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ÜLNI EGY FARÖNKÖN
Nagy Hajnal Csilla: Miért félünk az õrültektõl

Amikor elõször vettem a kezembe
Nagy Hajnal Csilla kötetét, olyan érzé-
sem támadt, mint amikor felfedezek egy
tisztást az erdõben, amit elõttem még
senki. Ezen a kis területen vannak egy-
szerû erdei virágok, de egészen különle-
ges növények is, kiszikkadt talaj éppen
úgy, mint zöld fûcsomók, és minden-
nek a közepén egy nagy farönk. Ezen 
a farönkön megpihenve és olvasgatva
úgy éreztem magam, mintha én lennék
az a fa, amelyet kivágtak onnan. Ez az
egyszerre otthonos és elbizonytalanító
érzés volt az, amiért úgy döntöttem,
hogy írok a kötetrõl.  

Mint minden jól sikerült kötetnek,
Nagy Hajnal Csilláénak is van egy vo-
nalvezetõ alapgondolata, melyet a cím-
ben artikulál, s melyre mint összetartó
poétikai és nar-rációs eszközre Németh
Zoltán is felhívja az olvasó figyelmét a
fülszövegben. Miért félünk az õrültek-
tõl, mik az õrület laboratóriumi viszo-
nyai? Ha idõben visszamegyünk az

ókorig vagy akár csak Shakespeare-ig,
az õrült, a bolond az irodalomban sok-
szor az a figura, aki a normális emberek
ellenében ki meri mondani az igazsá-
got. A társadalomban õrültnek, neuroti-
kusnak az az ember számít, aki eltér 
a normától. De talán érdemes elgondol-
kozni azon, hogy ki az, aki ezt a normát
meghatározza, és ezzel szemben mi az,
ami minket határoz meg – a kötet szöve-
gei ezt teszik. Felmerül a kérdés, hogy
nem lehet-e, hogy éppen attól az igaz-
ságtól fél a „normális” ember, melynek
éppen az õrültek a (talán egyedüli) hor-
dozói. Ezek a szövegek nyíltan és fe-
csegve felvállalják, amirõl mi legtöbb-
ször beszélni sem merünk – talán mert
ez egészen lehetetlen anélkül, hogy mi
magunk is megbolondulnánk. 

A bevezetõ versben, melynek címe
azonos a kötetcímmel, megidézõdik az
a hely, ahova tulajdonképpen az összes
többi szöveg is vezet: a saját fejünkbe.
(8.) Elhangzik az ítélet, mely éppen úgy
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vonatkozhat az olvasóra, mint a beszé-
lõre: „Mindig te leszel a saját fejébe zárt
lány”. Ezután hat rövid ciklus követke-
zik: Én, Te, Õ, Isten, aztán már csak Kö-
tõszavak és Lomtalanítás. Az elsõ cik-
lus, Én szövegeinek, de lényegében az
egész kötetnek alapvetõ kérdésköre az
identitás és megtalálásának lehetõsé-
gei. Az identitás nemcsak nemi érte-
lemben jelenik meg, hanem mint a
szubjektumra rétegzõdött kultúra és
társadalmi konstrukciók alá temetett
önazonosság is. A lehetõségek felveté-
se játékosan történik, szerepeken és vi-
szonyokon keresztül. A fél egy címû
versben például az alkotó szubjektum
jelenik meg, illetve az alkotással járó
problémák és ennek végletei: „A lány
kamaszkorában / írt egy novellát, / csak
azért, hogy valahol / megölhesse ma-
gát, / fájdalom nélkül.” (10.) A követke-
zõ szakaszban kikristályosodik, hogy
az elbeszélõ egy olyan kánonban értel-
mezi magát, melyet Sylvia Plath, 20.
századi amerikai írónõ nevével fémje-
lez. A fiatalalon öngyilkosságot elköve-
tett nõ testének kimenekítése a házból,
miközben a megmentõ „hallja, ahogy a
falak / összeomlanak mögötte” (10.),
utalhat arra a paradoxonra, hogy az el-
beszélõ továbbörökíthetõnek tartja az
õrület azon narratíváját, mely végül
öngyilkossághoz vezet. Ez a lehetõség a
Huszonkettõ címû versben is megis-
métlõdik, csak itt már a nemi identitás
kérdésében feszegeti tovább a problé-
mát. Mitõl fosztja meg magát az alkotó
szubjektum, ha megöli a benne rejtõzõ
másikat, ebben az esetben történetesen
egy fiút? „Álmomban egy fiú megölte
magát.” (14.) Mintha az én megválása
az identitását képezõ másik nemtõl, el-
lehetetlenítené, hogy tovább alkosson.
„Bólintott, majd lekiáltott, / van-e ná-
lam egy toll. / Kutatni kezdtem a tás-
kámban, / de mindig, amikor meg-
markoltam a / tollat, az eltûnt.” (uo.)
Az identitás keresése – mely egyébként
lehetne egy nagyon elcsépelt problé-

