
92    Makai Máté K R I T I K A K R I T I K A Saját gyermekfalu     93 

Makai Máté

SAJÁT GYERMEKFALU 

A Pál Sándor Attila első kötetében szereplő szövegek – melyek elsősor-

ban prózaverseknek nevezhetők, de talán közelebb állnak a prózához, 

mint a lírához – szikárságukban Bodor Ádám novelláira, a világhoz 

fűzött kapcsolatukat tekintve viszont – különös módon – Wes Ander-

son amerikai fi lmrendező naiv, gyermeki látásmódjára emlékeztetnek. 

A Pontozó versei ugyanakkor határozott a tájmegjelöléssel (a dél-alföldi 

vidék), gondolva itt a címben idézett néptánc típusára, illetve a szövegek 

tartalmi felépítését illetően olykor egyfajta szociolíra felé is sodródnak 

– mindezt megtoldva egy leheletnyi szürrealitással, a gyerekmesékre 

emlékeztető látásmóddal.

A versek háttéranyagát így valamilyen módon mindig eleve a gyer-

mekkor szolgáltatja. A déd- és nagyszülők folytonos szerepeltetése, 

lakókörnyezetük ábrázolása éppúgy a gyermeki nézőpontot hangsú-

lyozzák, mint a gyermekkor jellegzetes motívumai: a víztározó és a kút 

rejtélyes mítoszai, a kisvasút emlegetése, a gyermekkori álmok és félel-

mek, illetve olyan unaloműző, síkvidéki játékok, mint a távoli felhők 

hegységekké való kinevezése. A kötet határozottan visszavesz a meta-

fi zikai igényekből, olyannyira, hogy a sommás, aforisztikus ismételge-

tésre törekvő költői megnyilatkozások meglehetősen ritkák a kötetben, 

ezeknek a helyét pedig egy alapos, részletekbe menő, az ábrázolt világba 

kívülről betekintő számára sokszor alig-alig jelentős, néha monoton 

környezetleírások veszik át. Az első vers (Forgófotel) már eleve képviseli 

az egész kötetre jellemző szöveg- és gondolatépítkezést. „Visszhangzik 

a folyosó a klaviatúracsattogástól, az / elülső, zöldkanapés irodában a 

mama könyvel. Bagószag. / Kezemben az elavult írógéppel bepötyögött 

pár / mondatom (a mama megengedte)” (9). Banális eseménysorolások 

követik egymást, melyek jelentőségüket egy pluszinformációval nyerik 

el, miszerint mindez csakis egy gyermek szemszögéből válhat jelentős 

elbeszéléssé. A versszak ennek megfelelően folytatódik: „A papa jön, 

hazamegyünk, / az alsó szobában, ami anyáé volt, lefénymásoljuk az / 

egyik rajzom, szeretnék adni belőle a barátaimnak.” (Uo.) És mindez 

már csak amiatt is így van (s ennek megfelelően a fülszöveget jegyző 

Győrff y Ákosnak is igaza van), mert a kötet, bár múlt időben, a család és 

a gyermekkor jellemző helyein játszódik, kerüli a nosztalgiát. A szö-

vegek egy gyermeki nézőpontból szólalnak meg – a beszélő nem he-

lyezkedik ebbe bele, lévén nincs akkora távolsága önmagához képest, 

hogy a nosztalgia működésbe léphessen, hanem azonosként értve magát 

vele, amire bár kevésszer, mégis refl ektál. A Ház című versben a lírai 

én sétálni indul – vélhetően egykori lakóhelyén –, majd jelen időben 

követik egymást a gyermekkor rövid és jellemző jelenetei, álomszerűen, 

csapongva, talán éppen az emlékezés gondolatritmusát követve, amikor 

egyszer csak kiszól: „nem vagyok ötéves, huszonhárom vagy” (36). Ezzel 

rövidre zárja az emlékáradatot, mely rögtön ezután felnőttkori perspek-

tívát kap: „hogyan változnak a kisautóim könyvekké, apu és anyu már 

nem takarnak be”; végül pedig, banális módon, az egész egy egziszten-

ciális kérdésben csapódik le: „holnap nincs ovi, én tanítok, de az ki-

csoda” (37). Ez a rövid idézet pedig jól magába sűríti azt az időképet, 

amely az egész kötetre jellemző lehet. Nincs linearitás vagy egységes 

nézőpont, pusztán annyi tudható, hogy aki mondja, és szakadatlanul 

mondja a családi és falusi történeteket, az ugyanaz. Egy gyerek beszél, 

aki már nem gyerek.

