
„Bájos kis verseskötet...” – írja angol
nyelvû ismertetésében Kabdebó Tamás
Gömöri György kötetérõl (World Literature
Today, September 2014. http://www.
worldliteraturetoday.org/2014/september
/rozsalovaglas-george-gomori#.VJcyz
F4gw). A „bájos” (charming) jelzõ annyi-
ban tûnik indokoltnak, hogy a szinteti-
záló, de ugyanakkor az életmûvet új
vonásokkal is kiteljesítõ kompozíció
éppen a szerzõ 80. születésnapja táján,
tehát kitüntetett életpillanatban jelent
meg – egyébként a verseket fõként 
az emlékezés és az elmúlás gondolata,
a jövõnek egy politikai és ökológiai
szempontból komor víziója hatja át. 

A Rózsalovagláshoz szükséges be-
fogadói horizontot Szirtes Gábor elõ-
szava készíti elõ. Gömöri munkásságá-
nak ismertetése után a költõi pályáját
méltatja (amely „formagazdagsággal,
mûfaji sokszínûséggel, tartalmi/temati-
kai sokrétûséggel, erõteljes irodalmi 
és történelmi vonzalmakkal, példáza-
tokkal, sajátos »áthallásokkal«, ezek tu-
datos alkalmazásával jellemezhetõ”),
majd a jelenlegi kötet néhány sajátos-
ságát emeli ki: a versek által bejárt tág
idõt és teret, a tárgyiasult világot, a
konkrét helyzetekbõl kiinduló gondo-
latiságot, az utazás és elmúlás motívu-
mát, a 21. század korproblémáira való
érzékenységét, a közéleti tudatosság és
a személyes hang egyensúlyát.

Mindezek a szövegek felszínén
funkcionáló sajátosságok az elsõdleges
megközelítésnek szabnak irányt. Egy
másik lehetõséget maga Gömöri kínált
az Irodalmi Jelen 2010. december 6-i
számában (http://www.irodalmijelen.
hu/05242013-1400/gomori-gyorgy-
versei-bevezetoje), amikor a jelenlegi
kötetben is helyet kapó három vers ke-
letkezéstörténetéhez fûzött kommen-

tárt azzal az indoklással, hogy „[a] szö-
veghelyzet értése szinte mindig segít 
a vers »megfejtésében«, különösen, ha
a költõ nem kizárólag »tiszta versek«,
hanem hírek, képek által kiváltott ver-
sek vagy szerepversek szerzõje”. Az ér-
dekes viszont épp az lehet e kötet vizs-
gálata kapcsán, hogy miként lépnek
mûködésbe az egyes szövegek a szö-
veghelyzet értése nélkül is. Ha ebbõl 
a távolságból szemléljük a Rózsalovag-
lást, akkor egy olyan identitás(re)kon-
struáló, mozaikszerûen építkezõ verses
önéletírással szembesülünk, amelyet 
a felelõsségteljes létezés imperatívusza
hat át. Az egyes mozzanatok valóban
rendelkeznek konkrét valóságreferen-
ciával, nagyon sok vers egy-egy hírre,
régmúlt történelmi eseményre, fény-
képre, látványra, utazási vagy forrada-
lommal kapcsolatos élményre vagy ép-
pen egy meghallgatott operára (A ró-
zsalovag Richard Strauss vígoperája,
Gömörinél kissé módosítva vers- és kö-
tetcím) reagál/utal, ezek megfejtése
azonban nem feltétele az egyes mûvek
befogadhatóságának.

A kötet négy ciklusa a személye-
sebb megszólalásmódtól és tematikától
az utazás, úton levés motívumain,
majd a „szerepverseken” (Arany János,
Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Goethe,
Békássy Ferenc stb. álarcában) át a
„közéletibb” tartalmakig ível. A lírai én
Janus-arcú lényként egyszerre látja a
múltbeli események és a jelenlegi hely-
zet következményeit: a múlt néha han-
gyafészekként, „amelybõl / idõnként torz
képzetek rajzanak ki, szárnyasan” foly-
ton jelenvaló (Hangyák), máskor nosz-
talgikus emlékképek táraként idézõdik
fel (Percek gyerekkoromból, Külsõ-Jó-
zsefváros 1939–1944). Az utazások im-
pressziókként élnek tovább emlékeze-
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tében, ezek illékonyságát nyelvileg is
sikerül érzékelhetõvé tenni: „ezután
már minden csak kevesebb lett / ami-
kor alább ereszkedtünk a Yosemite / gó-
tikus fenyves-kolosszusai közé / s utá-
na a virág-gyerekek zümmögését szá-
guldva szétroncsoló autók fényözöné-
be” (Nyári hajnal a Tioga-tónál).