makör – azért nem válik unalmassá 
a következõ költeményekben sem,
mert annyiféle perspektívája van a
vizsgálódásnak, hogy az már szinte
átláthatatlan.

Néha nehezen lehet eldönteni,
hogy milyen folyamatok, cselekvések
kire és milyen helyzetben vonatkoz-
nak, ahogy azt is nehéz átlátni, hogy
egyáltalán ki és honnan beszél. A kötet-
ben folyamatosan mûködik egyfajta el-
bizonytalanítás, melyet – amennyiben
tudatosnak tekintjük – fel lehet fogni az
õrület poétikájaként. Ez az elbizonyta-
lanítás az elõbbiekben tárgyalt önmagá-
ba nézõ magatartáson túl leginkább a
felvázolt viszonyrendszerekben érhetõ
tetten: én-te, én-én, én-Isten, én-és-a-
dolgok, én-õ, rész-egész, külsõ-belsõ és
még ki tudja hányféle lehetõség. Az én
és a te, az én és a másik felelõsségtelje-
sen felfogott viszonyára ugyanakkor ke-
vés példa van, inkább csak a kötet ele-
jén elhelyezett költeményekben. Itt a
beszélõ mindenfajta szégyenérzet nél-
kül elfogadja önmagát az abszolút vi-
szonyítási pontnak. „...a felebarátok
után talán / végül mégis önmagad.”
(15.) Ez az önmagát felvállaló õszinte-
ség pedig olyan erõteljes, hogy még 
a maszturbációt tematizáló versben is
csak a fal néz rá vissza pironkodva.
(11.) Ez az õszinteség és önreflexivitás
nagyban elõnyére válik a további szö-
vegeknek is. 

A kötet egyik legjobban sikerült al-
kotása az Ikea címû, a Te ciklus nyitó-
verse. Ezt az alkotást azért lényeges 
kiemelni, mert talán ez fogja össze leg-
jobban a köré rendezett többi verset is.
A szövegben a lírai én nemcsak a má-
sikkal, de a tárgyakkal való viszonyá-
ban is feloldódik. Az egész, az Ikea
beltere éppen úgy keveredik össze a
részletekkel, ahogy a tárgyak a szemé-
lyekkel. Minden felcserélhetõ minden-
nel. A tárgyak néha többre értékelõd-
nek, mint az élõk, és éppen attól a jelen-
téstõl válnak értékessé, amelyet a sze-118
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mélyes élettapasztalatok fûznek hozzá-
juk. „Nálunk sokkal boldogabb / embe-
rek fizetnének az / ágyért, ahol elõször /
élveztem el.” (25.) Az élet tehát áthelye-
zõdik a tárgyakba, minden elkel, és vé-
gül: „mikor már csak / mi maradunk,
feltesznek egy / rideg pléhpolcra, /
»végkiárusítás« / felirattal, és ránk ag-
gatnak / egy árcédulát, valami / nevetsé-
ges összeggel.” A vers végére elfogynak
a lehetõségek, a személyiség a viszo-
nyokban egészen felõrlõdik, és eltûnik.
„Rám oltják a villanyt, amely / már rég
ott sincsen.” (uo.) Az identitáskeresés
tehát folytatódik, a belsõ osztottságon
túl külsõ viszonyítási pontok is érvé-
nyesülnek, mint például egy másik sze-
mély vagy éppen a napjainkban lassan
kultikussá vált film a leszbikusságról –
itt inkább a biszexualitás lehetõsége-
ként – Adèle élete. A kérdés gyakorlati-
lag mindig ugyanaz: „És tényleg / ki va-
gyok én / ha bárkit szerethetek?” (26.)
Vagy: „Valahol mégis sikerül / átbújni a
kerítés résein / aztán ott már / majdcsak
tudja valaki / hogyan / tovább. / Ugyan-
ezek / más sorrendben.” (28.) Az õrült-
ség lehetõségének a felvetése már csak
azért is jön jól ezen a ponton, mert sem-
mi egyébbel nem lehetne magyarázni
azt a hatalmas bizonytalanságot,
amelyben az identitás összetevõi között
még csak hierarchikus viszony sem áll
fenn. Paradox módon azt is mondhat-
nánk, hogy valamiféle tematikus káosz
mûködik a kötetben: a szövegek összes-
ségét tekintve kaotikus, versekre le-
bontva azonban jól elkülöníthetõek a
perspektívák. A költemények jól szer-
kesztettek, ezért nem mindig zavaró
bennük a mondanivaló bizonytalansá-
ga. Leggyakrabban viszont, mikor ép-
pen sor kerülne egy konkrét állítás
megfogalmazására, az elbeszélõ gyor-
san összekeveri az addig felhasznált en-
titásokat és identitásokat, vagy nemes
egyszerûséggel kivégzi azokat – kétség-
telenül kényelmes, de hatásos megol-
dás. Például mikor egy körhintáról van

