Papírváros, három
(Zalán Tibor: Papírváros – egy lassúdad regény,
három; letarolva)
Ha van matematikai logikája az időszámításnak
Papírvárosban, akkor Zalán Tibor számára hosszú életet
jósolhatunk. Ötkötetesre tervezett regényfolyamának most
ért a közepére úgy, hogy az első és második rész keletkezése között 4 év telt el, a második és harmadik megjelenése
között viszont évtizednél is több idő. (Tudjuk persze, hogy
ezek az intervallumok nem folyamatos regényépítéssel telnek, olykor a kiadói nógatás és határidő az intenzív továbbírásra mozgósító legfőbb erő, de komolyra fordítva a szót: a
legfőbb kérdés az, hogy a szerző alkotáslélektani, ars poeticai készültsége aktuálisan milyen motivációktól függ igazán.) Az idén hatvanéves Zalán ilyen logika szerint már szinte matuzsálemi életkorú lesz műve befejezésekor. Ez már
csak azért is stílusos lehetne, mert nyilatkozataiból kiderül,
hogy építész regényfőhősét, aki a harmadik rész jelen idejében nagyjából éppen hatvanesztendős, szintúgy emlékei
rendezése, szétszálazása, feldolgozása foglalkoztatja, vagyis hasonlóképpen azzal küzd, hogy mit kezdjen alkotóképes felnőttkorának körülbelül negyvenévnyi emlékezetével, s Zalán arra számít, hogy a regényfolyam utolsó részében hőse számára is a halálához-főművéhez megérkezve teljesül be ennek a múltjával-életével való teljes szembenézésének öngyötrő, de küzdelmesen szép folyamata. Ilyen apropóból a főszereplőt tekinthetnénk akár alteregónak, főként
hogy más vonatkozásokban is sokféleképpen idézi története a szerző életmomentumait, de a „ki kicsoda” problematika tematizáltan, több aspektusban is megjelenő lebegtetése, az élet megírtsága, megírhatósága kapcsán felmerülő ars
poeticus narrátori és szereplői reflexiók kapcsán egyaránt
úgy fest, hogy a többértelműség és a fikcionalitás legalább
annyira szándékolt komponensei e regényvilágnak, mint a
biografikus megfeleltethetőség véletlenjei vagy épp direktségei. Gondolatsorunk folytatása talán még addig a feltételezésig is elmerészkedhet, hogy az utolsó regényrész majdani
elkészültekor a teljes zaláni motívumkincs és életbölcselet,
az egész életmű összefoglaló szándéka is felismerhető lesz
a nagykompozícióban, s talán a szakma és olvasó egyaránt
főműveként fogja elkönyvelni az impozáns Papírvárost.
Zalán nyilatkozataiban az az állítás is szerepel, hogy nem
olvasta újra a korábbi köteteket, mielőtt nekilátott volna a
harmadik rész megírásának. Részben természetesnek tűnik
ez a hozzáállás, hiszen az első kötetbe beépített poétikaelméleti fejtegetés értelmében a szövegmunkát azóta sem „a
cselekmény irányítja, melyhez olyan kategóriák rendelhetők
hozzá, mint történet, hitelesség, valóság(hűség) … következetesség, előrehaladás ok-okozati alapon … hanem a szavaknak, mondatoknak azok a tudatossággal nem fölismerhető
erőterei, melyek pontosan szerkesztik egymás mellé a nyelv
végtelen lehetőségeket kínáló állományából a jószerével
érvényes, egyetlennek feltűnő szópárokat, mondatkövetéseket” (l. ott, 186. o.). Mindezek ellenére persze több tényező is alátámasztja a regényfolyam egybeépítettségét, kontinuus megszerkesztettségét, a továbbvitel komolyabb mértékű, átgondolt koncepciózusságát. Más kérdés persze, hogy
mire emlékszik az olvasó az előzményekből, neki hogyan
sikerül egyben látnia, követnie, szétszálaznia a lendületesen mind korpulensebbé váló, mostanra már a 900 oldalnyi
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összterjedelmet közelítő corpust. A nyelvközpontú ars poetica önfeledt alkotás-lélektani pillanatokat, folyamatokat sejtet, a kutatófúrások eredménye általi eufóriát és gazdagodást, de azért Zalán ismerői sok-sok jelét találhatják itt, illetve kötetről kötetre az önfolytonosságnak, karakteres életműkoherenciának.
Ha a hagyományos történetiség kívül esik is a lírikusi
alapvénával megáldott alkotó koncepcióján, a fő eseményszál azért jól követhető, kronológiája – a nem akármilyen
mértékű, analitikus és anekdotikus retardáció mellett is –
linearitáson alapszik, s mint az eddigiek során, úgy ismét
sok korrajzos többletű szatelittörténet, illetve emléktöredék
és vendégszöveg árnyalja, színesíti azt. A lassúdad cselekményszövésben kiemelt szerep jut a lélektani igényű érzelem- és hangulatábrázolásnak, az emlékező tudat reflexióinak, illetve az életérzés és létperspektívák bölcseleti szemléletű taglalásának. Annyi bizonyos, hogy Zalán, mint elbeszélő, az emberi lélek mélységeinek kiváló ismerője és avatott, érzékeny ábrázolója, különös tekintettel a gesztuslélektani, pszichofiziológiai megfigyeléseire, s hihetetlen érzéke van az ambivalens érzelmek, lelki motivációk, illetve az
árnyalatnyi különbségekből összetett, szinte lebegően megfoghatatlan, vagy éppen durva szélsőségeken alapuló emóciók és gondolatok megragadásához, megjelenítéséhez. Amit a
kötetről kötetre idézett Thomas Mann-i mottó (Tonio Kröger
lelkiállapotáról és élethelyzetéről) sűrítve, tömörítve felvázol, azt a zaláni szövegáradat sokszorosan árnyalva, analizálva teszi szemlélhetővé, átélhetővé.
A mottóból kölcsönvett alcím (letarolva) jelentésének
értelmezéséhez a mostani kötetből elsősorban egy, a fő eseményszállal néhol – közös szereplő említése által – érintkezésbe lépő párhuzamos történetet kell segítségül hívnunk,
amely a fősodor jelenéhez képest a néhány évtizeddel korábbi múltban játszódik. Ebben egy diplomás, katonaviselt fiatalemberről olvashatunk, akit besúgónak szerveznek be, s
aki jó néhány illúzióvesztő élettapasztalata birtokában, illetve a kezdeti naiv, kémromantikai elképzeléseiből kijózanodva rájön, hogy milyen kíméletlenül kihasználta őt a rendszer, teljesen megfosztva becsületétől, önérzetétől, és hogy
kiszolgáltatottságában esélye sincs sorsán, életén változtatni. Akármilyen taktikát választ ellenállási, kilépési kísérleteihez, hiába próbálkozik újra és újra, mindig alulmarad, a
rendszer totálisan elbánt vele, megfosztotta minden perspektívától, kiszolgáltatottá tette, megalázta, szolgai együttműködésre kényszeríti. A külső erők általi letaroltság képzete felbukkan még az építész történetében is, hasonlóképpen korfestő, korkritikai jelleggel, azonban egy olyan beszélgetés
szituációjához kapcsoltan, amely csupán a főhős képzeletében, ám ezzel együtt mégis a realitás, a naturális valószerűség keretei közt játszódik le. A lényeg végül is megegyezik:
akár a hetvenes évek végi államhatalmi, ideológiai manipulációk, akár a rendszerváltás korabeli kíméletlen kapitalizálódás áldozatává lesz is az ember, elbánik vele a világ, megfosztja kívánt vagy visszakívánt önrendelkezésétől, saját sorsának alakításától. Fiatalemberünk egy sajátos, hirtelennek
tűnő gesztussal az öngyilkosságba menekül, az építész pedig
a logikusan projektálható folytatásban valószínűleg visszasüllyed az enervált, de tudatos, lassú önpusztításba („vegetálni talán szív nélkül is lehet”, „a lélekre nincsen gyógyszer,
csak a lélek öngyógyulása képzelhető el, már ha van ilyen”,
„baszódna meg ez a lélek ott, ahol van”).
Akárcsak az előző két regényrészben, pesszimistának
tűnő zaláni világképet tükröznek ezek a történetek is, közel

az egzisztencializmus létszemléletéhez. Elfogadja ezt az
olvasó vagy sem, annyi biztos, hogy a két sors megjelenítésében Zalán a teljes életszerűség, hitelesség jegyében dolgozik. Ha szkepszise és iróniája ellent is mond annak, hogy a
felmutatott létállapotokban, küszködésekben valami felemelőt véljünk találni, azért tetten érhető nála egyfajta, misztikumba hajló emelkedettség, amelynek fontosságát a régi
alkotótárs, Kovács Péter által készített borítógrafika allegorikus figurájának emberfeletti erőfeszítést megjelenítő gesztusai is alátámasztják.
Néha már azt gondolhatnánk, hogy az említett két történeti szálban, de főleg a fiatalember visszatérő élethelyzeteiben, beszélgetései során sokszor ismétlődő frázisok, gesztusok, életérzések, lelkiállapotok egyfajta felületesebb önismétlésből adódó belterjességet eredményeznek, de tudatosabb elemző szándékkal szemlélve rájöhetünk, hogy szerzőnk ezáltal éppen hogy nem leegyszerűsít, s hogy mindez a
sajátos monotónia valójában jól alkalmazott stiláris eszköz,
melynek révén erősödik a megéltség, megélhetőség érzete,
illetve hogy fokozottabban ráhangolódhatunk a lelki és tudati tartalmak, a nyelvi megformálás árnyalatnyi, mégis lényegi különbségeire – avagy éppen azoknak erős fixációira.
A bölcseleti lényeget a szintén allegorikusnak mondható kerettörténet hordozza, melyben ismét csak fontos szerephez jut a létküzdelem reménytelen heroizmusa. Az első,
mindössze néhány oldalas szövegrészben még indirekt, majd
a zárlatban már közvetlen és erős antropomorfizáció mellett
egy vakondistennek kiszolgáltatott giliszta paradox „előretúródásával”, „dehaladásával”, avagy Zalán másik, sokadszorra visszatérő kulcsszava szerint a vesztegléssel modellezi szerzőnk a létezés kilátástalanságát. A féregértékűség, az ösztönösen is önsebző haladásképtelen haladás, a
cél ismerhetetlensége, a halálvágy, az élők világából beszűrődő apokaliptikus látomástöredékek, a végtelen szeméttelepként szemléltetett, romokkal és roncsokkal teli élettér
mind-mind azt sugallják, hogy a korábbi cselekménymozzanatok, felidézett érzelmek és tudattartalmak origójában a
reménytelenség létszemlélete áll. A záró rész utolsó mondata – megtartva és meg is változtatva az eddigi belső regényhagyományt – a gúnyos szkepszisnek azzal a változatával él,
amely az allegorikus beszédmódnak köszönhetően tulajdonképpen az egész emberiségre, minden élőre vonatkoztatható. A „hát még mindig nem volt elég” felkiáltó kérdése most
a vakondistentől származik. Mivel a befejezés több vonatkozásban is a harmadik rész-regény összegzésének tekinthető, lehet, hogy az összes történeti szál létbölcseleti tanulságát hordozza ez a mondat, de az is lehet, hogy egy, az építész-főszereplő fantáziájában felidéződő emlékreflexiót azonosíthatunk benne (amikor az első kötet végén is a világlélekről elnevezett kutyáját, Atmát keresi társtalan elesettségében főhősünk, akkor ripakodik rá ugyanígy az életébe
betolakodó fekete nő), de elképzelhető, hogy többé-kevésbé komolyan maga a szerző kérdezi itt az olvasótól: győzi-e még a szembesülést ezzel a létbölcseleti alapozottságú
kilátástalansággal, illetve – ismervén a mű keletkezéstörténetének anekdotikumát – kérdezi mindazokat, akik a sok
évvel ezelőtti alkalmi ötlet, az ötrészes regényciklus teljes és
mielőbbi megvalósulását várják tőle.
Amennyire az olvasó nem szívesen szembesül a zaláni
létbölcselet kilátástalanság-képzetével, annyira viszolyog
főhősünk attól, hogy saját magával, valós jelenével szembesüljön. Bár megvan benne a motiváció, hogy szó szerint
véve is tükörbe nézzen, mégis ambivalens módon viszonyul

