsz:
testünkkel formázunk
ferde nászrajzolatot.
Vállon ragadva húzlak
ki a tánctérről, ki a szürke
aszfaltra, elhagyjuk
ketten a helyet.
Kiviszlek, csókollak
egyre kijjebb,
lentebb.
A házak elmaradnak,
a járda fűre nyúlik,
füvek a szabadba futnak.
Kinn vagyunk
hát és mélyen benn,
ez a territóriumunk.

A család kétkedve
fogad, anya ideges,
egy nő felbukkanása
általában nem vezet
jóra, külsős, 
kereshetik, kiszagolják.
Átváltoztatom!
Anya ingatja
a fejét, arca éles szögekben
nyújtja szét a ráeső 
ellenfényt.
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Egy harapás és sok vér!
Hovatartozás a mérleg
méregsúlya, a család
bomlani készül, anya
hallgat és forrong,
vér a vérnek bent
feszül.

Végül a jövőkép 
helyreáll,
apa is telefonál,
mondom neki
pár szóban,
hogy a létszám nő. 
Jól van, ez van, 
helyesel és hív
a Bakonyba
családmutatóra,
egy nap elmegyünk,
ígérem a kagylót
lerakva.

Nem félünk,
s már nőm sem.
Az erdőbe járunk
ki gyakran,
mutatom 
a prédakülönbséget,
a mesterséget,
tulajdonképp
ölni, harapni
tanítom választottamat,
s milyen nyugodt vagyok,
hogy a család egybemarad.
Csak anya szeme sötét
néha jobban, 
az ablakon átmered 
akkor, hogy ne tudjuk meg
az arcára futó feszületráncokat.
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murányI zITA

exitus
nagyi két napja bukkan
lyukra a kenyérben
mézgás tenyerében
a levágott szelet
életunt morzsái 
egyetlen mondatában 
a lét ropogása
jó alaposan bebugyolálja
a konyharuha ráncaiban 
porhanyós kanyarulat
egérutat talál
mindkettőnk exitusa
ki fog helyettünk elköszönni 
holnap.

esô
a buszmegállóban letépett plakátok
a vandálok hangulatjelentése
a csapadék után a fiatalok haragja kóstolt bele
lassan semmim sem marad
a meglazított papírlapok szélén
a ragasztócsíkokat
az úttest esőverte auráját
a kerékbordák alatt
az utasokat, hogy mibe
kapaszkodnak,
a kabát takarásában
a mellkasom foszforeszkálna
az utolsó mondatoddal
ellenem hangolod, amiben 
hazaviszlek magammal.
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macskák
a háztetőnkön
egyre mélyebb csönd ül
egyre homályosabb
egymáson kívül
drótszőrű macskák
hallgatnánk 
a tévéantennák
dorombolását
a sötétség leghalványabb
csillagkorlátján
dönt hátat
a kitisztulásnak.

iszap
egymásba nyílnak 
az emlékezet 
sötétkamrái
magamat se tudom előhívni
arcod mozaikdarabkáin
sárszeplők dominója 
mosolyod mélyül a nevetés 
iszapja  
tükör, amiben elbambul
a felejtés hiánya 
lepedőt borítasz testünk
szilánkjaira a por alatt a
parketta is tiszta.
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gáTI IsTván

szofja Tolsztaja balladája
A földre hullott tincs utóbb kiserken, 
S ragyog megint tarkóra font haja. 
A gyermekágyi láztól megviselten 
Magába réved Szofja Tolsztaja.
A csöpp kis állkapocstól fáj a melle. 
Vonít a test, magából adni fél. 
Nincs tejfolyó, csak néhány csöppnyi vér. 
Hány pólya még, s ekként vajúdni kell-e? 
Szolgálni, tűrni hajladozva. 
Eltűnt a múlt, s belőle Moszkva.

