
tegem decembert - mégis / borok tüzét mon
dom" (Lecsupált szó1őskert). Legfeljebb ha a hety
ke, legényes kiáltás siratóvá. kesergővé tompult
mára. Merthogy ez az idősödő ember, aki a ver
sekből ránk köszön, maga is habzsolná az éle
tet, élné a világát, ám ugyanakkor elege van az
alantas világból, az érthetetlenül habzsoló élet
ből, s a földi boltokból is kiábrándult végleg:
"Agyő az Egi Boltban, barátaim" (Tél, Kánaán,
este). Békeidők járnak ugyan, ám ez a béke nem
a lélek nyugalma, teli van elhallgatással, elfoj
tott szóval. Ezt a jóléti középszert. ezt a galamb
szürkét Kiss Benedek joggal rühel1i: "Zabálnak
és szaporodnak a galambok / - mind-mind a
békét prolongálja" (Ki ment meg a ga/amboktó/?).

Lírája veszteség-lajstromozás, litánia meg
romlott barátságokról. megtört bizakodásról. el
vesztett szülőkről,megroggyant egészségről ("a
mellkas mélyén fekete tücsök cirpel"), végnél
küli, bűnbánó Istennel-perlekedésről,enyészett
fiatalságról. A barbár jelen steril hórétege alatt
ott van valahol a letaposott, elhalt gyerekkor,
tömény érzékeléseivel, telített pillanataival.
Hóba burkolózik a féltett "vérlenyomat"-haza
is, ahol a költő peremre kerül, nem találja helyét.
Felelősségteljes szavakat hallunk, Kiss Benedek
mégsem prókátorkodik felelősségbiztosításrólés
nem prédikátorkodik feleltetésről. leszámolásról.
Nem a mások, hanem saját felelősségét kutatja,
magára mutogat, a Kenyérés késben a kétélű sze
retet romboló munkájáért is vétkesnek tudja ma
gát: "miért adtad nekem édes magadat?" - kér
dezi fájdalmasan a feleségétó1, s konstatálja: "ki
szeret, kezében kenyér és kés van" ..

Hiba lenne puszta múltba révedésnek vél
nünk ezt az alap-magatartást. A versekben ál
landó dinamika, indulat-hullámzás remeg, s
ugyanaz az öregúr, aki emitt halni vágyik, még
pedig "ha lehet, ágyban... párnák közt" (Kérés
Istenhez), máshol a soha-meg-nem-elégedés
élet-himnuszát dúdolja dacosan: "ihattam új
bort, ihattam óbort / ritka pillanat volt, mikor
jó volt / mégsem eleget, csak mindig többet"
(Visszatérve a semmibó1J, s égeti még őt "kí
vül-belül a felhorzsoló láz" (Gyümö/cseltevés té/i
re). Kenyér és bor: Kosztolányi Bo/dog-szomorú
dalának világában vagyuk, avagy éppen az
Ady-féle E/illant évek szó1ónegyén barangolunk,
télire eltett, koncentrált, érlelődő örömök és lá
zongva-beletörődve viselt kis enyészetek között.

A borús alaphang ellenére Kiss Benedeknél
gyakorta egy-egy bensőséges kép vagy hasonlat
tisztására érkezünk, s pillanatnyi megnyugvás
sal tekinthetünk szét: itt "ömlik a köd, mint ho
dályból a juh" (Öm/ik a köd), amott, feljebb pe
dig "telipötyörészve az ég / fény-tüskés sűn

disznókkal" (Tél, Kánaán, este).
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A kötet talán legszervesebb, legsodróbb, leg
megrázóbb szövegegyüttese az Apám kertjében
ciklus. A földben nyugvó halott apa, a földből

sarjadó, termő gyümölcsfáiban tovább-élő ele
ven személy hiánya "a varasult fényben ... fölsa
jog"..Az apa-figura őrzi az élet torokszorító,
borzalmas tovább-tenyészésének titkát, azt,
hogy "egymásból élünk / s egymás ellen, mint
barbár hordák". A túlvilági méretűvé terebélye
sedő szülő úgy létezik, hogy nem létezik 
nem-Iétezve pedig létezöbb bárki elevennél.
ezért is lesz belőle "az Ur szernén akkora há
lyog, / amelytől nem látta ő sem a Földet".