a lehetőséghez, főleg hogy öntörvényű és akaratát rákényszerítő élettársa annak az egykori barátnak a ruháit adja rá,
akinek emlékezete éppoly kettős érzelmi viszonyulást eredményez saját múltjának felidézése, feldolgozása kapcsán. A
közös múlt emlékezeti újraélésének legfőbb segédeszköze a
korábbról is ismert fekete füzet, mely a közelmúltban meghalt barát, a szereplők közül egyedül nevesített Máté írásait tartalmazza.
A regénysorozat második részében is sor került már arra,
hogy hősünk novellát olvasson az ominózus gyűjteményből, sőt az első rész is tartalmaz hasonló inzertet, melyeknek
közös vonása, hogy Zalán valójában egy-egy önálló elbeszélését építik be a fő történeti szálba, s mindig kapcsolódnak
hozzájuk műfajpoétikai reflexiók is. Utóbbiakat a harmadik
kötet novellaadaptációi esetében olyan kommentárok egészítik ki, amelyek során nemcsak az olvasásélmények által
gyermekkorához visszataláló építész önelemző személyiségvizsgálata teljesedik ki, hanem a fekete nőnek is lehetősége
adódik jobban megismerni, megérteni az életében két legfontosabb szerepet betöltő férfi, a két gyerekkori barát életét, lelkületét.
Érdekes időrendiség kapcsolódik a novellák és regényrészek keletkezéstörténetéhez. Az első két rész jóval korábban
megírt kisprózákat integrál a makrotextusba. Bár a szövegek utalásrendjében azoknak is megvan az aktualizált kötődésük a regényhősökhöz és a cselekményhez, mégis megőrzik bizonyos fokú kívülállóságukat, adoptált mivoltuk nemcsak a novellákat már korábbról ismerők számára lehet feltűnő. A harmadik részben szereplő két applikáció azonban már
minden szempontból szorosabb, koherensebb kötődést mutat
a regény belső rendezettségéhez, s közvetlenebbül kapcsolódik a szereplőkhöz, illetve előéletükhöz. Ezt a közvetlenséget erősíti egy félig-meddig külsőnek minősíthető tényező
is: a novellák történetei abból az élménykörből származnak,
amely anekdotikus betétek formájában már az első regényrészben is fel-felvillant a szereplők múltjából. Az első résznek ezek az anekdotái később szövegben gyarapodva önálló
novellaként függetlenedtek, majd váltak annak a Téglagyári
történetek című ciklusnak a részévé, amely időközben a
Göncölszekér című zaláni kispróza-gyűjteményben is megjelent 2010-ben.
Mint az eddigiekből is látható, a regény története párhuzamosan vezetett, de egymástól független cselekményszálakból építkezik. Mindhárom vonulat önmagában is mozaikszerű struktúrát alkot, de az építészhez kötődő főszál, amely
regényrészről regényrészre következetesen halad, egyedül
kötődik inzertjei ellenére is a jól követhető, egyenes időrendhez. A beszervezett fiatalember és tartótisztjének beszélgetései a másik szálon inverz haladásrendre épülnek, több
évet fognak át, kronológiájuk viszont szintén jól rekonstruálható. A harmadik eseménysor az írásképével is elkülönül
(eltérő betűtípus, mondatkezdő nagybetűk), és több olyan
eleme van, amely termékeny bizonytalanságot eredményez.
Már-már azt hihetnénk a férfi szereplő önpusztító életformája miatt, hogy az építész életének egy korábbi fejezetében
járva a főhőst azonosíthatjuk benne, ám ő végigviszi halálos „küldetését”, ráadásul fiatalabbként hal meg, mint az
építész jelen idejű életkora. Amikor a narrátor róla és szerelméről beszél, soha nem használ személy szerinti azonosítást, egyértelmű névmási ráutalást, így kettejük személyisége olykor – és persze nemcsak grammatikai értelemben, hanem a nagyon is hangsúlyos szexuális metaforika
jegyében – eggyé válik, megszólalásaikban pedig többször
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a szabad függő beszéd technikáját alkalmazza a kontextuális
lebegtetés érdekében Zalán. (Az eggyé válás motívuma nem
csupán férfi‒nő relációban, az „Androgün-szindróma” kapcsán vetődik fel a regényben – l. még a Mariannról Mannra
rövidített becenevű, emancipált nőfigurát a fiatalember történetében. A harmadik cselekményszál szenvedélyes szerelmespárjában a fiatal nő a személyiségvonzás jegyében – a
fetisizmustól távol – szívesen ölti magára idősebb párjának
ruháit, míg a fő történeti vonalon a fekete nő éppen azáltal
szeretné az elvesztett Máté emlékezetét minél közvetlenebbül visszacsempészni új életébe, az építészre immár felelősségvállalást oktrojáló közös életükbe, hogy új párjára Máté
ruhadarabjait erőlteti rá.) Amíg a másik két történeti vonal
némi szövegösszefüggés feltárása által korban jól elhelyezhetővé válik, addig a szerelmespár története minden tér- és
időbeli kötődést mellőzni igyekszik. Számukra az önfeledt
boldogság időn kívüliségéhez csupán a vég aktusa jelent
viszonyítási pontot.
Az építész története nyilván a folytatásokban is majd
továbbmegy, vagyis hagyományosan nyitott marad a kötet
végén. Lekerekített, teljes történet azonban a másik kettő,
melyeknek az első két kötetben nem találjuk semmilyen közvetlen előzményét – a másodikban van azért egy, a mostanival párhuzamba állítható szenvedélyes szerelmi szál, mely
rendhagyó módon kettős nézőpontból is megelevenedik. A
nézőpontváltás korábbi, kötetközi vonatkozásban is meglévő hagyományát Zalán most felfüggeszti. Az első kötetben
az építész én-történetet mesélt, a másodikban önmegszólító
nexust kölcsönzött neki a szerző, most pedig olyan narrációt
alkalmaz, amelyben az egyes szám harmadik személyű független, de mindentudó elbeszélő viszi a szót.
Valóban lassúdad regény a Papírváros. Kettős értelemben véve is az. Kötettől kötetig haladva lassan építgeti a
szerző, és egy-egy könyvmű cselekményszálai is lassacskán
szerveződnek egésszé a – váltásaiban egyébként nagyon is
dinamikus – mozaikszerű szerkesztéstechnikából adódóan.
Mindezek mellett vagy ellenére a zaláni nyelvhasználat különös erénye, hogy olyan erőt, feszültséget, sodrást tud kölcsönözni az elbeszélésmódnak, amely nagy intenzitású és invenciójú szöveggé teszi nagy vállalkozását, s amelyben a hangnemek, stílusárnyalatok sokszínűsége is hozzájárul az olvasó figyelmének megragadásához, az olvasásélmény invenciójához és intenzitásához. Az első rész revelatív hatását most
talán felül is múlja kiérleltségének köszönhetően a harmadik kötet.

(Kortárs Kiadó, 2013)
Juhász Attila

Permanens válságlíra vagy a semmi
polgárosítása?
(Zalán Tibor: Holdfénytõl megvakult kutya)
„Ő azonban nem kívánhatott ilyesmit, mert az ő kívánsága nem is volt kívánság, csupán a semmi védelmezése, polgárosítása, a semminek szánt leheletnyi bátorítás, bár akkoriban
még az első tudatos lépéseket is alig tette meg felé, de azért
máris lételemének érezte.”
(Franz Kafka)
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„Csak az olvassa versemet, / ki ismer engem és szeret, /
mivel a semmiben hajóz / s hogy mi lesz, / tudja, mint a jós”
– írta József Attila a Csak az olvassa… kezdetű töredékében.
Zalán Tibor jórészt szintén töredékekből építkező, az utóbbi öt
év verseit összegyűjtő legújabb kötetét azoknak ajánljuk, akik
őt már eddig is olvasták és képesek voltak érzelmileg is elfogadni azt az első olvasásra sokkolónak ható, a pusztulást tárgyul tévő versvilágot, amely Zalán utóbbi két kötetére, ciklusára volt jellemző (Dünnyögés félhangokra, Fáradt kadenciák).
A „homokos”, „vizes síkra” ért és még mindig ott időző, megváltásról rég lemondó, önmagát túlélő alany szólal meg újból,
„kikönyökölve léte ablakán”. Hangja az előző köteteknél is
lehangolóbb, a „csalás nélkül” szétnéző tekintet még könyörtelenebbnek tűnik. Jó példa erre a kötet József Attila Töredékeit
és Arany János Őszikéit egyaránt felidéző Kései zsengék című
utolsó ciklusának egy verse: „Ősz van A lombok még az ágakon / kinek panaszoljam el a bánatom / Ki érti meg, hogy minden mondhatatlan / A semmi ágáról is leszakadtam (Ősz van A
lombok még az ágakon).
A kötetcímadó holdfénytől megvakult kutya (a címmagyarázattal ígérete ellenére adós maradt Zalán) talán a romantikától, a múlttól és a lehetőségektől végleg és végérvényesen
megszabadult költői alany szimbóluma, aki a világban való
kiszolgáltatottságát és ürességélményét látomásaival próbálja oldani. „Tegnap a telihold volt / A telihold a költészet tárgya / …de neki nem mint a költészet / hanem a fájdalom tárgya / Nála is fölmeredt lába a dögnek / Ketten bolondultak
bele az éjszakába” (Perzselt fénykép). A kutya hol láncra vert
szűkölő állatként, hol az enyészetnek kitett dögként tűnik fel:
„Négy lábam az égre fordul / tűz a nap s a fülemben férgek /
rágják maguk agyam felé zölden / A keselyű miért köröz fölöttem // Heverek itt baudelaire-i dög / Isten felfúvódott kutyája
(Keselyű). Vaksága folytán mégis olyan belső látásra tett szert,
amely képes érzékelni a felszín mögött megbújó lényeget, az
apró történésekben rejlő léteseményt: „Dió gurul el / üres lejtőn / Hallgatom / ahogy megreped / a megnevezhetetlen / létező vékony burka.” A dió több versben is lét- és önmetafora
(Stációk), a vakság szimbolikájával együtt pedig evokálhatja
Babits versét: „Vak dióként dióban zárva lenni / s törésre várni
beh megundorodtam.” (A lírikus epilógja). A világ csonkaságával és a lélek hasadtságával szemben („Romló testben
hasadt lélek”) Zalánnál a diólét a halált is magába foglaló teljesség szimbóluma: „asztalon pohár széle csorba / megszédülök ahogy játszom // törött madárként az ágon / hogy a szerelem mások dolga / Fütyörészek s halkan dalolva / dióba záródni vágyom.” (Történet a tükörben). Megkérdőjeleződik Babits
korai költészetelméleti konklúziója, a költői beszéd felfüggesztése, hiszen az érvényes beszédmódokat akár felül- vagy
átírva, dünnyögve, fütyörészve, dalolva, nyüszítve (mint a
kutya) a költőnek szólnia kell, a vers az egyedüli létbizonyíték (Akármihez nyúlok…). De felidézheti még ez a magatartás
– már a közös motivika (hold, fütyörészés) alapján is – Ady
Jó-Csönd herceg előtt című művét: „Holdfény alatt járom az
erdőt. / Vacog a fogam s fütyörészek, / Hátam mögött jön a tízöles / Jó-Csönd herceg / És jaj nekem, ha visszanézek. // Óh, jaj
nekem, ha elnémulnék, / Vagy fölbámulnék, föl a Holdra: / Egy
jajgatás, egy roppanás. / Jó Csönd-herceg / Nagyot lépne és
eltiporna.” A költői beszéd tehát akár tudatosan vállalt magatartásforma (Zalánnál véget nem érő testamentum a „finoman
elmaradt halál helyszínén”), akár szorongásból fakadó íráskényszer, befejezhetetlen folyamat: „Deszkalapok / között
sír az éj / Bornírt helyzet / Már / nem élsz / Még beszélsz”
(Gyászdalok darbukára).

A kötet legfőbb toposza az „otthon álma”, a megérkezés
nélküli utazás, főleg vonaton: „nem érkezik hiába indult /
ismét most se – ragozódhatna / ilyen sors ez talán még sors
se / úton élés mindegy hogy hová” (Utazás-foszlányok).
Akár valós helyszínekről van szó (belgiumi kolostor, palicsi
tó, Boston), akár szimbolikusról (pl. kert, terasz, balkon),
soha nem a megidézett látvány, hanem a lélek mélyén
teremtett, teremtődő látomás lesz a lényeges, melyeknek
mindegyike egy-egy pusztulásfikció: „A kertben a világ
lakik / a világban tenyészik a kert / a kert fölött enyészik a
terasz / és a teraszon / reggelre elmúlik a virrasztó / valamennyi látomása / nyomtalan / Az asztalra pirítós kerül /
méz tea kevés kolbász sonka / kefír lágy tojás füstölt halszeletek / a szalvétán vidám virágok / a sótartón a megcsillanó nap / ki venné észre / akár a hangyák / menetelnek lent a
néma fűben a halottak” (Terasz). A lírai én önmagát is kívülről szemléli egy belső mozi azonosíthatatlan szereplőjeként
és nosztalgiamentes nézőjeként: „De mi volt a film / milyen
a főszerep / És hogy lehet hogy / egyszerre nem emlékezel
semmire / arra sem benne voltál-e / vagy csak végignézted
pusztulásodat / És arra sem, hogy / te kit játszottál a vásznon
(Mint ki nappali moziból). Ahogy az utazás nem tart sehová,
csak a pusztulásba, az emlékezés sem tölti meg értelemmel
a múltat: „Bele / öregedtem… / A gyerekkori délutá / nokba
Melyek már csak díszletek / foszladozó életszövetben.”
(Fragmentumok a hátsó udvarból) A mottó és a kötet első
verse jelöl ki csupán egyetlen nem éppen vágyott szerepet:
a balekét és az udvari bolondét: „Fején / csörgősipka / forgolódik pár / négyzetméterre szűkült deszkáin / Szavakba
harapna a szája / de csak homok meg a hideg gyökerek”.
Néha mégis felcsillan valami szakralitásélmény, vagy annak
lehetősége: „a padlón fekve ébredtem / körülöttem szétszórt
szegek”, „Megöregedhettem volna / én is itt hetedik barátként / belefelejtve magam az avarszagú csöndbe” (Firkák a
kolostorból). Az elszalasztott lehetőségek felismerésén túl
a játék kimenetele és tétje az egyedüli bizonyosság: „Mert
eljátszható minden / az is mi néha halálos / de a játék nincs
ingyen” (Történet tükörben).
Az utazás, a kert, a terasz, a kutya és a hold mellett a kötet
főbb motívumai még a hó, az alkony, a vér, a csont, melyek
mindegyike hangsúlyos elem volt már az előző két kötetben
is. A kutya mellett az önábrázolás új metaforájaként jelenik meg a Petritől ismerős kukac (féreg) képe: „A halálnál
/ csak a haldoklás / rosszabb / Vergődsz / míg / kitart a zsinór (Gyászdalok darbukára).” „De az is lehet kifejlett féreg
/ voltam már akit az Isten készült horgára / tűzni / Vagy ez
már a vonaglás amit hívunk / létezésnek / Akár a semmibe
vetettség / gesztusa is lehet” (Hajnali firka). A sírkert és az
Isten szeme kép is inkább idézi Petri iróniáját, mint a romantikusokat, még akkor is, ha a versbeszélő úgy érzi, e kötet
nélkülöz minden iróniát (Egy kis irónia talán rám férne…).
Nem számvetés vagy elszámolás ez, hanem józan számbavétel és leszámolás az emlékekkel, lehetőségekkel, múlttal
(Leszámoltam a halottaimmal…), „igazoló jelentés az úristennek” (A második hóesés).
Mint az előző kötetek, a Holdfénytől megvakult kutya is
jócskán él az intertextualitás eszközeivel. Hol jelölés nélkül,
szinte saját beszédként simulnak a verstestbe, hol tudatos
rájátszással szövik át a kötetet József Attila, Ady, Radnóti,
Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Petri György, Baudelaire
és Rimbaud sorai, teljes verseinek átiratai, s az önidézetre, önutalásra is van példa. (Ezüst szarkofág című ciklus,
Kadenciák félhangokra, Átirat, Elbocsátó szép megbocsát-

