
Imre Flóra: A hegyről lefelé
Imre Flórát a szélesebb olvasóközönségnek Lator 
László mutatta be a nyolcvanas évek elején (Imre 
Flóra versei elé, ÉS, 1982/42). S ugyancsak a tanár és 
a mester volt az, aki négy esztendővel később a be-
mutatkozó kötet, Az Akropoliszra néző terasz megje-
lenésekor elsőként vállalkozott a tanítvány pálya-
kezdésének és költészetének átfogó jellemzésére is. 
Többek között a következőket írta ekkor: „A leg-
több fi atal költő először verset ír. Aztán, esetleg, 
megtanulja a mesterséget is. Imre Flóra rendhagyó 
eset: a mesterséggel kezdte. A már hibátlanul ke-
zelt formába azt tette bele, amije volt: az érzéseit, 
az elandalodásait. És persze az utánérzéseit: hihe-
tetlen beleérző készséggel írt kedves költői modo-
rában. De mint az igazán tehetségesek, ezt a képes-
ségét később hasznára tudta fordítani. […] A versei 
egyszer csak elkezdtek hasonlítani a hagyományos 
leíró vershez. Évszakok, növények, állatok, tár-
gyak vették át a közlés szerepét. A tárgyi réteg, 
különösen újabb, a görögség vonzásában szüle-
tett darabjaiban, megejtően anyagszerű. A világgal 
amúgy is érzékies viszonyban van, valami állandó 
testi hevület érzik nemcsak a szerelmes verseiben. 
Legjobb képei súlyosak, testesek, masszívan állnak 
a vers előterében. S köztük, mögöttük mindig nagy 
a tér. Sokszor halljuk szakaszaiban azt a sokszó-
lamú háttérzenét, ami nélkül nemigen van igazi 
költészet. […] nem lehet nem észrevenni mindig 
változásra, tökéletesedésre törő mozgékonyságát, 
ösztönös érzékét, amellyel hagyja a verset olykor 
homályos törvényei szerint alakulni, s a tudatos-
ságot, az ízlést, amely mégsem engedi szabadjára 
az anyagot. Ritka tehetségnek érzem.” (Imre Flóra 
verseiről, Mozgó Világ, 1986/1).

Imre Flóra mostani kötetéhez az egykori egye-
temi tanuló- és mostani költőtárs, Ferencz Győző 
írt tanulmánnyal felérő fülszöveget. A fülszöveg 
jellemzése szerint Imre Flóra költészetének három 
fő sajátossága van. Az első jellemző jegy a fölényes 
formabiztonság, amely a legkülönfélébb verselési 
módokat, antik strófaszerkezeteket és versműfa-
jokat képes könnyed eleganciával és csak Csoko-
naihoz vagy Weöreshöz mérhető dalszerű termé-

szetességgel átlényegíteni, személyessé formálni. 
Az új kötetben is találkozhatunk ütemhangsúlyos, 
klasszikus és újmértékes időmértékes verssel, szi-
multán és szabadverssel csakúgy, mint szapphói 
strófával, francia balladával vagy a szonett min-
denféle változatával. Az egész könyv hangvétele 
ennek ellenére mindvégig egységes és egyéni ma-
rad, mert a különféle formák ugyanabban a légies 
és könnyed hangfekvésben képesek megszólalni. 
Ferencz Győző szerint Imre Flóra költészetének 
másik fő sajátossága az érzékiség, a testi létezés 
érzékletes megragadása, ami olyannyira jellemző 
jegy, hogy a költő lírája egyenesen az „érzékelés 
költészetének” tekinthető. A szeretett lénnyel való 
testi és lelki egyesülés legapróbb és legrejtettebb 
mozzanatait is képes meghitt és szemléletes mó-
don, versek sorozatában megjeleníteni. Végezetül 
a fülszöveg írója szerint is Imre Flóra költészeté-
nek fontos jellegzetessége az alakváltás, a szerep-
játszás, aminek azonban szintén fontos kiegészítője 
az egységesen és egyéni módon megszólaló, úgy-
nevezett ironikus sanzonhang. A mostani kötet 
fontos érdeme ugyanakkor, Ferencz Győző ezt is 
pontosan kimutatja, egy nagy költői fordulat meg-
kísérlése: „Verseiben egy ideje – írja a laudáció 
szerzője – bizonyos baljós szólamok hangzanak fel, 
a játékos formákon mélyről felszakadó fájdalom, 
a sajgó hiány üt át. Persze, rá jellemző módon, a 
személyességet irodalmi utalások, formai játékok 
leplezik el, vagy talán inkább erősítik fel. Ez, azt 
hiszem, új értéke lírájának, költészete mélyebb fek-
vésben szólal meg, a létezés tapasztalata új dimen-
ziókkal telítődik.”

