
vallástörténet krétapora. (Bármily
érdekes kapcsolatokat villant is föl
egy-egy vers az ókori Kelet és a ke-
reszténység szimbolikája között!)
Pilinszkynél �az évmilliók halott ha-
mujában hideg szél fújdogál� � fúj-
hatnak-e aranyport a fejünkre az év-
milliós szelek?

Egy kis aranyport fognak föl a
szélbõl Kiss Irén versei � tán régi bál-
ványainkról, tán a Napisten Házáról
hozza a szél �, és hintik el mosolyog-
va, gondoskodón a sorok közt mai,
fogalmakba zárt, láthatatlanságba
burkolódzó, megfáradt Istenünk fe-
jén � talán így arcából is fölsejlik
valami. �Lábfejemet a Nap hevíti, /
lázam Hold taván csillapul, / szágul-
dozom az ég kelyhében / míg meg-
tanulok csillagul� (Függõhíd). Csilla-
gul tanulók, jó olvasást!

LAPIS GERGELY

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2003, 
70 oldal, 1200 Ft) 

BARNA T. ATTILA:

FFéélláárrbbooccoonn

Barna T. Attila második versesköte-
tét halvány szomorúság lengi körül:
�a völgy felett finom fátyol lebeg, /
áttetszõ és kék, mint a sejtelem�.
A lassú, nyugodt versek klasszicizá-
ló hangulatot árasztanak. Század
eleji itáliai utazások, mély és sötét si-

kátorok, hûvös, gyertyaillatú temp-
lombelsõk, a Várost átszelõ folyók
hömpölygése ez. Lebegés két világ
és két század között,  �félárbocra�
eresztett vitorlákkal, félig behunyt
szemmel, félhomályban. 

A Nagymaroson élõ költõ �õszi-
kéi� a Dunakanyar méltóságos, grá-
nit szépségét olvasztják magukba.
A kötet elsõ harmada, Az õsz szobái-
ban az érzékiségtõl és az aszketiz-
mustól fogant verseket tartalmazza
(Íj és lomb, Kalászok, Reggel, Várnak).
E �szerelemgyermek� azonban nem
a tavasz cserfes, vidám, hanem a késõ
nyár és a csendes télelõ komoly szü-
lötte. A finom, lágy testiség, amely
át- meg átszövi Barna T. Attila szerel-
mes verseit, rejtett képekben, be nem
fejezett, tört vagy csonka mondatok-
ban, dadogva bukkan elõ: �Hajad
lángjaiból kiszabadítom testedet.� 

Az õszi, téli tájleírások (Õszi vers,
Fák, November, Újév, Téli hajnal
Nagymaroson, Körút) hangulatjáté-
kok, melyek egy tõrõl fakadnak
Kosztolányi és Juhász Gyula költé-
szetével. A megtorpanó érzelmek, a
kizárt idõ, a tájba, a városba, a meg-
figyelt pillanatba olvadó �általános�
alany, a költõ személyiségének fel-
bomlása, �hullámzása� � mindez já-
ték, ami komoly, nagyon is pontos,
precíz, úgymond megbízható. Sze-
mélyesen személytelen: �Lent gyá-
rak, vasút, a lakótelep, / tetõk moz-
dulatlan hullámverése, / a süllyedõ
dóm kupolája csillan, / megolvadva
sercen az ég kékje.�
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A kötet második harmadában
(Félárbocon) mégis elõtör a szerzõ
szenvedélyessége, valamiféle petõfis,
József Attilá-s romantikus düh avagy
érzület, amely a szülõhazának, a ma-
gyar történelemnek szól: �Te rejte-
lem-ország, / édesanyám-ország, /
másnak-adott-jegyesem-ország, /
átokszavammal cirogatom orcád.�
Barna T. Attila a huszadik századi
magyar sors fájdalmas pontjaira ta-
pint. Megteszi azt, amit ma kevesen
mernek felvállalni: költõileg feldol-
gozni a fájdalmat, megérteni a kese-
rûséget (Beethoven szólt, Októberi le-
vélhullás, Tankok, Félárbocon, Köd,
Cián). Egy olyan nemzedék nevé-
ben gyászol, amely szinte alkalmat-
lan a gyászra, nem tud elmélyülni,
olyannyira felszínes. A sorok dina-
mikája megváltozik; ezekben a ver-
sekben a szerzõ már nem maradhat
puszta szemlélõ, magával sodorja a
költõi lendület. �Felhõk csörömpöl-
nek, vonuló tankok, / hallod / üvöl-
teni a szélben a lombot? / Elég, elég,
elég! / A nyár mindent bevallott.�

A ciklus utolsó versei kifejezet-
ten profetikusak, mély váteszi indu-
latok szabadulnak el: �Íme ég a láng-
írás faladon, / de nem tudsz te olvas-
ni, Babilon�; �A tér üres már, pernye
kavarog, elhamvadt már � lelkekben
ég a máglya! � / s kit Isten, ember vé-
gül elhagyott, / siratja õt a Sátán ka-
tonája.� Ezek az indulatok a ciklus
utolsó versében, az Áprilisi szélben
összpontosulnak, amelyben Barna
T. Attila végleg (?) elveszíti nyugal-

mát és kívülállását, s hirtelen az ars
poetica bevált egyes szám elsõ sze-
mélyére tér át:  �forradalmát a szél-
nek, / õt hirdetem�.

A kötet utolsó ciklusa, a rövidke
Áprilisi szilánkok 2002 tematikájában
a könyv második felének verseihez
kapcsolódik; a �minden egész eltö-
rött�, az �elvesztettség� aktualitása
jellemzi (Hazaárulók, Hajónaplóm-
ból, Koppány, Budapest). Barna T. At-
tila már nem a gyászoló ifjú, hanem
a mindennapok harcát vívó, véle-
ményformáló férfi hangján szólal
meg. E szilánkok nélkül is teljes len-
ne a kötet, szerepeltetésük azonban
jelzésszerû, akárcsak a bensõséges
hangulatú, Adyt idézõ záró költe-
ményé: �Egy lány dúdolta tán ked-
vesének, / vagy csak a hajába beleka-
pó szélnek, / kis magyar Ophelia,
míg eltûnt a habokban � / és azóta
szól, azóta halhatatlan.�

SZÉKELY GYÖNGYVÉR

(Hungarovox Kiadó, Budapest, 2003,
72 oldal, 1000 Ft)  

BOLEMANT LÁSZLÓ:

IIddõõsszzoobbrrookk

Verseskönyv és fényképalbum. Eb-
ben az összeállításban adta közre a
pozsonyi AB-ART Könyvkiadó Bo-
lemant László kötetét. A két rész
nem választható el egymástól, hi-
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