hatatlan című vers.) Nem csupán rejtett vagy nyílt allúziókkal, név szerint is adózik a magyar kultúra és a világirodalom élő, de főképpen holt nagyjainak: Tolnai Ottónak,
Domonkos Istvánnak, Sziverinek, Kosztolányinak, Csáthnak
a Napszilánkok-ban, Csontvárynak, Puskinnak, Lorcának és
Chagallnak a Terasz-ban. Sok versben az ajánlásban nevezi
meg a szerzőt: Fodor Ákosnak címezi a Laterna magica és
Hús Zoltán képeire írja a Stációk haikuit. A kötetet gazdag
műfajiság jellemzi, a rövid műfajok és formák mellett (haikuk, [ál]dalok, szonett) találhatók benne hosszabb, a korábbi avantgárdot idéző szürrealista ihletésű szabad versek is
(más nap).
Az európai modernség filozófiai alapvetése, a
széttörtségélmény megtapasztalása Zalánnál nem csupán
tartalmi szinten (pl. Ady „Minden Egész eltörött” és József
Attila „A törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol” gondolatának átírásában – Kocsiút-átirat, Firkák a kolostorból), hanem félbevágott verssorokon (Hideg, Töredelem),
elszakadt filmen (Mintha, Két cserépen téli képek), egy
„kettévágott bogár”, „kettéhasadt ágy” és a hold ingája által
kettéhasított ég látványában is tükröződik. A hasadtságérzés
további vetületei a kötet „roncsesztétikára” utaló ciklusés verscímei: Firkák, Napszilánkok, Utazás-foszlányok,
Perzselt fényképek, Vereség-foltok, Fragmentumok a hátsó
udvarból. Az egyébként centrum nélküli kötet laterna magicaként vetíti elénk a látszólag össze nem illő képeket. A kérdés mindig az, hogy létünk mozaikdarabkái valaha összeállnak-e egésszé, kirajzolódik-e belőlük valamilyen értelmes
léttörténet. Zalán válaszai minden romantikát nélkülöznek:
„Olyan / ez mint a / hazugok puzzle-játéka – / elemek / hiányoznak / a emlékezet / ahogy éltél azt a csontokban rázkódó / iszonyat rendezi össze / vagy írja szét Reménytelenné”
(Mint ki nappali moziból).
A „semmi” és a „világhiány” (más szóval a világtalanság, a vakság jelentésén túli másik értelmében) – mint a
kései József Attila-versek leggyakoribb létérzése – Zalán
lírájának régóta alapélménye: „egyszerűbben és praktikusan úgy mondanám, író vagyok, aki sokféleképpen és sokféle érzékenységgel igyekszik írni – ugyanazt.” (Domokos
Zsuzsa interjúja, Katedra, 2002.) Nála azonban a semmi nem
csupán keserű léttapasztalat, mint József Attilánál, hanem
egyrészt az élet megtestesülése („az élet emlékműve a semmi
/ a semmi emlékműve önmaga / nézi önmagát a semmi és
ragyog” – Emlékművek), másrészt az élethez tartozó halál,
azaz maga a lét, pontosabban a lét esszenciája: „Lyuk / van
a világűrben azon / keresztül is / eljuthatnánk a semmibe /
A semmibe / ami a lényegünk / és a kiterjedésünk értelme.”
(A kilobbant nap) „Az élő nem / ellentéte a holtnak / hanem
sajátos esete mondja / Nietzsche valahol a töredékei között
(…) Aki nincs / nem üresség / csak sajátos esete / a hiánynak amit belőlem / kiszakít” (Törmelék). A modern filozófia
megszünteti az objektum–szubjektum közötti dichotómiát, a
szubjektum nem szemben áll a semmivel, hanem azzá válik,
feloldódik, szétszóródik benne. Nietzsche és Heidegger után
Sartre különbözteti meg hangsúlyosan a semmit a nemlét
ürességétől, s teszi a lét konkrét tartalmává, az emberi kapcsolatok, az ember és a világ közti viszony kulcsfogalmává.
„Ha a semmi adott lehet, az nem történhet sem a lét előtt, sem
valamilyen általános módon, a léten kívül, hanem magának a
létnek a belsejében, a szívében kell rejtőznie, akár egy féregnek” – írja A lét és a semmi című művében. A semmi mindig
valaminek a hiányából fakad, akkor keletkezik, amikor egy
szándék vagy várakozás meghiúsul. A semmi az az üres hely,
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lyuk, amely a volt és a lehetne között helyezkedik el. Ez egyben a választás helye, azaz a szabadság pillanata. Ha a zaláni költészet alapállását összevetjük Sartre egzisztencialista filozófiájával, meglepő hasonlóságot tapasztalhatunk. „A
lét csak létet tudna létrehozni, s ha az ember is bele lenne
foglalva ebbe a leszármazási folyamatba, belőle is csak lét
jöhetne létre. Mivel azonban neki erre a folyamatra kell
rákérdeznie, azaz kérdéssé kell tennie azt, így egészében kell,
hogy szem előtt tartsa a folyamatot, vagyis önmagát a léten
kívülre kell helyezze, s a lét létstruktúráját kell meggyengítenie. Mégsem eleve adott az »emberi valóság« számára, még
ideiglenesen sem, hogy a lét vele szemben álló tömegét megsemmisíthesse. Csak saját léthez való viszonyát képes módosítani. Egy bizonyos létező hatályon kívül helyezése saját
maga hatályon kívül helyezését jelenti e létezőhöz való
viszonyában. Elmenekül előle, nem elérhető már számára,
a dolog nem hathat rá, a semmin túlra vonja vissza magát.
Az emberi valóság e lehetőségének, amivel egyfajta semmit
termel ki önmagából, mely leválasztja őt, Descartes adott
nevet a sztoikusok alapján: ez a szabadság” (Jean-Paul
Sartre: A lét és a semmi. Seregi Tamás fordítása, Budapest,
L’Harmattan Kiadó, 2006).
Az előző két kötet motívumait továbbíró Holdfénytől
megvakult kutya olyan, spirálisan ívelő, ismétlődésre épülő
szövegfolyamként értelmezhető, amelyben egyre erőteljesebben tárul elénk a semmi megragadásának esztétikai kísérlete. Talán nem alaptalan megszabadulnunk a Zalán költészetével kapcsolatban sokat emlegetett szűkítő érvényű
„válságlíra” elnevezéstől, s egy általánosabb értelmű létköltészetként tekinteni rá. Egy Mányoki Endrével folytatott beszélgetésben maga Zalán így nyilatkozik: „…mindenki halálközelinek véli a költészetemet, holott éppenhogy
életközeli. A fájdalom és a veszteség a két legfontosabb
emberi minőség, és ezt a két minőséget nem adhatjuk fel.
Nem adjuk fel, de nem is értjük. A költészet lényege talán
éppen ez, ez a nem értés, hogy nem értjük, de a szavak különös egymás mellé rakásával az értelem látszatát adjuk meg
nekik.” Első hallásra talán nem mindenkit megnyugtató végkövetkeztetés ez, de arról a TÚL-ról tekintve, ahol Zalán
Tibor már régóta van, mégis igaz.

(Palatinus Kiadó, 2013)
Ujlaki Csilla

A vers mint vészkijárat
(Géczi János: Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz)
„tegnapban a mát mában a
holnaputánt kik tetten érték
körödből mind kitörnek ím
agyő dzsungel betelt a mérték”
(Szilágyi Domokos: Búcsú a trópusoktól)

Géczi János lírai munkásságának harmincéves termésrostáját mutatja fel a Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz
című, a Gondolat Kiadó gondozásában, illetve Reményi
József Tamás szerkesztésében megjelent könyv. „Nem válogatott s nem gyűjteményes kötetet tart kezében az olvasó, egymással diskurzusba lépő verseket a költői pálya leg-
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különbözőbb időpontjaiból, bejárt vidékeiről.” – olvashatjuk a fülszövegben, amely többek közt a Géczi-féle költészet rendkívül organikus poétikájára irányítja a figyelmet;
ebben a burjánzó szövegtérben ugyan lépten-nyomon eltévedhetünk, mindig akad olyan fogódzó vagy csapásirány,
ami a költő körülkerítetlen, mégis elkülönülő belső kertjébe vezet. Innen pedig egy pillanat alatt beláthatóvá válik az
először talán áthatolhatatlannak tűnő, dzsungelszerű életmű
megannyi szeglete.
A művek hat ciklusra tagolódó metszetének első közelítésében egyszerre tematizálódik a versbe írt valóság, valamint
a szövegben szétszivárgó személyiség dialektikus viszonya:
„a szerző én vagyok a vers is / én vagyok az aki ingva / hintál a versidőben / járva terét mint az inga... és a mérték én
vagyok s a szégyen / kotyog a világmindenség / mondogatom voltaképpen / csilló mindez életjelenség” (A vers ablakában). A különböző idősíkokból egymásra nyitott versablakok tehát ugyanazt a fürkésző arcot tükrözik, amely mindvégig a természeti tájba olvadva, főként a növényvilág jelenségeibe vegyülve mutatkozik meg, tekintetével folyton a megnevezhetetlen másikat keresve, újabb és újabb gondolatjáratokat fed(ez)ve fel a dolgok kétes pillanathalmazát újrateremtő költészet szótárjegyzékei között. Egyfajta enciklopédikus igényű esztétika kezd így kibontakozni, amely miközben – Szilágyi Domokos szavaival élve – szépségre fordítja a
kiválasztott valóságelemeket, egyfajta örökmozgó rendszerbe is helyezi őket; a folyamatos erjedésben/erózióban lévő
versanyag ily módon merevedik ki, alakul át s kap formát
egy-egy mű keretei között. „Annyi szó kezdte el mondani
magát / formálja meg végül egy-nevét” – szól a második ciklus kezdőverse (Antik jelen), amely nem csupán a nevesített,
átlelkesített jelenségeket, hanem a költői eszközökkel (ritmussal, jelzőkkel, hasonlatokkal, soráthajlásokkal stb.) szétszabdalt, megtört, visszájára fordított nyelvi működést, ezzel
együtt pedig a lírai én identitását is relativizálja. „Ha voltál
is, hol vagy azóta, / amikor megtörtént a világ? / Hol, te, kire
a végső forma / talált rá, s verse most lépi át.” (Toszkán vidék,
olasz alakkal) Ez a gesztus az egész kötetet végigkíséri, és
akár a vezérfonalát is adhatná egy átfogó értelmezésnek, bár
ennek ellenében érdemes megemlíteni a Géczi által gyakran
hangsúlyozott versbéli másvilág abszolút voltát, ami képes
végső formát adni a költői képmásoknak.
Vagyis az a bizonyos zárójel közötti kert egy időtlenített térben, pontosabban a kurzív időben létezik, s bár nem
elidegeníthetetlen a külső, „normál szedésű” világtól, valamiképpen függetlenített, referenciamentes reáliákból áll
össze. „A matematikában a számokkal / a versekkel egyszerűsítetté válik a világ...” – kezdődik az Ilia Mihálynak ajánlott Szegedi hadak című darab. Kérdéses azonban, hogy egy
ennyire elvont, a nyitott szerkezet ellenére paradox módon
hermetikus írásmód mennyire tudja közvetíteni ezt az egyszerűsítő műveletet, megmarad-e olvasás közben a közös
többszörös az író és a befogadó közt? „Az üveggolyó magyarul gurul a távolságba / s a kifürkészhetetlen mellékmondatban / elveszti miként árnyékot a testét. / A könyvben mely
a végtelen könyvtárról szól / hol magától téved el s nem
leli kiútját az olvasó / végül ázalag lián és borostyán tapad
/ a könyvre s az olvasójára. / Szakadt és törmelékek tartják
össze / inak a hústalan csontvázat / szégyen nélkül e nyelvet.” (Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz) A megidézett
(József Attila-i, borges-i) szövegterek, illetve a kötetben szereplő egyéb parafrázisokkal, intertextuális utalásokkal még
rétegzettebbé, egyszersmind felfejthetőbbé is válik a ver-