"Apám, mint magzatot, én szüllek téged" 
vall a versből-szóló, aki nem táplál illúziókat,
tudja, hogy maga is versének foglya, papírbör
tön lakója. Már a kötetnyitó szövegben megfo
galmazza: "nem repülhetsz ki a magad rakta
falból" (Verset írva). Kiss Benedek nem csupán
panaszkodik a versben, de a vers ellen is pa
naszt emel. Gyötrelmes bármit kimondani, hát
még mindent, a Mindent megszólaltatni: "sebes
és gyenge a szám a szóra", E látszólag spontán
fellángolásokból, darabosan kiszakadó jajokból
összeálló könyv valójában jól felépített, fokoza
tos útvonal. A kimondott szavak során át, me
lyek mint megannyi kő, gördülnek le a szívről,

jutunk el a költészet egyik legtermékenyebb és
legelnémítóbb paradoxonához: a csendhez, a
megfoghatatlanhoz, amelyhez nem ér fel a szó,
és gyenge bárki szóló. A tény, hogya kötet
záróversének címe: Hogy hallgatok, magáért be
szél (vagy inkább magáért hallgat?). Isten csend
je ez, az Apa némasága, a világ lármája mögött
sipító üveghang. Es legfőképpen a mi áldoza
tunk a csend oltárán, mert "mindig van valami /
amivel a sors úgy megáld, / hogy nem bírjuk ki
mondani". (Littera Nova, Budapest, 2000)

LACKFI JÁNos

KIPKE TAMÁS: RüNCSHÍD

Feszült, izgalmas, felrázó regény. Az életről

szól, arról, hogy közös térfogatában élünk,
összekuszálódott emlékeinkben kutatva, a tisz
tázás lehetőségét keresve. A jelenségek azonban
sosem egyértelműek, s a múltunk is összecso
mósodott. Koller Balázs, a szerzetesiskola haj
dani növendéke a múlt sötét tetteit feltáró cikk
sorozat írásába kezd a helyi lapban. A rendszer
váltásnak nevezett zavaros, ellentmondásos kor
kezdő éveiben vagyunk, a régi elvtársak még itt
vannak, pozíciót szereztek maguknak, s azt
mérlegelik, kit lehet áldozatul dobni, kit érde
mes lelepleztetni a régiek kőzűl, anélkül, hogy
nekik bajuk esne. Keresve sem találnának jobb



alanyt Sipeki Ferdinándnál. avalahai kispap
nál, akiből a kisváros egyik félelmetes hatal
massága lett. Mert az a hatalom, amely jellemte
lenségen alapul, mindig szörnyűséges követ
kezményekkel jár, a jellem egyensúlyát elveszí
tett ember mind kétségbeesettebb tettekre kény
szerül, hogy legalább önigazolását kicsikarja a
sorstól. Sipeki nem hallja meg a bölcs öreg szer
zetesek. első lelki vezetői intelmeit, hiányzik
belőle az alázat, annál erősebb az érvényesülés
vágya. Mindegy, milyen áron, besúgással, felje
lentéssel, a lényeg, hogy győzelmesen érezhes
se, tartanak tőle, mert árthat nekik, letaposhatja
őket. Legyen hát Sipeki a leleplező cikksorozat
"hőse", a hetvenen felüli ember már úgyis ér
dektelen. Es Balázs nekiindul, hogy az emléke
zők suttogva, félve elmormolt szavaiból felde
rítse az igazságot, amelynek egyik töredékét ő

is ismeri, hiszen Sipeki igazgatójuk volt, s ke
rek, jól működő besúgó-rendszert alakított ki,
hasonlatosat a "nagyban" működőhöz.

A nyomozás folyamatába minduntalan bele
játszanak az emlékek. Egy-egy szerzetes arca,
bölcs kedvessége, közös iskolai csínyek, osz
tálytársak, akik a regény jelenében is találkoz
nak söröskriglijeiket ürítgetve, szerelmek. Haj
dani mondatok úsznak a levegőben, az értelme
zés bizonytalan mezőiben, életek, sorsok réteg
ződnek egymásra, s ehhez igazodik a regény
előadásmódja is, az egyetlen hatalmas lélegzet
vétellel végigmondott fejeztek, a váltogatott
idősíkok; mintha kirakós játékkal bíbelődnénk,
s küzdelmesen helyezzük egymás mellé az
összeillő darabokat. Bravúros megoldás, nincse
nek üresjáratai, s az olvasó ugyanúgy elbizony
talanodik, mint Koller Balázs, s zavartan kérde
zi az oknyomozó újságíróval egyetemben: hol
az igazság? Mert az igazság ugyan a tettekből