szó: „Talán teljesen véletlenül fogjuk /
megtalálni, és mikor / felülünk rá, azon-
nal / szörnyethalunk.” Mindenesetre 
a második ciklusban, az én-te viszony
sem oldja meg az én identitásproblé-
máit: „Azt hiszem, sosem akartál / mez-
telenül meghalni, de lehet, / hogy csak
engem akartál / viselni közben.” (37.)
De a végsõ ítélet erre vonatkozóan még-
iscsak az itt megjelenõ utolsó versben,
méghozzá elég súlyosan artikulálódik:
„lesz majd egy / utolsó óvszeres doboz,
amit / együtt bontunk fel, de már / más-
sal használjuk el.” 

A következõ állomás, vissza az ala-
pokhoz, a családi kapcsolatok feltárásá-
hoz, mindahhoz, ami Õ. Nem meglepõ
módon konkrét állítások itt is csak kö-
dösítve hangzanak el, vagy csak kérdé-
sek fogalmazódnak meg válaszok nél-
kül: „hol van anyu?”, „apu hol van?”
(56.) Az önmagunk megtalálásához te-
hát a gyökerekhez való visszatérés sem
megoldás, a megjelenõ anyának példá-
ul, ha viccesen is, de hasonló „problé-
mái” vannak, mint a gyermeknek: „Azt
is hozzátette, eldöntötte, / hogy átválto-
zik férfivá, és / nevetett.” Az örökölt ha-
gyaték, a Zenedobozban egy beazono-
síthatatlan, Svájcból származó apró
vasszerkezet (61.), a Hol van apuban
csak kérdések (56.), a Párhuzamos vi-
lágban pedig egy imaginárius tér, ahol
esetleg meg lehet találni azt a személyt,
akinek a már arc és test nélküli helyi ér-
téke elválasztja a szubjektumot önma-
gától: „Van egy párhuzamos világ, / ahol
apám sohasem hûlt ki.” (62.)