sek értelmezési tartománya, mert a magyar nyelv tulajdonképpen a mindenkori irodalomban őrződhet meg a közösség
számára. A klasszikus szerzők (Homérosz, Dosztojevszkij,
Holan) mellett kortársak is megjelennek Sziveri Jánostól
Baka Istvánon át Zalán Tiborig, akik szintén a nyelvbe zárt
ország reprezentánsai voltak.
A magával hurcolja a tenger külön ciklust képező hosszúvers-betétjében a szerzői én kötetlenebb, szertelenebb reflexióit követhetjük nyomon, melyek között nem egy naplószerű jegyzet utal a saját alkotásokkal való viszony mibenlétére: „kizárólag a töredékek / azok maradnak a kitelt formák” –
tanúskodik az egyik betoldás arról az egyébként kimondatlanul is érzékelhető stilisztikai ambivalenciáról (dilemmáról?),
ami az avantgárd hagyományokból építkező, fragmentáltabb
szabadverses formák, valamint a zártabb, kötöttebb struktúrák és strófaszerkezetek közt érzékelhetően fennáll Géczi
olykor szimultánnak is nevezhető verselésében. De nem csupán a megszólalás mikéntjében, hanem a fentebb már említett relatív referencia-rendszerben is érzékelhető ez az ingázó
mozgás. A Veszprém városképét, illetve annak költői képmását egymásra montírozó az ányos pálból nőtt trombitavirág
elnevezésű fejezet már-már kassáki szóvirágai mellett tökéletesen megférnek a rímes négysorosok, ahogyan a figyelmes legyező verseiben is az a szintetizált szövegszervezés
nyilvánul meg, amely a különleges képiséget és florisztikai
érzékiséget kiegészítve teszi változatossá a kötet szerteágazó, ugyanakkor egy szálból szétfutó szövegtérképét.„Szép
táj ez, elfér / benne a hiánytalan világ. Ami nem, azért / nem
kár.” (Labirintus 1.) „legvégül verset motyog, a saját napjáról, amely / Istent is meglepi: / benne olvassa azt, amit bár
tud, de nem ismer önmagáról. / Olyasmiket, hogy a szó az
emberé, a gondolat a nyelvé, / és hogy a rend nem egyéb
magasba írt szavaknál.” (Istent is meglepi) Ezek a részletek
talán jól illusztrálják az eddigiekben taglalt poétikai programot, melynek kísérletszerűsége nem eredményez zavaró
aránytalanságokat vagy hamis hangsúlyeltolódásokat – mintha a Pilinszky által hangoztatott „metaforma” mindegyik
műben ugyanaz maradna. Ezzel együtt azt is mérlegre kell
tennünk, hogy az így létrehozott hiánytalan világ magasba írt szavai milyen mértékben tudnak a valóságba íródni?
„Én lettem a könyv a szárnyas oltár?
Üsd föl s benne megleled
ahogy ott áll előtted
aki a kertből szüntelen ellebeg”
‒ A vers sem hoz megnyugvást idézett sorai mögött megsejthetünk valamit a (Nagy László után szabadon) „versben
bujdosó” lírai alany létmódjáról. „Az enciklopédiából egykét szó maradt // Az idő végül egy ostoba kezére került /
mint üveg ha átnéznek rajta elkoszolódott / eltévedt benne a
száműzött / alakja tusfoltja mögött...” – szól az utolsó ciklus
(örökre befejezetlenül) Divina Commedia című, mondhatni
betűbűnnel terhelt verse, amely így folytatódik: „Ugyanazzal
a tintával írott szó / melynek olvasata betű szerint hol fehér
hol piros hol fehér / értelme más / Nézz bele a rózsába / a
vers képébe... S az illat? A rózsa sokféle szaga / romlott hús
iszap vagy morzsolt nyers levél / beborít / Nem találja benned az egyetlen nevét”. A rilkei, ürességet rejtő rózsa képe
idéződhet fel bennünk, ami szimbolikusan a szerzői személyiséget is magában foglalja, egyúttal pedig a sziromhullató, önmagát csontig csupaszító költői életműre is utalhat. A
többször citált, valamilyen szinten szellemi rokon és poéti-

kai költőelőd Szilágyi Domokos Emeletek avagy a láz enciklopédiája című emblematikus hosszúversének egyik gócpontján ugyanez a lemeztelenítő lírai folyamat megy végbe.
„(Így szólok képes beszéddel, / hogy ne érezze egyedül magát
a szó, a mondat, / hogy ráismerjenek a dolgok, / addig is,
míg előlépek a kép mögül. / Marokból az ököl, / hús mögül
a csont.)” Géczi János számára – ugyancsak képes beszédet folytatva – a vers mint vészkijárat lehet jelen, amelyen
keresztül a költő egyszerre építheti fel és bonthatja le saját
nyelvezetét, egyszerre nyomatékosíthatja és teheti idézőjelbe
a költészet hiánypótló erejét, miközben utat nyithat a művészet magánmitologikus másvilága felé. Az elemzett kötet
„kertépítészete” érezhetően tudatos és következetes munka
gyümölcse, ezért is nyithatóak egybe eklektikus effektek nélkül a „bejárt vidékek” terei, és ezért lehet könnyedén összezavarni a versidők menetrendjét is. Édeni illatok keringenek
ebben a szélfútta kertben; azt azonban nem tudhatjuk, hogy
az elveszett Paradicsom a búcsúzó trópusokon innen vagy
túl kezdődik…

(Gondolat Kiadó, 2013)
Papp Máté

Összeáll a kép
(Czilczer Olga: Osztódás)
„Az élmény nem siet a vers elé. Szívesen időzik el a
homály mellőzött sarkaiban, hogy aztán az emlékezetnek
kelljen előcsalogatnia...” – írja Osztódás című új könyve fülszövegében Czilczer Olga. A vallomás egy nem mindennapi
alkat következetes növekedési tervet végrehajtó költői műhelyébe enged bepillantást. Ráérzett erre az elrejtett lehetőségre Csorba Győző is, mikor a Ne mondj le semmiről című
antológiában (Szépirodalmi, 1974) arra hívta fel a figyelmet,
hogy ez az induló líra „szakadatlan közérthetővé tétele a mindennapoknak”. Az éles szemű útra indító megállapítás mind
a mai napig érvényes. Jóllehet Czilczer Olga versvilága életművé duzzadt időközben, mit sem veszített lírai hatékonyságából. A költőnő ma is éles szemmel figyeli maga körül
a valóságot. Ugyanakkor a pontosságra és a tárgyilagosságra törekvés nem zárja ki, hogy észlelje a csodát. Azt a láthatatlan valóságot, mely a megfigyelő lelkében játszódik le.
Az Osztódás merész kötetcím. A felidézett jelentésmező
sajátos biológiai sugallata, hogy az élet lényege az osztódás
törvénye. Ez ismétlődik meg minden élet esetében. S hogy ez
a széttagolt valóság erre a megmásíthatatlan törvényre vezethető vissza, mindegy, hogy egy cserebogárról vagy éppenséggel egy elefántról van szó, az már magában elgondolkodtató. Az élet egyszerű alapelve ezek szerint (hogy folytassam
a gondolatot) az osztódás, az osztozkodás az életen, jón és
rosszon, a világmindenségen. Lám-lám, alig indultunk el a
kötetcím kínálta ösvényen, s máris valami lényegeshez jutottunk el, az egység élményéhez, amely, ahogyan ez az idézett
prózai vallomásban is olvasható, „a homály mellőzött sarkaiban” várja felfedezőjét.
A kötet címe mindezen túl a versek szétosztását is jelenti.
A formai szempontból két ciklusra (Álmomig dínomdánom,
Minden arc) tagolt könyv első részében a funkcionális ökonómiával szervezett szabadversek találhatók, míg a második
részben a prózaversek. A két szövegtípus között nem nehéz
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felfedezni az átjárókat, hiszen egy bordában szőtt tartalomról beszélhetünk. A kötetnyitó vers, az Ugróiskola, még ha
nem is akarjuk metaforikusan értelmezni a címet, akkor is
egyfajta rítust idéz. Így indul: „Mikor még csak nagy néha /
jött erre egy autó akácok / lengtek a gyerekek kint / játszottak az utcán / anya az ablakban könyökölt...” A központozás
elhagyása, abban az értelemben is, hogy a mondat nyelvtani, logikai elemei gyakran kerülnek át egy újabb sorba, egy
kicsit megnehezíti (szerencsére) az olvasó dolgát. Ez a lefékezés valósággal inspirál arra, hogy a tárgyilagos, dísztelen
hétköznapi megállapításoknál mélyebb jelentésekig jussunk
el, a szöveg mögé, ahol az „élet képei”, ezek a kizökkenthetetlen folytonosságú történések zajlanak. A lírai én azonban
nemcsak így, külső megfigyelőként jelentkezik, hanem úgy
is, hogy fölfedi személyes érintettségét az ábrázolt szituációkban (Gyerekpanasz, Idősebb nagynéném). S hogy ez a lírai
gondolkozásmód a hétköznapi tények, elvirágzó mozdulatok
rengetegében gyakran tér vissza a félelem és rettegés képeihez, az kiolvasható Az ajtófüggöny című versből, amit teljes terjedelmében idézek, tekintve, hogy (ezúttal is) egyetlen versmondatról van szó: „A lombbal körbehímzett almafa
/ alatt ott sziszegett a kígyó az ősök / azsúrmintáiban nagymama keze / tűnt el a tűvel a még hideg vízben / kimosható
vércseppel a tisztaszoba / ajtaján hová belépni csak cipőtlen
/ illik a csendőrön kívül ezt mindenki / tudta otthon már csupán egy-két / asszony gyerek lézengett a vasalt / csizmák elől
a konyháig hátráltak egyre több vér folyt akkor a hüllő is /
egy kő mögé bújt meg a családfő / házon kívül az idők távolában a / lábbeli a lábakról levásott föld / és ég golyók fenyegette üvegén / csak a szakadó eső a hó a füst”. A vers az időben elváltozót követi nyomon. A szöveg tagolása nem a dolgok és jelenségek metaforikus összevillantását, inkább a felidézett dolgok és jelenségek határainak összemosását szolgálja. Az eljárás az olvasótól a virtuális írásjelek felismerését követeli meg. Csak így juthat el az értelmezésig. Az egység szétszedése (a költő részéről) és az összerakás, egybelátás, értelmezés (az olvasó részéről) jellemzi ezt a fajta komponálási módot. A verscímek elég pontosan kijelölik, hogy
ez a líra valóban a hétköznapok kisvilágát, az ismertnek vélt
ismeretlent, az irracionális valóság támadási pontjaként szolgáló élethelyzeteket ábrázolja. Csupa apróságot, mondhatjuk, ám ezekből épül fel bennünk a hol gyorsabban, hol lassabban múló élet, az életidő. Az elmúlás. A verscímekkel
jelzett témák: Holt fák, A menetrend, Lakógyűlés, Orvosnál,
Meghívás egy kávéra stb., habár kívül vannak a divatos szenzációhajszolás és a nagyotmondás övezetein, ugyanakkor a
belső én számára fontos iránypontokat jelölnek.
A kötet második része ezek után már egy másfajta, az
előbbinél oldottabb élményvilágot tár elénk. A prózában írt
vers egy újfajta világlátást hoz működésbe. Czilczer Olga
játékos énje ezekben a prózaversekben érhető tetten igazán.
A létezés komor árnyékait a metaforák könnyedén, egyetlen szökkenéssel ugorják át. A Rendhagyó mesében így:
„Havasod a ménkő, ott úszkál a tengerben, sértődött meg
a hegy. Annak hullámait háborgasd inkább. S még jobban
befészkelte magát a messzeségbe, állig felhúzta a paplant”.
A valóság ezúttal is a világot tegező én antropomorf szökkenései nyomán válik vízióvá. Ilyenkor bármi megeshet. S ha
már idéztem a prózavers második bekezdését, álljon itt a harmadik is, amely visszacsatol a valósághoz, mintegy mérhetővé téve az elmozdulást valóság és fantasztikum közt: „De
a legény a tengert csak a fürdőkádból ismerte. Dugóhúzásra
jött az apály, csapnyitásra a dagály. No meg időközben hegy-
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mászó kedve is elapadt. A felhőt, melyet a csúcsra tűzött
volna, hagyta elszállni.”
Tagadhatatlan, hogy a Czilczer-féle prózavers, ez a sajátosan egyéni ötvözet, amit rajta kívül így senki sem tud, amelyben a szürrealizmus játékaira ismerünk – habár korántsem
beszélhetünk automatikus írásról, inkább a ráció ellenőrzése alatt végrehajtott „mi lenne ha” típusú műveletről – illékonyabb, mint a versek anyaga. Tárgyszerűség az egyik oldalon
– a szabadversekben, és légiesen könnyed képzelet a prózaversekben. E két szélső pont között közlekedik ez a líra, amely
vonzalmai okán a francia líra eleganciáját oltja be a magyarba. Keveseknek, utoljára talán Rába Györgynek volt erre füle.
Ez az érzelmi bújócska alkalmas eszköz arra, hogy felszabadítsa a belső ént a túl komolyan vett életteher alól. Vannak
ugyanis, mindig voltak a megfogalmazhatóságnak olyan vetületei, amelyek a teljes ismeretlenségben várták, hogy valamiféle lírai művelet segítségével láthatóvá és kimondhatóvá váljanak. A kimondás és megfogalmazás határövezeteiben játszódó küzdelem az életdráma áthangolásáért folyik. A valóság otthonossá, élhetővé tételéért. A női princípium örökölt, elrendelt,
ősi feladata ez. Czilczer Olga nemcsak az idézett Rendhagyó
mesében, de a ciklus további darabjaiban is („Kiment a ház
az ablakon”, Ellenségek, Fénybogarak a félhomályban stb.)
arra törekszik, hogy a kedély, amely stiláris értelemben egyfajta közvetlenséget, humort, oldottságot jelent, lírai mondanivalóvá váljon. Akkor is, ha a végről, a sokféle álarcban közelítő végzetről van szó, mint a Dobütőkben: „Holdfény-e, napfénye-e, dobütők táncoltak éjjel-nappal. A reggelek hajszálere
a nappalok folyamában folytatódott, mint keréknyom a sztrádán. Jártál-keltél szobától konyháig, otthontól munkahelyig,
oda-vissza, működtek sejtjeid, s valami mindig szólt, vagyis
nem szólt semmi. / Nem csoda hát, ha eleinte ügyet sem vetettél a zenekar kidőlőfélben levő sereghajtójára, a dob ki-kihagyó tam-tamjaira. / Eljött volna a világvége? S a fény? Ami
vert vagy simogatott a napszak szerint, most mintha a kevese is
apadóban lenne. Egyszerre emlékezetessé vált a korábban meg
sem hallott zene. Fentről szólt, s be szépen! Szólt éjjel-nappal.”
A teljes terjedelmében idézett kötetzáró írás szemünk
előtt értelmezi a világot, amely csak látszólag állandó.
Valójában minden és mindenki folyamatosan változik rajta
és benne. És ez a változás maga a lét, amelynek ezer és ezer
arca van. Czilczer Olga lírája ezeket a folyton folyvást változó arcokat, arcvonásokat hozza közelebb az olvasóhoz.