A versek többségükben pedig családi képek, melyek szereplői legen-

dássá nemesült családtagok, rokonok, a család közeli barátai, képviselői 

a lakóhely körüli személyes hangú történeteknek: „volt nekem egy hó-

bortos, / harmadik nagyapám… Sosem aludt, ezt mondta, meg én sem 

láttam, mégis / mindig tudta, mit álmodtam. Folyton előadta, / hogy 

ő életében egyszer nézett rá az órára, és azóta / tudja a pontos időt” 

(Kevert). Hasonló, mágikus, meseszerű elemek előfordulnak még a kö-

tetben: „Azév szeptemberében különös dolgok történtek a faluban. / 

Vasárnap virradóra megkopaszodott az összes öregasszony” (Erdész) –, 
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de összességében mégsem tekinthető ez általános jellemzőnek. Mindez 

még mindig annak a gyermeki látásmódnak a része, amely bár látszólag 

– a rengeteg családnevet, így nézőpontot halmozó versek miatt – nem 

engedi magát elsődleges perspektívává alakulni, valahogy mégiscsak 

annak tekinthető. A párhuzamosan sorolt családnevek, déd- és nagy-

szülők, szülők csak egyetlen szemszögből azok, amik: a gyermekéből 

(Ima, Temetőkert, Gyereknap). Több esetben azonban a felsorolás hatá-

rát súroló családnévlajstrom nehezen követhetővé, így valamelyest ér-

dektelenné is válik, ezek mégis a személyes kötődés szükségszerű ele-

mei, a lírai én nem is kívülről tekint rájuk, hanem azonos velük: „elme-

séltem nagyapám emlékeit, mint a sajátjaimat” (Biciklik). A családi 

viszonyokra jellemző kötöttséget pedig akkor is fenntartja, amikor 

másról beszél: „Másvalaki / dédipapája volt katona a háborúban, nem 

ő, ez biztos, aki hazajött a frontról egyedül, úgy, hogy hárman indultak, 

és másvalaki dédipapája mondta azt, hogy nem puskával nehéz em-

bert ölni, hanem kézzel” (Prés). És bár elviekben nem lehetetlen, hogy 

bárkinek közeli emlékei legyenek róluk, a kötelékek megírásának kül-

detését emeli ki a dédszülők folytonos emlegetése is, akikkel kevés 

embernek adatik meg az eleven kapcsolat és emlékek ápolása. Mindez, 

eltekintve tehát az életrajzi olvasat lehetőségeitől (de talán még azzal 

együtt is), határozottan a család szeretetének, fontosságának lenyo-

mata, ennek fényében a családi örökség krónikájaként mutatkozik meg 

a Pontozó. „Felváltva hordom apám és a nagyapám kabátját” – olvas-

ható a kissé talán keresett hasonlat a Kabát című versben, ahol a lírai 

én a ruhadarab viselésén példázza a nagyszülőktől származó géneknek 

a szülői gének feletti dominanciáját: „Este apa / kabátját vállfára teszem, 

becsukom a szekrénybe, nagyapáé a fogason lóg” (31).

Mindezeken viszont túllép a lírai én, mikor önmagát ábrázolja öreg-

emberként, barátságos apóként, aki maga is egy mesebeli öregemberré 

válik: „Hetven éve világgá mentem, azóta ebben a faluban / élek. Öreg 

vagyok, a cigánygyerekek úgy hívnak: apó” (17). Más versben pedig talán 

egy elveszett gyerekkori szerelemről emlékezik öregemberként (Tánc). 