Imre Flóra pályakezdeti iránymódosításairól a 
kilencvenes évek kötetei adtak számot (Merőleges 
idő és Rondó, 1992; Rejtőzve élünk, 1995). Az új nagy 
fordulatot az ezredforduló időszakában megjelent 
kötetek már megelőlegezték (A szép kötélverőné új-
rakezdi, 1998; Nem tart soká, 2004). A szemlélet- és 
stílusbeli irányváltást azonban a legegyértelműb-
ben a mostani kötet valósítja meg.

Ha egy verseskötet összeállítója ciklusainak élé-
re úgynevezett vezérverset állít, sőt, kötetének vé-
gére, a ciklusoktól ugyancsak elkülönítetten, egy 
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záróverset is illeszt, akkor azokkal a versekkel az 
olvasó számára egyértelmű értelmezési „kódokat” 
kíván közvetíteni. Különösen így kell ennek lennie 
egy olyan tudatos költő esetében, mint Imre Flóra. 
Kötetének vezérverse egyben a kötet címadó verse 
is. Nem véletlenül. A hegyről lefelé cím egyrészt az 
útközben-lét jelzése, másrészt e létezés irányának 
is egyértelmű jele. A nyitó vers vershelyzete egy 
múltbéli vasárnap délutáni őszi séta, amit a vers 
első, az egyik középső és az utolsó sorának egy-egy 
ténymegállapítása, afféle vázként, pontosan rögzít 
is („a hegyről mentem lefelé / [ …] / a tenger felé 
mentem az úton / […] / mentem a hegyről lefe-
lé”). Az utat a korábban említett tárgyiasság min-
den érzékszervet megérintő relikviái népesítik be 
(dió, álmos csönd, fehérség, mészkőpor, kerítés, 
piac, szőlő, ezüstművesek, sajt, méz, kert, forrásta-
lan fény stb.). S hogy miként érinti ez a különlege-
sen berendezett mediterrán vidék, amolyan kiáltó 
ellentétként, a költői ént? Ezt szintén a vers három 
különböző pontján elhelyezett egy-egy rövidke té-
telmondat fogalmazza meg („honnan ez a halálos 
szomorúság / […] / mi ez a tárgyatlan szorongás 
/ […] / olyan világos hosszú ősz volt”). Magyar 
versolvasó számára világos kell legyen, hogy e köl-
tői én sem tud tehát mást megfogalmazni életének 
egy átmeneti és szorongatóan szomorú szakaszá-
ban, mint amit Babits különös hírmondója. Vagyis 
azt, amit egyébként mindenki tud. Azt, hogy ősz 
van. Hogy valami elmúlóban van. Valami, ami 
korábban nyár volt. És korábban nem volt elmú-
lóban. Nem Imre Flóra szemlélete vagy eszköztá-
ra változott meg, hanem szemléletének alapvető 
iránya és hangütése. Az irány ezúttal fentről lefelé, 
a hegy tetejéről a tenger felé, a jelenből a múltbeli 
emlékek felé mutat. A megformálás mikéntjét pe-
dig az elégikus hangvétel határozza meg. A hegyi 
út képzeletünkben mindig fölfelé vezet. Fut, vezet, 
csavarodik, elbújik egy-egy mészkőszikla mögött. 
Belesimul egy vörösfenyő újra zöldülő sziluettjébe. 
Valami különös oknál fogva mindannyiunk fan-
táziáját a „hegyre-föl-menet” tartja izgalomban. 
Merre visz, merre kanyarodik? Lesz-e csúcspontja, 
lesz-e megérkezés, s mi van a megérkezésen túl, 
ha a gravitáció segít visszatérni a kezdetek tenger-
szintmagasságába? Akkor mihez kezd az ember? 
Lefelé vezető hegyi sétáról igen kevesen számol-
nak be. Imre Flóra kötetének címadó versében a 
lírai én sétája túl van a képzeletbeli tetőponton, s 
dióval az ujjai között a tenger felé igyekszik. A séta 
időmegjelölése világos: „hosszú meleg nyár-for-
ma ősz volt”, „vasárnap délután”. A helyszín és 
az időpont félreérthetetlenül szakrális. A hetedik 