(Napkút Kiadó, 2013)
Baán Tibor

A szembenézés bátorsága
(Wehner Tibor — Kovács Péter:
halál-versek, halál-rajzok)
Szembenézni a létezés legnagyobb kihívásával. Keresni
a feleletet, akkor is és úgyis, ha lehetetlen. Ez nem adhat
felmentést. Egyébként meg kötelező. Mondhatni, ezért ír
(a költő). Hiába minden halogatás, „az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér”. Kilenc éve lesz, hogy a
Szépművészeti Múzeum alagsori kiállítótermébe keveredtem. A falakon Janet Brooks Gerloff képei József Attila verseire rezonáltak. (A „vers és a festmény” négykezeséből született meg „a kopogtatás nélkül” című megrendítő tárlat.)

Más árnyalatokkal, de hasonló a világa Wehner Tibor
és Kovács Péter halál-versek halál-rajzok című kötetének.
Eltérő érzékenységekkel, (majdnem) azonos válaszokkal. Ha
Wehner korábbi (irodalmi) szövegeivel vetjük össze a prózaverseket, nem okozhat meglepetést nyers őszinteségük.
A szerző (komoly) erénye eddig is a kendőzetlen (a mondatok textúrájában konkrétan tetten érthető) nyíltság volt, s
ehhez mindig társult az a fajta (ön)ironikus látásmód, amely
a levegőbe emelte a műveket. Most sincs másként. A „pontos
sebészeti látlelet”-ben írja, „bemosakszom a halálhoz”, felütés máshonnan: „meghalni gyáva / ezért bátran él tovább”.
Újabb, a lényeget megragadó epigramma: „közeleg feléd a
halál / vagy a halál felé közeledsz / egyremegy”.
A szikrázó keménységű rövid sorokat erős sodrású prózaversek váltogatják a kötetben, groteszk élethelyzetekre épülő
monológok. Mindazon sajátos jegyekkel, melyek Wehner
írásait korábban is jellemezték. Ezek egyike az eddigi életműben jól megfigyelhető, könyörtelen „látlelet” felvétele.
A terápia írónak és olvasónak maga a mű, amely megszületik. A szerző (még) megőrizte „kibeszélési képességét”, nem
enged a kísértésnek: „könnyű így megvonni azt a konzekvenciát, hogy talán az elhallgatás, a hallgatás az egyetlen,
amit nem vehetnek el tőlünk”. Úgy látja, hogy egyetlen lehetőség – „a semmibe foszló, artikulátlan üvöltés”. Citáljuk
ide (helyénvalón/helytelenül) Ginsberget. Vannak élethelyzetek, az utolsó másodperc éteri csöndje (a halál metamorfózisa), az egzisztenciális lét hangos magánya (metropolis),
amikor csak az üvöltés lehet a gyógyszer, (de a megváltást
nem hozhatja el).
(Kiragadott részlet): „a postáskisasszony halála (ön
nyert)” című opuszában elhangzó életbiztosítási ajánlatra a
versbeli válasz: „engem kizárólag a halálbiztosítási kötvények érdekelnek”…. „az életbiztosítási kötvénnyel / elhalálozásom esetén szart se kezdhetek kész átverés az egész
/ viszont a halálbiztosítási kötvény egy életen át kamatozik
és így / a halál pillanatában megüthetem a főnyereményt”.
Újabb példa a Wehner-univerzumból arra, miként lehet valós
élethelyzet ábrázolást abszurditásig fokozni: „láttam hogy a
kisasszony kissé elmerevedett és végleg lehunyta a szemét /
és a következő kuncsaft minden próbálkozása hiábavaló volt
/ az üvegfalba vágott szűk kerek beszélőnyíláson át / lehetetlen volt a szájon át megkísérelt / újraélesztés”.
A próza- és drámaíró Wehner költészetét tematikájában
rokoníthatjuk magyar pályatársakkal. A tavaly elhunyt Viola
József markáns első kötete, a Kutyaszorító jut eszembe, de
napjainkból Sajó László költeményeit sem hagyhatom említés nélkül. A világirodalomból (a halállal közvetlen párbeszédet folytató költők sorából) Gottfried Benn tabudöntögető költészete merül fel, híres-hírhedt versével, a „Férj és feleség átmegy a rákbarakkon”.
Miként ők sem, Wehner sem kíméli olvasóját. Megosztja
vele minden szorongását: „a kérdés tehát az hogy mit hagy
/ az ember maga után / főként persze szennyet és mocskot
sarat és váladékot”. Kedvezményes (irodalmi) utazást kínál
a proszektúrán, ahol az alkalmi turistát megcsapja a tároló
szekrények hidege, elvakítja a márványasztalok erős fényű
lámpája, de tudja (él), kezében a hazautazásra szóló jegy.
A versszövegek monodrámájában, az ember biológiai létezésének elfogadhatatlan utolsó mozzanatának, a halálnak
vigasztalan körbeírása nehezen lenne elviselhető a már említett (ön)ironikus szerzői szemlélet nélkül. Ennek eredménye
azonban nem (önfeledt) nevetés, hanem (önkínzó) röhögés. A
materiális leírásoknak nincs ellentételezése, a verssorok látszó-

lag részvétlenek (menekülésre biztatnak). A lelket felszabadító
kemény kimondás hideg élessége önmagában riasztónak ható
gyógymód. A bátrabb (kitartóbb) olvasó azonban megtapasztalhatja, Wehner halálnaplójával pozíciót próbál nyerni, mint
Antonius Block (a sakktáblán) A hetedik pecsétben.
A szerző legkínzóbb kérdése: „na most már feldobom a
talpam / vagy ha nem akkor végleg betiltom magam /…aztán
mindent befon a kíméletlen felejtés / én is elfelejtem magam
/ isteni állapot légüres tér a semmibe vesző szavak / a szöveg
észrevétlen elenyészése”. A lét és idő heideggeri megközelítése sejlik föl a versekben és a műveket kísérő rajzokban. A
jelenvaló lét és az idő előrehaladásával (határozottabb kontúrokkal) kirajzolódó halál előrevetített árnyéka készteti őszinte szembenézésre az alkotókat.
A Kondor Béla örökséget (is) folytató grafikusművész,
Kovács Péter a kortárs magyar képzőművészet egyik meghatározó alakja. Munkásságának elhanyagolhatatlan része a
könyvillusztráció. A korábbi évek jelentős vállalkozása az
életmű e szegmensében a Zalán Tiborral való együttműködés volt, ennek különösen kiemelkedő kötete Zalán Fáradt
kadenciákja, ahol a versek és rajzok egyneművé lényegültek.
Miként a Wehner-művekkel való rajzos fúzióban, annak a
korábbi megállapításnak a felidézésével, mely szerint (ebben
az esetben) érdesebben érezni a rilkei „erősebb lét” közelségét. A látszólag szabadon futó vonalak időtlensége mögött
fölsejlik a testet tartó váz egy-egy csontdarabja, a földből
véletlenül kifordult koponyák üreges tekintete. A kimondhatatlannal és az ábrázolhatatlannal való küszködés kiemeli az
esendő lelket, az így kívülről szemlélheti romlékony testi otthonát. Kovács Péter zaklatott, sűrített grafitvonalai, árnyalatai, fölsejlő formái önálló alkotások (a könyvlapokon is). A
rajzok dinamizmusa, elsöprő lendülete a versekkel szimbiózisban új dimenziókat nyit meg. A szerzők közös könyvének újdonsága nem csak a halál tabujának föloldozására tett
kísérlet. A kötet egyfajta közös alkotói performance (dokumentuma).
A (vers)szövegben: „…az igazság az hogy a lelkeknek
az évezredek óta fennálló / és állandósulni látszó torlódások
miatt hosszú-hosszú / kilátástalan várakozás a sorsuk…” A
„várakozó listán a lelkek szekrényében” a folytatásban is a
groteszk alapmetafora részletező leírásával húzza be végzetesnek tűnő örvényébe olvasóját, „és ezek a hangok és zörejek soha nem ülnek el”, mert – „rosszkedvében morog az
Isten”. Ez a megközelítés a wehneri próza- és drámavilág
világszemléletének pontos lírai leképezése. A szerzőre jellemző abszurd és sziporkázó nyelvi lelemények fanyar füstöt
hagynak maguk után. A groteszk sorok mélyebb rétegeiben
azonban (kellő empátiával) felfedezhetjük a lírai én fájdalmas vallomását a halálról. Ha letesszük kezünkből a könyvet,
a rekedt üvöltés utáni visszhangos csendben, tisztán hallhatjuk a kérdést, ami mindannyiunk lelkében „hangtalan vacog”.
Ebben a kontextusban érthetőbb, hogy a kiváló epikus
Wehner Tibor miért a lírát találta érvényesnek saját halálfúgájának megalkotására. Úgy tűnik, önazonosan leszállni
az őszinteség bugyraiba versben könnyebben lehet. Mielőtt
eldobnánk retúrjegyünk, érdemes megfordítani, hátoldalán
apró betűkkel olvashatjuk („biztos halál) olyannyira elfelejtenek, hogy meg sem kell halnod”. Egyébként „ohne
anzuklopfen”.

(Új Forrás Könyvek, 2013)
Kakuk Tamás
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A költészet hangja – a hang költészete
(Tönköl József: Jézusgyík)
„Ki sohajtoz, ki mulat.
A világ csak – hangulat.”
(Reviczky Gyula: Magamról)