Szintén jelentőségteljes lehet az is, hogy a gyermekkorban még izgalmat 

jelentő helyek felnőttként már az aggodalmak és a pánik forrásaiként 

jelennek meg. A Kút című vers a gyerekkorban meglátogatott magas 

helyekről, mellette pedig a fóbiákról és a tériszonyról beszél, és ez vél-

hetően a szellemi eszmélés és túlgondolkodás terméke: „Nem / hagy 

nyugodni a gondolat, hogy a tériszonyos ember nem a / mélységtől fél, 

nem attól, hogy leeshet, hanem hogy leugrik” (Kút). Eközben ugyanígy 

– talán a felnőtt-test magasságának analógiájaként – a magasságtól való 

félelemről számol be a Földszintben is, ahol a ház teteje, mely egyben 

a keresett és vágyott rejtélyek színhelye is, szintén félelmet keltő hely: 

„Úgy képzeltem, tele van halott / madarakkal. De aztán nem volt ott 

semmi. Hat darab kémény, / négy antenna, és öt padlásfedél. A kilátást 

nem mertem megnézni” (30). Mindettől valahogy az a benyomása tá-

madhat az olvasónak, hogy a gyermekkori veszélyérzet hiányát a veszély 

tudata és a veszteségtől való félelem váltja fel. Ez pedig szervesen illesz-

kedhet egy olyan olvasatba, amely a felnőttkor általános gondoskodásá-

nak és félelemérzetének felébredésével magyarázza a családi képek és 

viszonyok folytonos újraírását. 

A tájleírás olykor már túlzásokig vitt részletessége szintén ezt erősíti 

meg, éppúgy, mint a címben felidézett tájegység, ugyanis a pontozó 

jellemzően dél-alföldi, Maros–Küküllő-vidéki tánc, mely tudhatóan 

a szerző szülőföldje. Mindezt még a szociografi kus darabok is tarkítják, 

mint például a Fák vagy falukutatási jegyzőkönyvből kiemelt Ikrek 

című szövegek, azok a versek pedig, melyek az állatokhoz közelítenek, 

közvetett módon, de szintén a táj szeretetéből, egyben szülőföld közeli 

életérzésből fakadnak. A Depresszió című verset az ember eleinte úgy 

olvassa, mintha egy emberről szólna, nem utolsósorban a bevezető 

mondat – „Olyan volt, mint egy ember” – miatt is, ám végül kiderül, 

hogy egy állatról lehet szó, akinek „emberi” betegségei vannak: „Több-

ször volt beteg, epilepsziás egy nagy vihar után / lett. […] Az egyik ro-

hamnál végig fogtam a lábait, egy pillanatig / úgy nézett ki, mint egy 

plüssállat.” Majd kiderül, hogy valóban állatról lehetett szó, és mindez 

egy szép megjegyzésben bomlik ki: „megdöglött, mert nagyapa szerint 

csak az ember tud meghalni” (39). A címbe foglalt „depresszió” azonban 

mégis emberivé teszi ezt a szándékoltan meg nem nevezett állatot, illet-

ve mindez fordítva is érvényes: meg nem nevezettsége miatt lehet, hogy 

valójában emberről volt szó, akinek élete rohamai, depressziója, lelki 

betegsége miatt – s így a nagyapának volt igaza – aligha nevezhető em-

berinek. Ebben a versben egyenrangúvá válik ember és állat, állat és 

ember. Emellett pedig egy másik állatról, vélhetően egy kutyáról emlé-

kezik meg ezután a Gedi című szövegben, amely bár az állat nevét viseli, 

sorsa emberi sorsokkal összefonódva idéződik meg, olyan, egyfelől csa-

pongó, másfelől kompakt verset létrehozva így, mely gyakran ismétlő-

dik még a kötetben, és a szerző egyfajta stílusjegyeként azonosítható 

(Kevert, Vonat, Torony, Temetőkert, Mozgólépcső, Űr, Metró, Fradi). Ezek 

olyan írások, melyekben a tömör, szikár, szinte novelláért kiáltó anek-
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doták, információk már-már gyémántkeménységű szövegekként működ-

nek, melyekből sem elvenni, és melyekhez sem hozzátenni nem lehet 

– ezek azok, amelyek a helyenként öncélú leírásokat is meghaladják. 