Már ifjúságát eltemette Érte. 
Ha sír egy újabb élet, felriad. 
Elűzi még a háborút a béke, 
És oszlopokban áll a kézirat. 
Mit össze-vissza vet papírra Tolsztoj, 
Tisztázni mindig ott a női kéz. 
Ezerszer újra írni, és ha kész, 
Tucat kötet tekint le majd a polcról. 
Élet s halál papírba fogva. 
Világhír vár a Rosztovokra. 

S mi vár reám? Egy furcsa ízű eszme 
Terhétől rogy Ljovocska asztala. 
Tanát a józan ész fölé helyezte. 
Zarándokhely lett házunk, Jasznaja. 
A testi kéj, a pénz, mind ördögadta  
Világi bűn. Elvetni szent dolog. 
Haszonlesők, kétszínű csertkovok 
Körében ül, s áldoz le  lelke napja.
S míg hirdetett sok józan elvet, 
Sokadszor is teherbe ejtett. 

Aszályos év. Szomjazva küzd az élet. 
Járvány kaszál csupán, a rozs kiég. 
Bejárva sok-sok éhező vidéket, 
Ingyenkonyhákat nyitnak Tolsztojék. 
Megannyi cél, hogy küzdjön és utazzon. 
Egy misszió, mely összeköt megint. 
Nyomdába vinni Lev regényeit, 
Tárgyalni, mint valódi üzletasszony.
Segéllyé válhat minden oldal – 
Így él az „átkozott” vagyonnal.   
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Úgy fáj a könny, csak szökne és rohanna. 
Szegény Vanyecska arca mindenütt. 
Vonatsínekre futni – volna Anna! 
A fájdalom ma testi. Szinte üt. 
Szél fúj a gyászba öltözött szobákba. 
Ott messze fönt a gyermek otthona. 
A bús anyát vidítsa zongora. 
Sebére ír egy bánatos szonáta.  
A másolásra szánt lapokra 
Saját regényét írja Szofja.

A híres agg reménytelen szökése. 
Egy állomás, vidéki, rossz tanya. 
Függöny közén benéz, szemét a résre 
Tapasztva áll, zokogva Tolsztaja. 
A haldoklóhoz illendőn bemenni, 
Búcsúzni, térdre rogyni nem szabad. 
A sín, a párhuzam ha megszakad, 
Volt nincs idő. A küldetése ennyi. 
Ki gyónjon? Dönthet Isten ebben? 
A bűnös máig ismeretlen.
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lengyel TAmás

Hányba
Metszem a szép szőlőt, nem úgy,
ahogy az ukrán torkokat
metszették torzlelkű orkok ma és a minap,
itt a kertben jó nyugalom van,
a kertemben még mindent szabad.
Mrs. Ashton eközben felháborodik.

Metszem a rózsát, a sárgát is,
meg a fehéret. A kert a béke,
a mozgás kiegyenlítődése,
de a tereken fogy az élet,
ott gyom helyett, nem tévedés,
ijedt szörny falja a népet,
gyáva maffiózó, volt rabok ribanca
szomszéd hitvány hadúr tépett
kapcája. És Mrs. Ashton, mint aki
halkan belelépett, újra felháborodik.

Nézem a sarjadó tulipánokat,
jácintokat a virágágyásban,
és nem sírok, ahogy más férfiak
sírnak most barátaik teteme fölött
az Európa téren. A tulipán és jácint
arcokat nézem, mintha csak tévében,
és igyekszem megbecsülni hány barátot
őröl még szét lassú malomkezével
az orvgyilkosoknak kedvező idő?
A Hrescsatyikon is ifjak hevernek
húsuk már mesék temetője, mosolytemető.
És Mrs. Ashton még inkább felháborodik.

Míg fönn újabb ülést ülnek,
döntést várnak, majd elnapolnak
lenn egyre nagyobb csokorba gyűlnek
dühödt élők és higgadt holtak,
mert az ukrán jövő elé jó eséllyel
hamarosan orosz tankokat tolnak,
vajh, akkor mi az anyám kínját
tesz majd Mrs. Ashton holnap?