Heidegger azt mondja, hogy amit „ontológiailag diszpozíciónak nevezünk, az ontikusan a legismertebb és legmindennaposabb: a hangulat, a hangolt-lét. A hangolt-lét, azáltal, hogy megmutatja, »hogyan érezzük magunkat«, a létet
»jelenvalóság«-ába juttatja. A hangulatok eleve elromlása
és megváltozása is azt jelenti, hogy a jelenvalólét eleve hangolt, s a jelenvaló léte a lehangoltságban teherként nyilatkozik meg. (...)” A hangulat a jelenvalólétet szembesíti jelenvalóságának »hogy« -jával, ami könyörtelen titokzatossággal mered rá.”1
Tönköl József Jézusgyík című kötetében kibontakozó költészete ennek a hangolt-létnek a bizonyítéka, s benne rejlik a már említett jelenvalóléttel való szembesülés. Emlékés élménytöredékek, darabok egymás után, a perszonális líra
példái, öt ciklusba ágyazva – ezzel találkozik az olvasó, ha
kinyitja a kötetet. A mű kezdetétől jelen van már az igény
a megszólalásra: alliterációk, szóösszevonások, összekapcsolódások jelzik azt, hogy itt mindegyiknek funkciója van,
mindegyik meg akar szólalni, az „összhangzat” része akar
lenni (csákány-csőr, édes-keserű, ló-szag, csalán-szag, dörgő
fergeteg, menekülő csorda csattog, ág-roppanásait is hallom). A cél a múlt felidézése, mind a hangulat, mind a „régi”
hangzás szintjén. Előfordul az is, amikor a hangzás nem
indokolt, nem illik bele a képbe: „Miért hangzik ez úgy, mintha koporsó ropogna, / mintha a mennybolt hágóit jég roppantaná, / ablaktalan szobában szemhéjam fölcövekelné?” (8).
A kimondás és a tett egyszerre jelenítődik meg: emlékszem,
elmondtam, bejárom (8) – mindez erős képiséggel járul hozzá
a hangzás megteremtéséhez. Minden kijelentésként szerepel,
csak akkor merül fel kérdés, amikor a hangzás éppen nem érthető, nem indokolt a lírai alany számára.
Később a hangzás túljut annak puszta megfigyelésén, „önreflexióján”, s eszközzé válik, funkciója lesz. A
Szőlőhegyi ének még „tisztán” szól (43), de aztán megfigyelhetővé válik az elkomorulás, a dal elszomorodása.
Mindez a lírai én elkomorulásával párhuzamosan megy
végbe: „Istenem, mi ez, én vagyok bolond, hogy élni /
már nem szeretnék?” (44). Eljutunk a világvége vízióig:
„Mintha itt volna a világ vége, akkora sötét kezdődik (…)
halottakért harangoznak a Tejúton” (43), s a világ végének
elszenvedői a lírai énnek sírják el bánatukat: „Körben holtak, felijesztett fácánok, minden árokból hallom a hangjukat, engem hívnak, nekem zokognak” (47). A vég dala megszakíthatatlan: „vége-hossza nincs dal” (49). A felejtés igénye azonban megjelenik: „Jó volna emelni poharat, lugasban iszogatni, néhanap elfelejteni hangokat.” (53) A dal
azonban örökké a lírai én birtokában marad, s annak örök
hordozója lesz: „szorongatom számban a himnuszt” (67).
Látszik, hogy ez a költészet nem pusztán hangulatok rapszodikus játéka, hanem csupán egy „hangra hangoltsága” válik nyilvánvalóvá: lehangoltsága. Itt megint
Heideggerhez fordulhatunk, aki a hangulat, hangolt-lét defi1
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nícióján belül megalapozza a lehangoltság definícióját is:
„Ezt mutatja a lehangoltság. Benne a jelenvalólét önmagával szemben vak marad, a gondoskodás tárgyát alkotó környező világ elfátyolozódik, a gondoskodás körültekintése
pedig tévútra jut. A diszpozíció oly kevéssé reflektált, hogy
épp akkor rohanja meg a jelenvalólétet, midőn az reflektálatlanul át- és kiadja magát a gondoskodás tárgyát alkotó
»világ«-nak. A hangulat ránk ront. Nem »kívülről« és nem
is »belülről« jön, hanem a világban-benne-lét módjaként
ebből magából lép elő.”2 A lehangoltság erre a költészetre
is ráront, s ez válik diszpozíciójává. Ebben a falusi környezet játszik szerepet, melynek egyik jó példája lehet a Kővé
morzsolódik című vers. A hangoltság, a létben való bennállás azonban nem önmagában való, hanem mitikusan gyökerezik, a falusi mítosz nyelvébe ágyazódik, s annak megteremtésére igényt tart: „forog most is a körhinta, a beomlott
Rosenthal-kocsma ablakánál, csak ez van: nyelv, zokogás,
pálinka, préselt ibolya a könyvben…” (10). Az idézett elemeken túl megjelenik a béka szimbóluma, a boszorkányság,
a mágia: „amit már nem tudok elmondani a boszorkányszögekkel beírt öregasszonynak, még elrendezi a maga dolgát az élőkkel” (12). Mindez kiegészül a folyamatos álmodás aktusával, valamint a világátallátó tükör metaforájával,
s egy egész mitológia sorakozik fel: kígyó, malom, koporsó,
hársfa, víz, holdfiú, naplány (55). A mítosz nemcsak a tárgyi valóságra terjed ki, hanem személyekre is, így válik az
apa mitikus alakká: „ismeretlen férfi az apám, fogyva kerüli napanya hajlékát, borotvával nyúz egy csillagot” (37).
Az egyes versekben a falu szókincse is leképeződik, s ezáltal a falu nyelvének is emléket állítanak az egyes versek,
mert ez az én-falu már csak abban tud létezni, a szó jelenében. A lírai én az emlékek között vándorol, s mindig hazatér, ám hazatértében felismeri, hogy már idegennek számít
egykori otthonos közegében, s ahhoz a folyamatos felismeréshez jut, hogy „mindig el kell menni”, de erre jön a másik,
súlyosabb felismerés is: a hazatérés szükségessége. Ennek
dialektikája addig fokozódik, amíg egyszer csak a lírai én
kívül kerül önmagán: „más ül a hintán, más nézi, amint
gyepű szálldos…” (69) Az elhagyás csak látszólagos, a lírai
én visszatér, s imádságban nyugszik meg: „azt hiszi, elhagyom, kertünk alatt az ösvényen, jaj, el nem hagylak! Járok
éjszaka az ablakodhoz fölviruló sebbel, apátlan, anyátlan gyerek, ámen” (83). A mitikusság az utolsó versben is
érvényre jut a tövises koszorú kifejezésében, egyrészt annak
szakrális szemantikájában, másrészt a forma sugallta jelentésében: a folyamatos visszatérésében, önmagára vonatkozásában. (Ez nem lesz meglepő, hiszen már Mária és Jézus
alakja is beépül a költeményekbe.) A címadó jézusgyík alakját mindössze kétszer találjuk meg a kötetben, szintén címadó versként, amelyben egy üldözött, menekülő állat formájában jelenik meg, s az utolsó versben pedig vallomásként:
„jézusgyík voltam” (93).
Tönköl József Jézusgyík című kötetében költészete kettős jelleggel bír. Egyrészt vallomásos líra bontakozik ki a
verseken keresztül, másrészt ez a vallomásosság alapozza
meg a másik célt: szavakkal történő emlékállítását egy élettérnek, egy falunak.

(Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013)
Tokos Bianka
2

I. m., 165.

Rejtjeles üzenetek
(Szegedi-Szabó Béla: Örmény ének)
Szegedi-Szabó Béla kötetét rövid terjedelme ellenére több oldalról is meg lehet közelíteni, ez azonban épp
azt mutatja, hogy költői világa nehezen fejthető és érthető meg. Többszöri körbejárásra sejlik fel egy-egy közelítési út, melyek közül biztos, az egész kötetre érvényes megoldást egyik sem hoz, végigjárni nem nagyon lehet ezeken.
Az Örmény ének több versében is és láthatóan a kötet értelmezhetőségét tekintve is az úton levés a legtöbb, legteljesebb
és legnehezebben megvalósítható pozíció. Szegedi-Szabó
kötete türelmet követel magának és koncentrált figyelmet,
e szempontból túlzás nélkül állítható, hogy nem olvasóbarát
versgyűjtemény az Örmény ének, nem szórakoztat, de épp
ebben a kérlelhetetlenségében lesz nagy hatású, még ha ez a
hatás nem is egyértelműen kellemes.
Szegedi-Szabó Béla költészete és az Örmény ének című
kötete központi témáit és formai megoldásait tekintve sem
nevezhető szokványosnak. Az ilyen szikár és kimért költői
világ könnyen zavarba hozhatja az olvasót, ám a szerzőnek
is fegyelmezettnek kell lennie, hogy lírája ne üres automatizmusként működjön, a költészeti hatást a versek grammatikai felépítésétől várva. Ismert költői módszernek tekinthető
például az igék elhagyása a rövidre zárt mondatokból, mely
a bölcseleti és filozofikus költészet (amilyen Szegedi-Szabóé
is) gyakori jellemzője, alkalmazása ugyanakkor könnyen
modorossá teheti a költeményeket. Az ilyen megoldásokra gondolok: „Aztán mindig ugyanaz. Visszafelé. / Ebben a
kávéházban. Az ablak mellett. / Csak egy arc az ovális tükörben.” (20.) Az Örmény ének darabjai ugyanakkor bírnak
valós tartalommal, kevés gyengébb és erőltetett vers szerepel a kötetben: ilyen a Nyárutó, az imént idézett Lisszaboni
emlék és a Play Beckett címűek.
Az Örmény ének két külön címmel is ellátott ciklusból
áll, az első, hosszabb A titkos Név és a második Műterem
címűt a kötet egyetlen, egész oldalas színes illusztrációja választja el, mely, ahogy arról még lesz szó, inkább
a második ciklus bevezetésének, semmint az első lezárásának tekinthető. A két ciklus több szempontból is határozottan elkülönül, mégis, köszönhetően néhány, a versgyűjtemény egészén végigvonuló központi elemnek, a
kötet nem széteső. Noha nincs kiemelve, már a tartalomjegyzéket olvasva is feltűnhet egy kvázi jelöletlen ciklus az elsőn belül, egy kilenc darabból álló verssorozat,
mely a Szent Orsolya cíművel kezdődik és a János apostol Pathmosz szigetén cíművel zárul. A kilenc vers közül
nyolcnak, vagyis az utolsó kivételével mindegyiknek, egy
szent neve adja a címét. Csak néhány az említett versek
közül: Szent Margit, Szíriai Szent Izsák, Szent Eufémia,
Szent János. Látható, hogy katolikus és ortodox szentek
egyaránt szerepelnek. Ezeknek a költeményeknek a megszólalói többségükben a címben szereplő szentek, mint a
Szent Eufémia címűnek is, mely így kezdődik: „A néma
lány, ki voltam, / Bokornak vad tüskéje, / Kinek hajfürtjei
egykor / Lobogva szálltak a szélben.” (37.) Ugyanakkor
van közöttük tanítás, vagy intelem, mint amilyen a Szíriai
Szent Izsák (melynek első sorai: „Szeresd a sivatagot, hol
/ Magadhoz öleled a kopogó bogarat” [36.], és imaszerű,
könyörgő szövegek is, mint a Keresztes Szent János, vagy
a János apostol Pathmosz szigetén című.

Az Örmény ének több darabjában is megjelenik a (vallásos) elhivatottság és megszólíttatottság jelképpé tett mozzanata: a ruhák levetése, a lemeztelenedés, melyet az addigi közeg elhagyása követ. Megjelenik ez többek között rögtön az első, a kötet címét is adó versben, de a Szent Orsolya
címűben is, ott ekképpen: „Én akkor megszólíttattam. /
Az asztaltól felállva, némán / Ledobtam magamról ruháimat. / Rohantam az éjszakának, / Feledve a sok unt aranyat,
pénzt!” (34.) Ez a megszólíttatottság indít útra. A már többször emlegetett úton levés a kötet legfontosabb képe és legnyíltabban közvetített üzenete. Ott olvasható az Örmény ének
című versben, a Kavafisz-variációk címűben („Ha majd elindulsz Kovácsháza felé, / Válaszd hozzá a leghosszabb utat, /
Mely csupa kaland és felfedezés. / […] / Egyetlen célod ez
legyen: / Eljutni oda.” (30‒31.) S legexplicitebb módon az
utolsó, António Pusich hajóskapitány históriája címűben:
„Rájöttem: a válasz mindig máshol keresendő, / Az örök
úton-levésben.” (69.) Világos már az itt idézett példák alapján
is, hogy ez az úton-levés szintén metaforikus értelmű, a világ
értelmezésének folyamatosságát és az önmegismerés soha
véget nem érő feladatát jelenti. A szentek el- és meghívatottságával Szegedi-Szabó a kötet egyik legjobb darabjában, a
Terra incognita címűben a költők elhivatottságát állítja párhuzamba: „Egyedül vagy / Mondd ki / És haladj egyre beljebb / […] / A költő végül mindig elárulja szeretteit / Ruháját
leveti és szótlanul / Belefekszik a porba.” (47.)
Szegedi-Szabó Béla verseiben világokat kapcsol össze,
s ezeknek a kapcsolatoknak az értelmezhetőségét is folyamatosan kérdéssé teszi. A művészet értéke és valósághoz
való viszonya, az érthetőség és az értelmezhetőség olyan
központi kérdései az Örmény éneknek, melyek szintén
megjelennek már az első költeményben is. Ebben a névtelen hős álmában egy „lerombolt templom belsejében állt
/ […] / Háta mögött egy százéves asszony / Fájdalmas
halotti éneket dalolt”. (7.) E dal hatására kezdett el szótárak segítségével örményül tanulni. A kötet utolsó előtti versében a Jacob Meycken titokzatos élete címűben
pedig egy festő egy kolostorból kilépő fiatal lányt figyelve
„Arra gondolt, hogy egész eddigi életét eltékozolta, / Száz
meg száz festménybe ölte, / Színekbe, tárgyakba, emberekbe. / Bámulta a sárban gubbasztó lánykát, / Aki roppant egyszerűségében is többnek, / Tökéletesebbnek bizonyult a művészet / Megannyi kiokoskodott szépségideáljánál.” (67‒68.) A költemény festő szereplője aztán elhagyja otthonát (a művészi elhivatottság, lám, itt is megjelenik), „Kiült a tenger elé, s oly nyelven kezdett beszélni, /
Amit még az ott tanuló északi diákok sem értettek, / Senki
sem értett, / De látva látták szent halandzsájának színét”
(68.) Felszínesség lenne azt állítani, hogy Szegedi-Szabóé
vallásos költészet, még a kritika elején említett kilenc,
szentek nevét viselő versből álló sorozat ellenére is. Az
Örmény ének darabjai a (művész)lét szükségszerű lemondásairól és a megkövetelt elkötelezettségről szólnak. Egy
különleges belső, lelki-szellemi tartalomról beszélnek. A
Hideg horizont című vers kérdése: „Vagyunk mi nélküle?
/ Lehetünk bár lépkedve ugyanolyanok? / Gyönyörű, fénylő vázak. Tiszta geometria.” (18.)
A második ciklus szintén világok kapcsolatát demonstrálja: Szegedi-Szabó ebben a képzőművészeti alkotásokról írt verseit szerepelteti. Ezek önálló költeményekként
is megállják a helyüket, abban az értelemben, hogy nem
hiányzik mellőlük az ihlető festmény mint illusztráció. A
Fényfolt az egyetlen, amelynek képe helyet kapott a kötet-