nap ősz-ideje, a hegyi séta tetőponton való átha-
ladása mind-mind lezárást sejtet. A nyár-forma 
meleg sem feledteti azt, hogy a hegy egyik olda-
lának gerincvonalát végigjártuk s az út felén már 
jócskán túl vagyunk. A diótörés ideje is elérkezett, 
s ezzel együtt a babitsi „vak dióként dióba zárva 
lenni” ideje lejárt. Csak míg Babits számára a fel-
töretés előtti várakozás az, ami leginkább terhes, 
A hegyről lefelé című versben a beavatódás utáni ka-
tarzis helyett „halálos szomorúság” és „tárgyatlan 
szorongás” kel életre. A lejtőn lefelé fel-felkéklik a 
tenger látványa, mégis ólomsúlyú melankólia éb-
red a lírai énben. Az idő lelassul, ahogyan a „méz-
ben eltett dió” számára is bizonytalan hosszúsá-
gúra nyúlnak a hetek, a hónapok. S bár átragyog 
mézének aranyán a nap, a kertekben már „sehol 
senki”. A „nem lehet tudni” bizonytalansága ül a 
mediterrán színekkel festett gyönyörű tájon, ahol 
a fölfelé menet izgalma, izzása és célt tudása után 
a „lassacskán elvégeztetik” érzete kerül előtérbe. 
Mózesi megfogalmazásban: „Mikor pedig elvégez-
te Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alko-
tott, megszűnt a hetedik napon minden munkájá-
tól, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a hetedik 
napot, és megszentelte azt; mivelhogy azon szűnt 
meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett 
Isten.” Megteremtődött, és megalkotódott. A dió 
feltöretett. Elérkezett a vasárnap. A hetedik nap. 
S vele együtt a befejeződés ős-szorongása is, mely 
emberemlékezet óta él a kollektív tudattalanban. 
Ez az ős-szorongás és kéretlenül érkezett szomorú-
ság még különösebb és lebegőbb lesz a fehér szik-
lák, a nyár jellegére megtévesztésig hasonlító ősz 
és a meg-megvillanó tenger kékjének vakító látké-
pébe helyezve. Hogyan is lehetne szó itt halálról, 
mikor délies meleg van, a piaci terítéken még ott 
a föld minden java, s a távolban ott a kéklő ten-
ger? A lírai én lelkiállapota különös hullámzás alá 
kerül. Olyan ez, mint amikor az üres mérleg egyik 
felére rákerül a mérősúly, s az érett gyümölcs rá-
helyezésével hirtelen helyrebillen az aránytalan-
ság. Létrejön az egyensúly, mely gyakran légüres 
teret hoz létre, s melyben nem könnyű feladat a 
„még merre” és a „még miért” kérdésre válaszolni. 
„Amikor felérsz a csúcsra – mondja Zalán Tibor –, 
akár visszafordulsz, akár túlmész rajta, lefelé tar-
tasz, kifelé, s ez szomorúsággal kell eltöltsön. […] 
az ember egy darabig tör a csúcs felé, egyszerre azt 
veszi észre, hogy már rég túl van rajta, és tart lefe-
lé, a létből kifelé.” (Merre nőnek a hegyek?, Napút, 
2010/2.) A halál levegőjének jelenléte a hegytető-
ről levezető ösvénytől állandó. S még az érés utáni 
feltöretést követően is irracionális és elképzelhe-
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tetlen. A dolgok értelme, jelentősége és mintázata 
onnan fentről, a magasból még világos, jól látható 
és egyértelmű volt. Lefelé haladva mindez újra el-
tűnik a szemünk elől, és újra rejtőzködő igazsággá 
válik. Feledésbe merül a forrás, a kezdet és vég ér-
telmének panorámája, s csak a „forrástalan fényt” 
észleljük a lejtő göröngyein lépkedve. Ez a betelje-
sülés nagy paradoxona. S aztán „sehol senki csak 
a kertek”.