Mindegy is, én más asszonyra hallgatok,
és a feleségemnek igaza van,
amikor azt mondja, sokan 
vagytok ti költők, túl sokan.
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A „hányba” pedig csak annyit jelent,
hogy szégyellem magam.
Dicsőség a hősöknek!

Kellemes Hús
Tegnap megint vétkeztem, elfelejtettem nem enni húst,
pedig legalább azon az egy napon... De a feleségemmel már
elkezdtük finom ünnepi ételek teremtését, úgymint
rulett, sárga túró, ecetes torma, céklasaláta, 
franciasaláta, házi sonka kifőzve, 
a levében füstölt kolbászos gombaleves,
sütemények, olaj-fánk hegye és persze édes pászka. 
Az ő teste, á lá Kárpátalja. Az utóbbi pár év rossz szokása
hogy az ember nem fegyelmezi magát.
Ha valami kész van és finom akkor eszik,
ösztönösen, mint az alsó nőszomszédunk,
aki, ha úgy érzi feljön egy hússzelőkéssel a kezében,
rázza a rácsot az ajtónk előtt azt ordítva, elég volt.

Meghalt értünk és ez jó, mert fel is támadt.
A feleségem nővére is eljön hozzánk vasárnap
vagy mi megyünk hozzájuk, beszélgetünk, röhögünk,
grúz bort iszunk, Kindzmaraulit, mert az finom,
ez az ő vére. Nem is ülök autóba, hogy végre ihassak.
Ha szerencsénk van nem jön fel az alsó nőszomszéd sem,
hogy a kést rázza a kezében és ordítson az ajtónk előtt.
Ezzel a skizofrén nővel lakik az apja, túl van a hetvenen,
pár éve özvegy és még több éve hiányzik fél lába.
Nem jár ki az alsó lakásból, az elmebeteg lánya gondozza.
Talán csak egy felső szomszéd jókedvéből sejti, ünnep van.

Még hétfőn is érezni fogom, hogy élek,
meglocsolok minden rokon és baráti nőt, akit érek,
természetesen az alsó skizofrén nőszomszédot nem.
Az apjának, aki szokás szerint otthon pihen
közben talán eszébe jutnak azok az évek,
úgy negyven körül, mikor átjöttek hozzájuk
a rokonaik ünnepelni, vagy épp ők mentek át,
és másnap felkerekedett, hogy meglocsoljon
néhány rokon és baráti nőt, aztán mikor hazaért
kissé kapatosan, megértően várta a felesége,
egymáshoz bújtak és élvezték a kevés nyugalmat,
amit a lányuk sem bolydított meg, hiszen
még gyerek volt mint a kicsi Jézus
és viszonylag veszélytelen.
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zsIlle gábOr

Idegenben
Ha Budapest az otthonod,
és húsz-harminc éve itt élsz,
a következőket tedd:

Egyhetes nyári szabadságod
legelső reggelén
bőröndökkel a kézben
hagyd el lakásod.
A Keleti pályaudvaron
ülj fel a miskolci gyorsra –
de Gödöllőnél szállj le,
és az első alkalmas vonattal
utazz vissza Pestre.
A Keletiből egyenesen
a belvárosi szállodába menj,
ahol már hetekkel korábban
lefoglaltál egy szobát.
Hat napon keresztül
fényképezőgéppel,
kezedben térképpel mászkálj,
telefonod kapcsold ki,
ha ismerős jön, fordulj el –
hiszen valahol külföldön vagy,
mindent most először látsz,
körülötted egy furcsa ország
összekevert darabkái.
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Tünet
A testet illetően különösebb illúzióim nincsenek.
Elmúltam negyven, megtanultam a leckét.
Nincs mitől félnem, s nincs mit féltenem.