75

ben: Krajcsovics Éva festménye így nem csak a kötet borítóját díszíti. A második ciklust kezdő Egy elfelejtett Madonnaszobor határozottan más világot nyit meg, mint ami az első
ciklus bölcseleti hangulatát jellemezte. A Műterem versei
mozgalmasabbak, a képzőművészeti alkotások megelevenednek. Ha az első ciklusból hiányoztak az igék, az Egy elfelejtett Madonna-szobor rögtön jelzi a változást a versek felépítésében: „Kőszínpad világít / A Hölgy leül a tér közepére /
Beszél / Beszél / Beszél / Majd átsétál / Keresztezi” (55.) Az
ismétlések, noha épp monotonná is tehetnék az adott szakaszokat, az első ciklus szikársága után ritmust adnak a költeményeknek. „Mert a Tér / Mert a hideg ajtók nyitva állnak /
Mert benne a fából faragott / Mert karjában tartja” (60.) – így
kezdődik a Halott Krisztus, faszobor, 15. század. A Vojnich
Erzsébet festményére írt Szoba nagy lépcsőkkel pedig így:
„Midőn a sivatag rózsája / Midőn a létra fokai egyenként /
Midőn a fal / Kidőlt és elveszett” (62.)
Esetlennek tűnhet életrajzi adatokkal zárni egy kritikát, mégis fontosnak tartom rögzíteni, hogy SzegediSzabó Béla 1970-ben született Zentán, és 1991-ben költözött Budapestre. Az Örmény ének a vajdasági (zentai) zEtna kiadónál jelent meg. Szegedi-Szabó az otthonról hiányzó vajdasági költőgeneráció tagja. Alig észrevehetően kapcsolja legújabb kötetét a vajdasági költői világhoz (melyben szintén egyedi hang az övé). Az Éjféli variáció egy Crnjanski-témára címében idézi Miloš Crnjanskit,
a modern szerb irodalom nagy alakját, A skarlát íbiszben
pedig a vajdasági költészet „angyali madara” (65.) szerepel, a flamingó. „Az Úr rejtjeles üzenete már csak nyomokban, / Csupán ezekben a furcsa madárarcokban és kecses /
testekben, / El-elcsípett testtartásokban érhető tetten.” (66.)
Az Örmény ének nem könnyű olvasmány. Többszörös
álcát viselnek Szegedi-Szabó Béla rejtjeles üzenetei, a filozofikus hangvételű és középkori szentek világát idéző versek
az olvasó saját világát tükrözik, ennek felfedezése és belátása
pedig izgalmas utakat nyit meg a megérteni igyekvők előtt.
„Indulj […] / Végtére is élsz!” (22.)

(zEtna Kiadó, 2013)
Szarvas Melinda

Emlékek titkai
(Marafkó László: Lapzárka)
„Egykori kollégák beszélgetnek. – Engem a régi rendszerben állandóan lehallgattak. Aztán meg kihallgattak. Így lettem ellenálló, majd rendszerváltó. – Engem meg sem hallgattak: nem adtak telefont. Húsz évig. Így lettem rendszerálló. Meghallgatom őket, aztán jöhetnek, mehetnek. – Őrült
beszéd… – De benne van a rendszer.” Képes villanás mindez
a közeli múltból. Idővel az emlékek könnyen fakulnak, jobb,
ha mielőbb könyvbe kerülnek az emlékezet celláiból. Arcok
és helyzetek rajzolódnak egymásra. Lapzárkába általában
önszántából ül az ember, s még fizetést is kap érte. Ez a hely
nem az inkvizíció börtöne, ahol a poros falak közt megkínzottak vannak, de sokan olyanok, akikben felmerül a hatalom
és a szolgálatában álló sajtó viszonyának kérdése.
Manapság többen („valahai ellenzékiek, hatalomban
mórikálók, újra független, vadorzó értelmiségiek”) igen
határozottan és következetesen fejtik ki nézeteiket, tanúskodnak felelősségérzetről és lelkiismeretről, regélnek élvo-
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nalbeli ideológiai harcosokról, felejtik el, mennyit hízelegtek, nagyképűsködtek a politikában. A mese születése sorainak olvasása végén azt kérdezzük: ez micsoda? Változás,
bátorság? Hát nem. Ismerős mindannyiunknak, úgy hívják:
múltfestés.
Emlékek titkai. Szó sincs arról, aki ezeket elmondja,
annak rögtön hátrafordul az arca, csúf lesz, hogy szörnyűség.
Harminchét esztendő, nyolc szerkesztőség, sokféle beosztás.
Halomnyi kötetből integet felénk a költő, a regényíró, végül
a különféle befolyásoknak minduntalan kiszolgáltatott szerkesztő társalog velünk, aki megvívta csatáit. Az olvasót persze nem érdekli, hogy kedvenc szerzője boldog-e, viszont
sejti, hogy nehéz a dolga a tehetséges embernek. Nyíltnak,
szerénynek, erőteljesnek ismertük meg a francia forradalom
napján Győrben születettet, aki élete őszikés korában van:
idén hetven esztendős. Új könyvével kapcsolatban olvasóközönsége, ismerői-barátai a szeretet erejével és tisztaságával
indíthatják útnak feléje a tisztelet és az elismerés, a köszönet
és a jókívánság szavait, további dúsan megrakott esztendőket kérve a betű örök szerelmesének.
A lapkészítés mindig ismerte a keretbe tett első oldalas ízelítőt, az esetenként fotóval, rövid szövegrészlettel
betöltött helyet, a monoklit. Ennek bevallott célja, hogy
eleve befolyásolja az olvasót, ezt keresse az újságban.
Képzeletbeli kiadványunkban az emlegetett könyvről elég
lenne ennyi: Marafkó László szerkesztői emlékei a Kádárkorszakból. Már a címmel (Lapzárka) odakötözi magát és
az olvasót a témához. Nem véletlenül vállalkozott a munkára: „A szerkesztés kezdeményező szerep és fizetett bűnbakság. Ráadásul én a közírást-szerkesztést és a szépírást
– a nagy elődök nyomdokain – párhuzamosan műveltem.
Mindkét »szakma« és a politika árgus tekintete előtt. Az
egyik munka néha eltartott, a másik talán megtartott – a
pártállami sajtóirányítás és kultúrpolitika elvárásaival folytatott napi küzdelmeim mellett és ellenére – annak, aki az
induláskor voltam.”
Tollforgató ember nehezen állja meg, hogy ne vesse
papírra mindazt, amit tapasztalt. Aligha privát lelkesedésből, inkább kötelességből. Igyekszik is vágyát közös nevezőre hozni az olvasói elvárással, ismereteket közölni. Sok
emléket, érzést, gondolatot szabadít fel, sorsokat érint, irodalmi találkozásairól tudósít. Megmutatkozik és felnyílik
az, ami volt, emlékezet és hétköznap, az előtérben vagy a
háttérben történő dolog, külső és belső tapasztalat egymáshoz kapcsolódik. A Lapzárka egységes mű, és mégis önállóságot igénylő szövegek sora. Az első hatvanhat oldalon
rokonszenves arckép bontakozik ki, az álruhás királyfi életét, szellemi fejlődését tükrözi, aztán groteszk lapokon elevenedik meg az Eötvös Collegium félmúltja, majd megismerkedhetünk izgalmas történetekkel, elénk kerül a páncélingbe rejtett egyéniség, Szederkényi Ervin, a napfény
lovagja, Bertha Bulcsu, a Négyszögletű Kerek Erdő apostoli királya, Lázár Ervin, a visszajáró lélek, Hajnóczy Péter,
végül az utolsó részt feltámasztási kísérleteknek is mondhatjuk, hiszen a benne szereplők közül néhányan szinte teljesen kiestek az olvasók tudatából. Ha elidőzhetnénk e ciklusnál, szívesen helyeznék el ide találó mondatokat, például
Szerb Antalról, Rejtő Jenőről, Márai Sándorról, a Radnótikutatásról, Hamvas Béláról, a Weöres-Károlyi házaspárról,
Ladányi Mihályról, Tüskés Tiborról. Egy személyes élet síkján épül fel az elmúlt korszak a szemünk láttára. Így utólag mérlegelve nem tűnik túlzásnak, ha azt említjük: érzelmi és szakmai „elkötelezettség” emeli a művet olyan doku-

mentummá, amely befejezetlen, kitárulkozást és elemzést
nyújtó önéletrajzával (gyerekkori emlékekkel teli a Tarcsay
utca, a Vagongyár környéke, a „régi temető”, a teherpályaudvar, a Batthyány-park), lét- és sajtótörténeti mögöttesével,
leletmentő írásaival felmutatja a korszakot. Marafkó társakról, barátokról ír, jelenségekről, eseményekről szól, az ismert
tények mozzanatai egységes mozaikká szerveződnek, epizódok fonalát vizsgálhatjuk. Tapasztalt egyet-mást életében, s
nemcsak a napi munka, hanem a való világban való jártasság közvetítette feléje mások töprengését-meglátásait életről
és világról. Az élet és az újságírás (vagy az irodalom) viszonya izgalmas kalandként tárul elénk, leírom ide határozottan, mély meggyőződésemből, hogy ezt a nagy kalandot csak
egyetlen dolog igazolja, ami önmagáért beszél, a korábbi
idézet utolsó mondata: megmaradt annak, aki az induláskor
volt. Komoly meggyőződéssel állítja: „Körülöttem a világ
változott, én abban nem, hogy nem kedvelem a helyesírási –
meg a jellemhibákat”.
A három t (tiltás, tűrés, támogatás) képes beszéd a múlt
nyavalyájáról, megrögződött, létezővé vált, észre kellett
venni. Visszautasított, letiltott, örökre elhalasztott írások
szerzőire gondolhatunk, aztán szocialista őrgrófokra, éber
ügyeletesekre. A három t egyszerre telepedett a kultúrpolitikára. Nyomokat hagyott. Nem a sors mérte ránk, hanem a
Kádár-korszak és fura ura, Aczél György. A közös figyelem
immár ezekre a pörkölt- és finomfőzelék-szagú évtizedekre irányulhat. Marafkó az a szerkesztő, aki észrevette, hogy
történelem történik vele. Olyan körbe visz bennünket, ahonnét nem hiányozhatnak az emlékek. Hogy milyen kezekben
milyen pálcák emelkedtek fel annak idején, milyen magas
parancsszó állított le közléseket, azok, akiknek neve csak
ritkán jutott az újságokba, csak sejthették, azt viszont tudták: jól működnek a politikai intézményrendszer mechanizmusai, álságos ravaszsággal a kultúrpolitika. A korszakra még jól emlékeznek az idősebbek, ha emlékeznek egyáltalán. A párt szolgálatához nélkülözhetetlen volt a hűség,
a megbízhatóság, a sajtó irányításában tevékenykedőknek
nem egy-egy feladatot kellett megoldaniuk, hanem feladatok folyamában testet öltő politika érvényesítésének elősegítése volt a dolguk.
Sokszálú a korszak, a politika rejtelmeibe, a sajtóirányítás
rejtett dimenzióiba az emlékező, a szokásoknak nem hízelkedő szerkesztő, a sorokat fölényes biztonsággal rovó szépíró vezet be, szorgalommal és pontossággal rajzolva kort
és kört, amelyben napjait élte. Mi volt a fegyvere? A tolla.
Politikailag naiv volt? Sokan voltunk ilyenek.
Marafkó hatévesen erdőmérnök akart lenni (sokáig egy
lóra gyűjtött), hamar beleszeretett a kultúrába, jedlikes diák,
az egyetemen magyar–orosz szakot végzett, újságíróként
jegyzett riportokat, gyerekregényt, novellákat, regényeket,
kisregényeket, esszéket, aforizmákat, interjúkat, közreadott
kultúrtörténeti topográfiát, politikai krimit. Minden irodalmi
jelenséget mozgásában, összefüggésében, az irodalom egészét pedig alakulása folyamatosságában szemlélte, Pécsett
éppúgy, mint Pesten.
Az emberek szeretnek visszapillantani arra, ami elmúlt.
Minden bizonnyal ennek köszönheti majd sikerét a könyv.
Nem azért érdekes, mert a korszak egy szeletét mutatja be
(ugyanezt mások is megtették), hanem azért érdekes és fontos, mert kérdésekre ad választ, továbbá megerősít abban
a hitünkben, hogy aki kigúnyolja az életet, az nem érti. A
szerző eredeti, önálló tájékozódású szerkesztő, nem volt
hős, és szerencsére nem csináltak belőle hőst. Ennyi év múl-

tán is sok mindenben igaza van, szemelvényeket ad, képet
a hatalom jellegéről, lényegéről, formáiról és természetéről, nem távolról és kívülről szemlélve mutatja be képviselőit, helytartóit, eszközeit, a korszakot láttatja, de tisztábban, mint ahogy másnak látnia adatott. Olyan ember emlékezik, akinél a szerkesztés nemcsak munka és művészet
volt, hanem becsület és hit: egyszóval élet. A maga egészséges romantikájával.

(Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013)
Tönköl József

Szeretettel köszöntjük
a 70 éves Marafkó Lászlót!