A múltbeli emlékek felidézése mel-
lett a versek énjét a saját – több nyelven
és többféle térben kibontakozó – iden-
titása foglalkoztatja („Ennyire más a
hold, mint Angliában? / S hová hajó-
zom én, ki jóllehet magában / magyarul
él, még három nyelven próbál / létezni:
angolul, lengyelül, indonézül” – Ma-
kasszár és Ambon közt...), ezek egymás
mellettisége pedig sajátos síkváltásokat
eredményez (Két nyelv között, Két füge-
fa, Kettõs képeslap stb.).

A leghangsúlyosabban azonban
azok a szövegek csapódnak le, amelyek
valamilyen háborús, forradalommal
kapcsolatos mozzanatot jelenítenek
meg, vagy amelyek a jövõ ijesztõ vízió-
it tartalmazzák. Ezek olykor helyzet-
elemzés-szerûek: „Ha lázadok ma /
azért teszem, mert elborzadva látom: /

kerge eszmék hogyan tenyésznek friss
fejekben.” (Egy hajdani lázadó újra lá-
zad); máskor a beszélõ én a fájdalom
tárgyiasításával – „francia katedrális
könyöklõ angyala / siratja az értelmet-
len halált” (Elsõ világháborús emlék) –
vagy cinikus hangvételû szólamokkal
próbálja kivonni magát az ilyen világ-
ból: „Ebben a jövõképben egyedül az
vigasztal, / hogy már unokánk is túl
lesz a negyvenen, / így neki is voltak 
élhetõ évei, / mert ami ezután jön, az
maga a pokol” (London 2056).

A vígoperától kölcsönvett, lovagi
idillt ígérõ cím és a kötet bús, pesszi-
mista zárása közötti feszültség ki-
egyensúlyozására/megszelídítésére
számos korhangulatot, életérzést meg-
ragadó, hol epikusabb, hol látvány
alapján kibontakozó gondolatibb tartal-
mú vers található a kötetben, s végül is
inkább arra a következtetésre lenne
szerencsés jutnunk, amit a Válasz egy
gyakran feltett kérdésre címû alkotás
fogalmaz meg: „köszönöm, magunkhoz
/ és a világhoz képest igen, / köszönöm,
jól vagyunk.”

Codãu Annamária
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„SZÓRAKOKTATÁS” A TÁRSALGÁSRÓL
Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája

Nem könnyû élvezetesen és mégis
kellõ tudományos megalapozottsággal
írni. Ez különösen igaz akkor, ha az em-
ber egy olyan tudományág képviselõje,
mint a pszichológia vagy a nyelvészet.
Ez az állítás azonban halmozottan igaz
a kettõ házasságából született pszicho-
lingvisztika kiváló ismerõje vonatkozá-
sában. A fenti könyv szerzõjének mégis
sikerült ez a fajta „bûvésztrükk”, ráadá-
sul nem is akárhogyan. Pléh Csaba nem-
csak egy igen részletes és szakirodalmi-
lag gondosan alátámasztott, de egyúttal
rendkívüli igénnyel és a személyiségére
oly jellemzõ embercentrikussággal for-

málta meg ezt az írást, ahogyan csak egy
vérbeli szakember teheti. 

A könyv témája örökzöld jelenség,
nevezetesen az emberi társalgás és an-
nak építõkövei. A téma meglehetõsen
komplex mivolta folytán egy mélyreha-
tó körbejárás szükséges, amely folya-
matban a szerzõ permanensen fogja az
olvasó kezét, miközben átvezeti a nyel-
vészet, a pszichológia és a szociológia
erdején át egészen az életszerû hétköz-
napi beszéd pillanatáig. Ettõl a ponttól
elmerülünk az emberek közötti beszél-
getés, a társalgás legkülönfélébb variá-
cióiban. 
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