Huszonévesen úgy tudtam, testem elnyűhetetlen.
Amikor harminc lettem, észrevettem:
akadnak aggasztó jelek, de azért
összességében ura vagyok a helyzetnek,
kicsit odafigyelek, és kész, nem lehet gond egy szál sem.

Újabb tíz év elteltével megszűntek az elméletek.
A hétköznapi valóság húrjait pengetem.

S az még csak hagyján, hogy az én testem enyész,
de már a nők, jaj, a nők sem a régiek,
a miniszoknyák, a pólócskák, a vállak és csípők hajlatai.
A körút tengerén kánikulában nem kecses vitorlások,
csak a mulandóság tankhajói lebegnek.

És ha megérinteném őket, mi történne,
lázas sejtek találkoznának lázas sejtekkel,
két izzadt bőrfelület súrlódik, tapad –
és akkor mi van, nincsen semmi.
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lázár benCe AnDrás

Hideg
A házak felett, a rozsdás tetők felett,
mit mondhatnék még neked, a barna felhők 
között, az égboltba hasadt a nap,
(csak tudhatnám mi történt aznap délután)

és a hűvös szobákból, mint minden, ami emlék
a fekete kéményeken feltör, ami valóban igaz,
hogy egyszer lehetnél te is az, aki ágyat
vet és vacsorára vár, szőke fürtjeidben
szikrázik a nap, a barna szempár,
a vékonyka nyak, a házak alatt,
a rozsdás tetők alatt (belőlünk vajon
mi marad) egy családi ház, két gyerek
és te, aki az otthonba vár, mint a kéményeken
és az égbolton át a füst feltörni látszik
minden ami igaz, ami egyszer igazán megmarad.

A házak felett, a rozsdás tetők felett,
mit mondhatnék még neked, a barna felhők 
között, az égboltba hasadt a nap
(csak tudhatnám mi történt aznap délután)

és a hűvös szobákon át a fekete kémények
szájából aztán egy igazi nap:

aki ágyat vet, aki vacsorára vár,
aki a két gyerek és szőke fürtjeiben fürdenek 
a durva szavak,
és nincs hideg és nincs hideg,
és soha többet nem lehet az.

Együtt fáztunk a barna felhők alatt. 
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rózsák nyílnak  
a balkonon 

Fekete gyöngyök, fekete gyöngyök 
forogtak. A barna ház, a barna kunyhó 
(hunyd be a szemed) nézd csak napfényben 
áll. És egy száraz alkonyon majd, nézd csak 
rózsák nyílnak a balkonon. Fekete 

könnyek, fekete könnyek forogtak. 
Az erdő mögött, a hatalmas fák után, 
nézd csak a szántás évek óta üresen áll. 
De a barna ház, a barna kunyhó
nézd csak mind napfényben áll.  

Fekete könnyek, fekete könnyek
forogtak. De ott a ház és ott a kunyhó
mintha lángban áll, mintha minden, minden, 
ami te, ami én, ami bármi, minden, ami 
akármi, a barna kunyhó és a barna ház 
szőke fényben áll.

Indulj el és zárjuk be az ajtaját,
és ott a ház és ott a ház, fekete madarak 
legelik udvarát.

De barna szemedben a fekete pettyek, 
nézd csak (hunyd be a szemed) 
mind eltűntek és az égből fekete könnyek
fekete könnyek zuhognak,

és nézd csak, újra és újra, nézd csak 
(hunyd be a szemed) majd én neked, majd 
én leszek, aki veled, csak hunyd be a szemed,
aki ezen a száraz, ezen a száraz alkonyon 

rózsák nyílnak a balkonon.
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bAlOgH rOberT

borostyánban a hangya
A konyhapultról rálátni a fenyőkre:
a mókusok egyazon órában jönnek,
a kerítésről ugrálnak az almafára,
napi szemlét tartanak a diók közt.

Lefolyt a méz, csurog a konyhakőre,
kidőlt az üveg, moshatom fel az édeset,
mert ha a környékbeli hangyák beköltöznek,
nyüzsgő-feketére festik a konyhakövet.