Szó nem lehet itt elandalodásról vagy utánér-
zésekről. A szerző nagyon is személyesen „benne 
van” a verseiben. Innentől kezdve másodlagossá 
válik számára a költészete fő jellemzőjének tartott 
fölényes formabiztonság vagy a klasszikus formák 
dalszerű átlényegítése, az érzékiség, a testi létezés 
mint téma megragadása. S az úgynevezett alak-
váltó vagy szerepjátszó versek is a maguk termé-
szetességével simulnak bele a jelenlegi emberi és 
költői léthelyzet alapvető dilemmájára a legadek-
vátabb formai választ adni tudó versalakzat for-
maváltozataiba. Ahogy a szerző maga fogalmazza 
meg egyik nyilatkozatában: „A vers gyakran kény-
szeríti a kifejletét. Valahogy elindul egy szöveg, 
és nem az ember gondolja ki, hogy merre megy, 
hanem a vers maga alakítja magát. Valahova elju-
tunk, amiről az elején nem is tudtunk. Végül is, a 
vers gondolkodás. Valami fölvetődik, nem feltét-
lenül fogalmilag értem, és ezt a megfoghatatlant, 
megfogalmazatlant az ember megpróbálja meg-
fogni, megfogalmazni. Elkezd letisztulni, és vala-
hogy lesz neki eleje meg vége. A formátlan formát 
kap, és ezáltal értelmet is. Gyakran megkérdezik, 
hogyan ír a költő. Először kigondol valamit, és azt 
beleslihtolja a formába? Egyáltalán nem így van, 
hanem a forma segítségével gondolkodik. Nem a 
gondolatot követi a forma, hanem a formából szü-
letik a gondolat is.” (A formátlan formát kap és ez-
által értelmet is. Imre Flórával Szepesi Dóra beszél-
getett, Alexandra Könyvesház, Könyvjelző, 2006. 
 augusztus.)

A hegyről lefelé kötet záróverse azután a mosta-
ni pályaszakasz legjellemzőbb formáját is ponto-
san megmutatja. Ez a forma a szonett egy egészen 
egyedi változata, melyet későbbi korok verstan-
ászai (ha még lesznek ilyenek), nagy valószínűség-
gel Imre Flóra-szonettnek vagy Imre Flóra-vers-
nek fognak nevezni. Jellemzője, hogy általában 
ötödfeles és négyes jambusi sorokat váltakoztat, 
tehát a klasszikus szonettnél valóban dalszerűbb 
építkezést enged meg. Strófákra tagolódik, mint 
a Petrarca-szonett, de szerkezetében (három quat-
rain és egy couplet) és rímképletében is a Shakes-
peare-szonettet követi. Gyakori ellentételezéseivel, 

ismétléseivel, díszítettségével ugyanakkor a ma-
nierista-barokk szonett, érzelmi túlfűtöttségével 
és tömbszerűségével a romantikus szonett roko-
na. S mivel gyakran társul mellé vagy vegyül vele 
alexandrinos-rímes Ronsard-szonett (Ronsard a 
haldoklásra gondol, A nap néha kisüt, Ronsard a régé-
szetről olvas, Ronsard utánaszámol, Ronsard áthangol, 
A szegény vén bolond, Ronsard már megint), valójában 
az egész európai szonett-hagyományt magában 
foglalja. S teszi ezt ugyanakkor a lehető legtermé-
szetesebb és legkönnyedebb módon. Igazi mester-
munka! Nem véletlen, hogy a kötet verseinek kö-
rülbelül jó kétharmada ebben a formában íródott. 
Ezt használja a könyv legnagyobb vállalkozása, 
ha már a mestermunkánál tartunk, a titokzatos 
M.-nek ajánlott Platonizmus című szonettkoszorú 
is. S többnyire ezt az egyedi és egyéni műformát 
használják a kötet legkiemelkedőbb és legemlé-
kezetesebb kulcsversei is. Ezekben a versekben 
kivétel nélkül a fent és a lent, a jelen és a múlt, a 
hiány és az elmúlás elégikus érzetének megfelelő 
költői megszólaltatása a tét. Ezek a versek azt az 
átmeneti időpillanatot kívánják művészileg hite-
les módon megragadni, amikor „se kint se bent az 
az arany derű / csak szürke tompa afáziás nemlét 
// csak ez a majdnem kataton jelen / a belső nap-
sütés reménytelen” (A belső napsütés), „amikor már 
se szerelem / se félelem se vágy se restség // se 
test se hamu se por / csak semmi sehol semmikor” 
(Időváltozás), amikor a test az „ami volt és lesz közt 
lebeg” (A test, az nem kíván sokat), amikor tudato-
sul az emberben a felismerés, hogy „milyen kevés-
sé vagyok jelen / hogy fordul csonttá minden ami 
test/ hogy izzik át a szép tünékenyen // a végképp 
száraz örökkévaló” (Anti-genezis), amikor végképp 
„lefoszlik mozgás szín öntudat élet / marad az egy 
meztelen forma lélek” (Téli depresszió). De, ha egye-
lőre bátortalanul és kétségekkel telien, megfogal-
mazódik ezekben a versekben annak igénye is, s 
ezt se feledjük, hogy „egyszer volt mítosz hisz kell 
hogy legyen / egy vonatkoztatási rendszer / vala-
mi ahol elhelyezhetem / az otthon fogalmát térben 
és testben” (A paradicsom teremtése). Hátha a mos-
tani csak a tetszhalottság állapota, amely állapot-
ból van felébredés, hiszen „a semmi valami akarna 
lenni / ameddig lát ha csak lát is az én / a majd-
nem semmi még mindig nem a semmi // a kőben 
még érez a tetszhalott / fáj a nem lesz ha nem fáj 
már a volt” (Tetszhalott). Költő számára pedig a mí-
tosz, a saját vonatkoztatási rendszer megtalálásá-
hoz, egy önnön paradicsom megteremtéséhez, a 
tetszhalottság állapotának megtalálásához mi más 
adhatna új erőt és új hitet, mint maga a költészet, 
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a vers megszületése: „visszajön a költészet vissza-
jön / csak a valóság nem jön vissza többé / köny-
nyű szavak lebegnek odafönn / a dallam szárnyán 
örökkön-örökké” (Dal a dalról).