A Fradi például a kötet egyik legjobb szövege, mégpedig azért, mert 

saját élményanyagát nem a személyes helyek, mint házak, színek, fák, 

ösvények stb., illetve jellegzetes helybéli fi gurák szimbolikus, ennyiben 

elsősorban a lírai én számára fontos szüzséelemek felsorolásaként adja 

át, hanem hús-vér jelentőségű eseményként. A történet szerint a lírai én 

gyerekkorában focizni járt fradista édesapjával, s egyfelől a gyermek-

kori „focikarrier” törését, másfelől egy közösségi hovatartozás eleven 

sztoriját adja elő: „Láttam a vehemenciát, a boldogságot, a / dühöt, hal-

lottam a vagány káromkodásokat” – írja egy ponton, majd a focianek-

dota előadása után a kötetre jellemző családi hagyománykövetéshez 

fűzi hozzá ennek lényegét is: „fradista lettem, boldog voltam, vehemens, 

dühös, és vagányul kezdtem el káromkodni” (51). 

A Pontozó legjellemzőbb írása (Gyereknap) mégis a könyv vége felé 

olvasható, mely akár a kötet címadó szövege is lehetne; emellett pedig 

vélhetően egy képleírás, azzal is összefüggően, hogy ez a legalaposabb 

leíró szöveg, mely sorra veszi a környezetet, a dédipapát körülrajongó 

gyerekeket, ennyiben pedig egy vidám, erős emlék, kimerevített bol-

dogságpillanat, az élet dicsérete: „A dédipapa egy hokedlin ül az udvar 

közepén. Körülötte nyolc gyerek” (58). A vers így a szerző, egyben a lírai 

én személyes emlékezetének talán legalaposabb, másrészt legfonto-

sabb darabja. 

Ugyanakkor, ahogy a versre, a kötetre is jellemző összességében, hogy 

apró hiányossággal, illetve inkább jellegzetességgel dolgozik: bár képes 

rá, hogy megindító dolgokat közöljön, szép mondatokat írjon, és ugyan 

tagadhatatlanul rendelkezik egyfajta, helyenként naiv, máshol meg-

emlékező anekdotikus bájjal, a Pontozó mégis erősen bennfentes kötet 

marad, és csak helyenként képes az álmoskás, saját miliőn kívülre me-

részkedni, valami olyat mondani, ami a versek lírai alanyán túlmutat. 

Pál Sándor Attila tehetsége ahhoz, hogy határozott stílussal legyen 

jelen a kortárs lírikusok között, adott. A kérdés, hogy akarja-e eléggé. 

Mindent összevetve a Pontozó egy kedves és konzekvens, bár olykor 

kissé együgyű, keveset akaró kötet, talán a szerzője nem eléggé nagy-

szájú, így nehéz vitába szállni, kekeckedni vele, vagy éppen nagyokat 

mondani róla. Lehet, hogy éppen ettől jó, újszerű? Ezt nem könnyű 

eldönteni.

Csordás László

SZÜRKE VERSEK KÖLTŐJE

Lőrincz P. Gabriella legújabb kötete, a Szürke nem tartogat túl sok meg-

lepetést azok számára, akik eddig is nyomon követték költői pályájának 

alakulását. A gyűjteményben található versek igen szorosan kapcsolód-

nak a korai Karcok (2009) és az eddig talán leginkább átgondoltnak 

tűnő Fény-hiány (2012) darabjaihoz. Ezekhez képest újítói szándék csak 

elvétve található a frissebb versekben, és nem biztos, hogy minden két-

séget kizáróan működőképesnek is bizonyulnak a kísérletek. Lényeges 

elmozdulást, hangsúlyeltolódást tulajdonképpen a tárgyiasság háttérbe 

szorulása jelenthet a személyesség javára (véleményem szerint inkább 

ebben és nem annyira a „hang” feltételezett „le- és megtisztult” voltá-

ban érhető tetten a kötet utószavában Botár Attila által említett „etikai 

és esztétikai forduló”). Ugyanakkor a harmadik kötet megjelenésének 

ténye már önmagában is arra ösztönzi az értelmezőt, hogy elgondolkod-

jon ennek a poétikának az érvényességén, lehetőségein, illetve e költői 

nyelv terhelhetőségén és behatároltságán.

Mindhárom eddigi kötet közös jellemzője, hogy a szigorúan meg-

komponált, zárt formában írt versek rendre hiányoznak, a szövegek 

nagy része a gondolat ritmusát – mondhatni ösztönösen – követő sza-

bad  vers. A legsikerültebb darabok egyetlen, könnyen behatárolható 

gondo lati mag kibontásával, a legegyszerűbb, az ismétlésre és/vagy az 

ellentétre épülő alakzatokkal, illetve egy vagy több pillanatnyi be-