részlegesen kiolvasható, de ki ismerheti meg a
mögöttes szándékokat, gondolatokat? Ki sejthe
ti akár, milyen motivációk nyomán születik egy
elhatározás? Talán e megválaszolhatatlan kér
dések is ösztönzik Balázst, hogy főlmondjon, s
valami mással próbálkozzék, abba az irányba
tapogatódzva, amelyet Teofán atya egyik-másik
közlése villant föl. Mélyen átérzi és meg is szen
vedi az élet bizonytalanságát, hogy mi emberek
sosem érezhetjük teljes biztonságban magun
kat, bekerítjük egymást, s csak amikor kapa
lódzni kezdünk, akkor sejtjük meg, hogy merő

ben másféle kötelékeknek kellene rabul esnünk.
Az emberi igazságok ugyanis törékenyek, és
gyakran még védelmezőjük, a jog és mintha
inogna. Miközben Balázs és hajdani szerelme a
roncshidat szernlélik, az asszony ezt mondja:
" ... az a híd, amelyen te át akarod vinni az igaz
ságot a túlsó partra, az olyan, mint ez itt, fölöt-
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tünk, érted? Az egy roncshíd. csak odavesz
hetsz te magad is... " Gyakran roncshidakon
egyensúlyozunk, s nem is gondolunk arra,
hogy nem saját igazságainkkal kellene a túlsó
partra igyekeznünk, hanem azokat az igazságo
kat kellene fürkésznünk, amelyek a túlsó part
ról üzennek.

Kipke Tamás mélyen és elkötelezetten ke
resztény regényt írt, annak önvizsgáló, gyenge
ségeinkkel őszintén számot vető példáit követ
ve, hozzájuk nem méltatlanul, műve azonban a
mai ,magyar regény tartományának is nyeresé
ge. Érdemes volna gyakrabban szembesülnie a
műfajjal. (Uj Ember, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZABÓ GÁBOR: HIÁNY ÉS JELENLÉT
Borges-értelmezések

A szépségró1 a költészetben című jegyzeteinek
(1795-96) 12. cikkelyében Friedrich Schlegel a
művészetet mint ; törvényhozást", mint valami
nek (az ízlésnek) a "helyesbítését" (kritikáját)
említi, amelyet az "elképzelhetőség" elméleté
nek valószínűsíthetőségetesz lehetővé. Az állí
tásnak és az állítás azonnali visszavonásának. a
határozottságnak és a bizonytalanságnak ez a
gyöngyszeme azért kívánkozik ide, mert bár
Schlegel szavai a szépség tudományára, a tiszta
esztétikára vonatkoznak, Borges pedig elsősor

ban mégis művelője és csak másodsorban ma
gyarázója volt a szép irodalomnak, mégis, egyre
terebélyesedősikerének gyökerei is talán éppen
a schlegeli ambi- (sőt, pluri-)valenciából ered
nek. A szépség és tudás, a biztos törvény és a
bizonytalan elmélet, az állítva visszavonás
(vagy visszavonva állítás) kettősségéből, több
értékűségéből.

Művészete abból a legmagasabbrendű játék
ból fakad, amellyel az író jelenvalóvá teszi a lé
tünk értelmezéséhez, értelmessé tétel éhez nél
külözhetetlenül szükséges tudást, amit mí, 01
vasók, általában hiányként élünk meg, majd a
Törvénynek engedelmeskedő tiszta beszédével
mindjárt be is bizonyítja, hogy e meglévőként

érzékeltetett valami voltaképpen nincsen is,
úgy legalábbis, ahogyan vágyunk rá: egyértel
mű bizonyosságként. Csak rá vonatkozó nyel
vünk, képzeletünk és emlékezetünk van igazán.

Szabó Gábor értelmezői tehetsége abban is
megmutatkozik, hogy Borges-könyve közép
pontjába éppen ezt a kettősséget, a hiány és je
lenlét kettősségét, illetve a kettő folytonos egy
másba játszatását állítja. Az értekezés átfogó, ál
talános problematikájú bevezető része ("Pót
lék-poétika: az utániság") és további hét (a