Elég jó megoldás, hogy az Isten cik-
lusba egy tulajdonképpeni gyászvers
vezet át. Ebben a helyzetben, ha kissé
részegen is, de Istent szólaltatja meg a
beszélõ: „Aztán megkérdezte, hiány-
zik-e, és / hogy hány éve is volt. / Mond-
tam, hogy igen, és hat.” (69.) Isten azon-
ban itt nem a transzcendens, minden
tudás és jóság birtokában levõ abszolú-
tum, sokkal inkább olyan személyekre
vonatkoztatott entitás, akiket az elbe-
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szélõ semmi másnak nem tud megfe-
leltetni. Ilyen értelemben Isten némely
versben nem jelent többet, mint egy be-
azonosíthatatlan kedves, aki feltehetõ-
leg nõ, mivel tudna gyermeket szülni,
de még az sem tisztázott, hogy kitõl, ki-
nek és milyen értelemben, ahogy az
sem, hogy mit akar láttatni magából.
„Tíz perccel késõbb azon gondolkoz-
tam, / hogy egyre gyönyörûbben színle-
li, de hogy / tulajdonképpen mit is, / azt
még mindig nem tudom.” (76.) Ha a lí-
rai én eddig valamifajta támpontokat
keresett az önazonosságához, itt már
egyenesen a megváltást reméli, és min-
denkire Istenként tekint, aki valami-
lyen szempontból képes lehet erre. Ez a
megváltás nem megy végbe, vagy leg-
alábbis nagyon lassan halad feléje a be-
szélõ – csak a ciklus végén csillan meg
a remény, hogy legalább meglátta, akit
vagy amit keresett, még ha nem is tud
ezzel mit kezdeni. „Most ott ül Isten a
/ túlsó parton / néha felém int én meg
idegesen / jelzek a fejemmel hogy / jól
van látlak de / mit segít ez most már
rajtam?” (87.)

A befejezõ szakasz címe felvállalja –
amit a Kötõszavak ciklus csak részben
–, hogy oda már csak azok a szövegek
kerültek, melyek nem használhatóak
egy nagyobb költemény részeként. Ez 
a Lomtalanítás. Ettõl függetlenül néhol
kifejezetten érdekesek, tovább feszege-
tik a hosszabb versek kérdéskörét. Per-
sze felmerül a kérdés, hogy erre van-e
szükség, nem lett-e addig is elég jól
megrajzolva az a narratíva, amely végül
is az õrület fényében nem kíván lezá-
rást. Kevésbé érthetõ, hogy miért kerül-
tek a Te ciklusba is Simon Márton
polaroidjaihoz hasonló egy-egy soros
gondolatok. Ezek közül talán azt a dara-
bot érdemes kiemelni, amely zavarba
ejtheti az olvasót, aki esetleg túl mélyre
akar ásni (ahogy azt én is tettem az

elemzés során): „Van abban valami /
hátborzongató és megfoghatatlan, /
hogy te jobban meg akarsz érteni en-
gem, mint én / magamat.” (45.) Csak
ezekbõl a gesztusokból érezhetõ ki,
hogy az elbeszélõi én valamiképpen
mégiscsak igyekszik felmenteni magát
az alól, hogy valójában semmiért sem
tud felelõsséget vállalni, mert semmi-
ben sem biztos. Bájos megoldás, hogy
a kötet egy ilyen mondattal zárul:
„Magamtól mindig sokkal / szíveseb-
ben fogok megszabadulni mint / tetõ-
led”, (117.) még akkor is, ha valójában
nem is tudtuk meg, hogy kicsoda is 
ez a magam. 

Az elbeszélõi én tehát akár versen-
ként is változik, amit feltételezhetünk a
játékos költõi kedv megnyilvánulásai-
nak, ha éppen nem gondolunk arra,
hogy a költeményekben visszaköszö-
nõ személyiségzavar az, mely a kötet
egészét nézve valamifajta ködös elme-
állapot képeként áll össze elõttünk.
Szerencse, hogy ezt az eshetõséget is
legitimálja a kötet címe. Miért félünk
az õrültektõl. 

Nagy Hajnal Csilla versei ezt a kér-
déskört járják körül, nem hagyva ki 
az egyenletbõl az emberi életet megha-
tározó legfontosabb viszonyokat, me-
lyeket a szerelemben, a családban, a
transzcendenssel és a halállal – és nem
utolsósorban a magunkkal való kapcso-
latunkban tapasztalunk meg. Mindeze-
ket a perspektívákat hatja át az õrület
vagy legalábbis annak a lehetõsége, 
a jelölt tovacsusszanása a jelölõk lánco-
latában. A kötet verseit olvasva talán 
az elsõ pillanatokban értetlenség fogja
el az olvasót, de bevonódva ebbe az
õrült birodalomba, lassan elfelejti, hogy
miért is került oda, és már azt is egyre
ritkábban mondogatja, hogy „haza aka-
rok menni”. (7.) 

Bánkövi Dorottya
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