Az emberi nem képviselője a klasszikus míto-
szoktól, mondjuk, Albert Camus nevezetes Szi-
szüphosz-esszéjéig, előre tekint, felfelé tör. Ha 
újabb és újabb kudarcokat átélve is, de újra és újra 
görgeti a maga szikláját, fel a hegyre, rendíthetet-
lenül. Imre Flóra záróversének beszélője azonban 
már arra sem vállalkozik, hogy elinduljon „a hegy-
ről lefelé”. Csak ül a hegytetőn a szürkületben, a 
mélyszürke égbolt alatt, magányosan. Az idő hul-
lámait szimbolizáló tenger mormolását hallgatja, s 
a kedvese arcélét kutatja, valamikor a fogyó hold 
utolsó negyedében.

Itt, ezen a ponton, klasszika-fi lológus szerzőről 
lévén szó, még egy dologra érdemes utalni. A vi-
lágirodalom egy közismert példájára. Francesco 
Petrarca 1336. április 26-án levelet ír mesterének, 
a párizsi egyetem tanárának, amelyben beszámol 
élete nagy eseményéről, a Viharos Hegy (a Mont 
Ventoux) megmászásáról. „Az a vágy ösztökélt 

csupán – indokolja nagy vállalását –, hogy ezt a 
roppant magas hegyet, melyet nem ok nélkül hív-
nak Viharosnak, a mai napon megmásszam, hogy 
egy olyan csúcsot láthassak, amely magasságáról 
híres.” Testi fáradtságát legyőzve, a hegyre felér-
ve azonban előveszi Szent Ágoston Vallomásait, s 
annak tanulmányozásában merül el. A természet-
ben való gyönyörködés helyett saját maga jobb 
megismerése felé fordul, hiszen, úgymond, „in-
kább az emberi lelket kell csodálni, mert az olyan 
nagy, hogy semmilyen más nagyság nem állja ki 
vele az összehasonlítást. Eluntam nézni a hegyet, 
és a lélek szemeit önmagamra fordítottam.” Ennek 
a felfogásnak a jegyében formálja meg azután a 
maga konkrét személlyel nem azonosítható, mégis 
hús-vér emberhez szóló dalait (canzonéit) és azok 
gyűjteményét, a Daloskönyvet (Canzonierét), ami az-
óta is az elégikus-meditatív érzelmi líra mintasze-
rű példája. Vagy miként azt Imre Flóra kötetében a 
záróvers keretsorai megfogalmazzák: „az arcéled a 
félsötétben/ lent az idő hullámai / […] csak az em-
lék ujjammal néznem / az arcéled a félsötétben”.

(Tipp Cult Kft., Bp., 2010, 69 l., 1470 Ft.-)
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