Salamon Nándor:
Kisalföldi Mûvészeti Lexikon
Salamon Nándor, a győri kötődésű művészeti író 2012ben megjelent új, regionális érdekeltségű lexikona nem szorul különösebb méltatásra. A több évtizedes kutatómunka
eredményeként napvilágot látott mű mindenekelőtt speciális tematikájánál fogva tölt be hiánypótló szerepet szűkebb
hazánk szakirodalmában.
A munka alaposságának, szakszerűségének és hitelességének a Kortárs Művészeti Lexikonban és a Győri életrajzi lexikonban is közreműködő szerző maga a védjegye.
Salamon Nándor 1962-től rendszeresen publikálta művészeti tárgyú írásait a helybeli napilapok mellett a Művészet és Új
Művészet, az Arrabona, a Dunatáj, az Életünk, az Új Forrás,
a Rajztanítás, a Somogy, az Új Horizont és más szakmai periodikák hasábjain, a XX. századi festészet, szobrászat és grafika gazdag tárgykörében.
A posztgraduális muzeológiai és esztétikai tanulmányok
befejezése után a szerző 1973‒84 között a győri Xántus
János Múzeum muzeológus munkatársa volt. Ebben a munkakörben, a mindennapi – rendszerező, feldolgozó és gyűjteménygyarapító – múzeumi munka mellett fontos feladatának tartotta a tágan értelmezett megye, az egész északdunántúli térség képzőművészeti életének fellendítését, irányítását, szervezését. Nevéhez számtalan kiállítás rendezése, tanulmány, kritika, valamint katalógus írása és szerkesztése fűződik.
Széles körű szakmai érdeklődésének megfelelően írásokat közölt a XX. század elejétől kezdve a kortárs magyar
és egyetemes művészet számos jelentős irányzatáról, valamint hazai és nemzetközi hírnévnek örvendő kiemelkedő
művészegyéniségek soráról. Különös figyelmet szentelt szűkebb hazája, a kisalföldi régió jeles alkotóinak, többek között
Konok Tamásnak, Borsos Miklósnak, Borsa Antalnak, Lóth
Józsefnek, Cziráki Lajosnak, Tóvári Tóth Istvánnak, A.
Tóth Sándornak, Giczy Jánosnak, Opitz Gyöngyinek, Szabó
Aurélnak, Zászlós Istvánnak. A rendszeresen megrendezett
régióbeli művészeti események, pl. a Soproni Érembiennálé
elkötelezett krónikása volt hosszú éveken keresztül.
Salamon Nándor kötetnyi bibliográfiáját Ipkovichné
Szakály Ildikó szombathelyi könyvtáros állította össze
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1995-ben, amely azóta, a szerző nyugdíjas évei ideje alatt
sem szűnt meg évről évre gyarapodni.
1984‒95 között Salamon Nándor a Szombathelyi Képtár
igazgatójaként folytatta eredményes, múzeumépítő, művészetszervező és nem utolsó sorban művészeti írói tevékenységét. Ez utóbbi munka kézzel fogható eredménye a 2012ben, a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott új Kisalföldi Művészeti Lexikon.
Jelen kötet alapja a szerző 1998-ban a Kisalföld
Művészetéért Alapítvány kiadásában megjelent Kisalföldi
Művészek Lexikona (Győr, 1998, 355 oldal) és az azt előkészítő több mint két évtizednyi, megszállott adatgyűjtő háttérmunka. Salamon Nándor egykor, mint győri muzeológus, szembesült – az alapos művészettörténészi és kutatómunkához elengedhetetlen – a helyi és régióbeli művészeket, művészetet feldolgozó adattár, rendszerező regiszter teljes hiányával.
A mindennapi munkához szükséges saját információs
adatbázis létrehozásának igénye vezette a szerzőt az évek
során mind rendszeresebb és szélesebb körű adatgyűjtés irányába. A hatalmas mennyiségűvé duzzadt, már önmagában is komoly szakmai értéket képviselő cédula- és cikkgyűjtemény 2012 óta a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum képzőművészeti adattárát gyarapítja.
A végül 1861 szócikket eredményező, a legfontosabb
referenciákkal ellátott, szakszerű adatgyűjtő munka természetesen az alapművek, az átfogó művészeti lexikonok és
kézikönyvek, valamint a fellelhető monográfiák irányából
közelíti meg tárgyát. Ezt egészíti ki a győri, soproni, mosonmagyaróvári, kapuvári múzeumok helyi adatbázisa, a győri
és régióbeli napilapok és folyóiratok témakörbe illő gazdag cikkanyaga, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Kutató Intézetének Szentiványi- és Lyka
Károly hagyatéki forrásanyaga.
A könyvtárakban, adattárakban folytatott tényfeltáró
munkát, szükség szerint, egy sor személyes megkeresés és
kikérdezés, illetve kiterjedt levelezés árnyalta, egészítette ki.
A gyűjtőmunka eredendően a képzőművészetre, a festők, szobrászok, grafikusok munkásságára fókuszált, de az
alaposabb feltárás, a messzire vezető, több szinten szerteágazó szálak az eredeti elgondolásnál jóval árnyaltabb
kontextust kívántak. Így kerültek a képzőművészet tágan
értelmezett látóterébe az iparművészek és építészek mellett a művészettörténészek, a művészeti írók, műgyűjtők
és műpártolók a XVI. századtól egészen a kézirat lezárásának napjáig.
A szócikkek között elsősorban a Kisalföld szülötteit találjuk meg, de a régió művészeti életébe hosszabb-rövidebb
ideig bekapcsolódó alkotók is szép számban előfordulnak.
„Jó portékának nem kell cégér” – tartja a közmondás. A
lexikon önmagáért beszél. Az új, az előzőnél jóval vaskosabb

és tetszetősebb kivitelben megjelent kemény fedelű kiadás
modern formájával, meggyőző terjedelmével és gazdag tartalmával eloszlat minden esetleges kétséget célszerűségét,
használhatóságát illetően.
Salamon Nándor nem rejti véka alá műhelytitkait sem.
Személyes hangon és minden részletre kiterjedően reflektál lexikona mindkét kiadásának előszavában a kutatással töltött hosszú évtizedek nehézségeire és az egyéb „száz
más munka mellett” végzett szorgalmas adatgyűjtéssel járó
szakmai örömökre is. Tíz év gyűjtőmunka után, 1985-ben
például, egy ízben felcsillant az akkor még „csak” megyei
lexikonnak tervezett kézikönyv megjelenésének reménye a
Műhely-könyvek sorozatban. A kéziratnak ezek után még
további 10 évet kellett pihennie egy fiók mélyén, miközben
a megállíthatatlanul gyarapodó, már több folyómétert kitevő cédulahalmaz – öngerjesztő folyamatként – még tovább
szaporodott.
A könyv végleges koncepciója ebben az időben alakult ki,
tudatosodott. Ekkor kristályosodott ki szerkezete, körvonalazódott tartalma, míg az eredetihez képest jócskán átdolgozva, 1998-ban a Kisalföld Művészetéért Alapítvány kiadásában, 355 oldal terjedelemben végül napvilágot látott.
Egy újabb bő évtized elteltével, 2012-ben jelent meg a
lexikon új, átdolgozott és tovább bővített, aktualizált formájában, immár a Magyar Nyugat Kiadó kiadásában, 406 oldal
terjedelemben.
Az új lexikonban végrehajtott alapvető változtatásokat
már a módosult címváltozat is jelzi. A Kisalföldi művészek
lexikona – Építészek, szobrászok, festők, műgyűjtők, művészeti írók XVI‒XX. század alcímet viselő kislexikon igényű és megjelenésű kézikönyv a Kisalföldi művészeti lexikon – Festők, szobrászok, építészek, műgyűjtők, művészeti írók, művészeti csoportok XVI‒XXI. század alcímet viselő nagyobb lélegzetű, tágabb spektrumú, az első kiadáshoz képest bővebb bibliográfiával alátámasztott és mintegy 700 szócikkel kibővített szakszerű kézikönyvvé nőtte
ki magát.
„Abban a hitben tettem ki a pontot, hogy munkámmal,
gyarlóságai ellenére, nemes célt szolgálok. Aki kézbe veszi,
haszonnal forgathatja. Akiket meg nem elégít ki, azokat
további kutatásokra serkentheti.”
Ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára soha be nem fejezhető – szándékaiban a lehetséges teljességre törekvő – kéziratát 2011. december 31-én Salamon Nándor.
A kézikönyv utóéletét egy mondatban összefoglalva
elmondható, hogy azóta nélkülözhetetlen, sokak által haszonnal forgatott, alapvető művészeti és művészettörténeti forrásnak bizonyult.

(Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2012)
Pápai Emese

Helyreigazítás:
Az előző számunkban Hanga Krisztina néven közölt versek szerzője: Dombos Krisztina Hanga.
A hibáért a szerző és az olvasók elnézését kérjük!
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Számunk szerzői
Baán Tibor 1946-ban született Rákosligeten. Költő, irodalomtörténész. A győri bencés gimnáziumban érettségizett.
Legutóbb megjelent kötete: Szénszüret (versek, 2014).
Bíró Tímea 1989-ben született Szabadkán. Költő. Tanulmányait
2013-ban fejezte be az újvidéki Bölcsészettudományi Kar
Magyar nyelv és irodalom stúdiumán. A szabadkai Népszínház
Magyar Társulatának súgója és ügyelője.
Dobai Lili író, költő. Kötetei: Tangere (2001); Formula
pietatis (2010).

Madariaga, Salvador de (1886, Spanyolország – 1978,
Svájc) író, történész, diplomata.
Mohai V. Lajos 1956-ban született Nagykanizsán. Író, esszéista. Legutóbb megjelent kötete: Szeptember végén áhítat (versek, 2012).
Néma Judit1995-ben született Győrött. Költő. Idén érettségizett a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban.
Orczi Orsi – szépírói álnév. orcziorsi@freemail.hu

Fecske Csaba 1948-ban született Szögligeten. Költő, újságíró. Legutóbb megjelent kötetei: Árnyas kertben (versek, 2013);
A sivatag hajója (gyermekversek, 2014).

Pápai Emese 1974-ben született Marosvásárhelyen
(Románia). Művészettörténész, tanár. Győrben él. Kutatási területe a XX. századi magyar és egyetemes művészet.

Gary, Romain (1914–1980) litván származású francia regényíró, filmrendező, második világháborús pilóta, fordító, diplomata. Műveit általában franciául írta meg először, majd maga fordította angolra. Magyarországon három regénye jelent meg: a Lady
L. (1963), az Előttem az élet (1977) és A virradat ígérete (2012).

Papp Máté 1987-ben született Kecskeméten. Esszéket, kritikákat, recenziókat ír, valamint dalszövegeket fordít. Az Új
Forrás folyóirat állandó munkatársa.

Grencsó István 1956-ban született Nyíregyházán. Szaxofonos
és fuvolista, a magyar avantgárd jazz egyik kiemelkedő alakja.
Gyetvai Zoltán 1966-ban született Füleken, Szlovákiában.
Fotográfus. Jelenleg Losoncon él.
Janáky Marianna 1955-ben született Makón. Író, költő,
magyar, orosz, német, könyvtár szakos tanár. Verseket és kisprózákat ír.
Juhász Attila 1961-ben született Téten. Költő, kritikus. A
győri Révai Miklós Gimnázium tanára. Legutóbb megjelent
kötete: nehézfény (versek, 2011).
Kakuk Tamás 1952-ben született Tatabányán. Költő, író,
újságíró. Önálló kötete: Ahogy távolodik (versek, 2014.).
Kalász Márton 1934-ben született Sombereken. Költő, író,
műfordító, egyetemi tanár. Budapesten él. Legutóbb megjelent
művei: Kalász Márton összes verse (2009); Berlin - zárt övezet.
Emlékezések (2010).
Kemsei István 1944-ben született Kaposváron. Költő.
Budapesten él. Legutóbb megjelent kötetei: Róka a fűzfán
(esszék, 2007); A vakond feljön (versek, 2013).
Kerék Imre 1942-ben született Háromfán. Költő, műfordító.
Sopronban él. Legutóbb megjelent kötete: Írott képek és új versek (2013).
Lacaux, André francia irodalomtörténész, tiszteletbeli egyetemi tanár. Az Ecole Normale Supérieure hallgatója volt. 1968
után fontos szerepet játszott a Paris 7 Denis Diderot Egyetem létrehozásában. Fő kutatási területe a XX. és a XXI. századi francia
irodalom, valamint az irodalom és pszichoanalízis kapcsolata.
Foglalkozott többek között Bataille, Beckett, Blanchot, Genet,
Lacan és Leiris műveivel.

Pátkai Tivadar 1947-ben született Sokorópátkán. Költő.
Győrött él. Legutóbb megjelent kötete: A kőrisfa árnyéka (2008).
Pusztai Zoltán 1955-ben született Mosonmagyaróváron.
Költő. Győrött él. Legutóbb megjelent kötete: Képírás.
Kétszázötvenkét haiku – a szerző grafikáival (2013).
Rőhrig Eszter 1954-ben született Budapesten. Műfordító,
irodalomtörténész.
Stenzel Rita 1979-ben született Győrben. A győri Móra
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Költő.
Szarvas Melinda 1988-ban született Győrben. A győri Apor
Vilmos Iskolaközpontban érettségizett, majd az ELTE magyar
szakán diplomázott. Kritikákat és tanulmányokat 2010-től publikál. Főbb kutatási területe a vajdasági magyar irodalom.
Szeles Judit 1969-ben született Csengerben. Író, költő.
Svédországban él.
Szentirmai Mária 1953-ban született Komáromban. Költő.
Győrött él. Önálló kötete: Kavicsba zárt múlt (versek, 2001).
Tokos Bianka 1991-ben született Győrben. Jelenleg
Veszprémben él. A Pannon Egyetem Modern Filológiai és
Társadalomtudományi Karának Összehasonlító Irodalom mesterszakán tanul.
Tönköl József 1948-ban született Nyőgéren. Költő, újságíró. Győrben él. Legutóbb megjelent kötetei: Jézusgyík (versek,
2013); Zsidahó (prózák, 2013).
Ujlaki Csilla 1965-ben született Tapolcán. Kritikus, a győri
Kazinczy Ferenc Gimnázium tanára.
Vörös István 1964-ben született Budapesten. Író, költő,
műfordító. Legutóbb megjelent kötete: Aki nevetve született.
Mesék gyerekeknek és felnőtteknek (2013).
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