A világ lilába, kékbe borul 
az erkélyre ragasztott a Hold,
mint operában vonulnak a végtelen áriák,
végigvonítják, átugatják a völgyet a kutyák.

Kiolvadok, mint fenyőből a gyanta,
aranybarna sűrű lé a kéregre ragadva,
ott maradok, mint borostyánban a hangya…
valahol az éterben, egy mobiltelefonra tapadva.
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Hegyi öreg
–Mi történt a fénnyel? – kérdezte egy novemberi reggelen
Hassan ibn al-Sabbah, a híres Hegyi Öreg.
Belenézett a tükörbe, s az arca helyén meglátta a tengert.
–Néhány életen át aludni kellene még e csodás kertben.
Mi volt ez a völgy előttem? Csupasz kősivatag!?
Most fák árnyékában angyalokkal kényeztetem Fiaimat,
ember be nem veheti a váramat soha.
Három fia tegnap első szavára ugrott a várfalról a mélybe,
csak egynek sikerül visszaszállnia lobogó turbánjában,
őt nevetve ölelte keblére a Hegyi Öreg,
jutalmul felfedte előtte mellén Allahtól kapott kulcsát.

Midőn Hassan ibn al-Sabbah, a híres Hegyi Öreg
ölni küldte egy Fiát, mindig együtt szívták el a hasispipát.
–Ha beosontál a táborba, a Herceget öljed meg, Fiam,
ellenségem ő, ki egykor barátnak tettette magát.
A templomban tedd, ima alatt, hogy mindenki lásson.
Értem ölsz, s tudom, ha kell, az életed is feláldozod.
Hangosan mondd ki a nevem, mikor elvágod a Herceg torkát,
hogy minden ellenségem félje Hassan ibn al-Sabbah nevét! –
mondta szelíd mosollyal az arcán a híres Hegyi Öreg.

–Fiam, csak az éri el a célját, ki megőrjít másokat.
Se férfiben, se nőben, se zsidóban, se keresztényben…
Ne bízz másban, csak bennem! Öld meg a Herceget!
Légy gyors, Fiam, s ha egy mód van rá, térj haza épen hamar.
Úgy fogd a tőrt, ahogy tanítottam, ha így teszel, veled leszek.
Nem te ölsz, én vezetem a kezed, én fogom a penge markolatát.
Ne félj, ha soká elmaradsz, érted küldöm az angyalokat.
Hazahoznak ők, s kertemben Lányaim ölén pihenhetsz,
Ők kényeztetnek éjjelente illatos, puha párnán,
s én, Hassan ibn al-Sabbah tömöm meg a hasispipád!

Hosszan hallgattak, nézték a sivatag fölé hágó napot,
de a híres Hegyi Öreg tekintetére homály borult.
–Megvénültem, Fiam, de csak a karom gyenge…
Akadtak néhányan előtted, akik megijedtek, ölni féltek,
megszegték adott szavukat, elfutottak, gondolták:
hatalmas a kősivatag, egy vénember már semmit sem lát.
Mondják rám, hogy én vagyok a megszűnés fejedelme,
mert nem felejtek. Azt remélték a gyávák, el tudnak bújni!
Fiam, a kezem általad ilyen hosszú!
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A halál árnyékában jár, ki engem becsap,
tűznél nem melegedhet, nyugodt álma többé nem lesz…
Bosszúálló angyalaim küldöm azért, aki egyszer megcsalt!
A híres Hegyi Öreg mély, sötét szeme mosolyogott,
kisétált a szobából, s elheveredett a vár mellvédfalán,
előbb az eget szemlélte, majd a kertjét és alant, a kinti világot.
A szél a tenger felől fújt, felkavarta a poros kősivatagot,
már csak egy sötét árnyat látott, a homály elnyelte Fiát,
aki útra kélt, megtenni azt, amire ő, Hassan ibn al-Sabbah kérte.
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