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em biztos, hogy aki rápillant erre
a szorosan szedett, időzített bombának tetsző; erre a lélegzetvételt
sem engedő kapitálisokból álló,
írásjelek nélküli rideg (szögekkel
kivert?) rácsozatra, kedvet kap az elolvasásához. Ellenáll a belé-hatolásnak, a
nagybetűk, az egymásra tolt sorok öszszezárnak, lakatot préselnek a szavakra,
elénkbe tolva a belőlük megképzett keresztet.
De aztán valahogy mégis: a kíváncsiság (a bosszúság és borzongás?) az erősebb…
Nincs könnyű dolgunk. Más ez a
vers, mint például a Csontváry vagy a Seb
a cédruson. Amazokban áradnak a képek,
kép-orgiát élünk meg; itt valóságos történetet kellene balladisztikus vágásokban
fölfognunk. Mert bár itt is megvannak a
képek, előbb ki kell őket szabadítani a
betűzet geometriájából. S bizonyos pontokon úgy érezzük, gondolkodási utunk,
oknyomozásunk grammatikai, majd’
rejtvényfejtő szoros olvasást igényel, más
szöveghelyeken pedig legszívesebben kimenekülnénk segítségért az életrajz felé.
Már az is eredmény volna, ha hibátlanul végig tudna mondódni a történés.
Magyarázatot szeretnénk találni a piros
bőrnyeregre, továbbá a kereszt vízszintes
szára első sorában feltűnő kötőjellel írott
sorokra. Nem szeretnénk most mindent
kifejteni, mert nem is tartjuk szükségesnek. Csak néhány pont tisztázása lehet
igényünk, aztán a kötetlen, maga-átadó,
áradó, sodró olvasás a keresztfa két ágán.
Nagy László első nagy szerelme Tomor Mária volt; hozzá – róla – írja 1945ben az Októberi naplót, s majd 1973-ban
most vizsgált képversünket.
A kalligrammáknak négy csoportját
különböztetjük meg, írja Papp Tibor Ige
és kép című eligazító tanulmányában.1
Az első csoportba azok a művek tartoz-
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nak, amelyekben a nyelvi anyag lineáris, és megfelel a normatív szintaxisnak
(legtöbbjük hagyományosra szétszedett
sorokban is megállja a helyét). A szöveg
grafikai adottságainak kihasználásával
megformált kép ezekben a művekben
a nyelvi anyag mondandóját illusztrálja vagy ismétli meg. Ilyenek például
Horváth Elemér „XX. (Ein Blick)”, Ilylyés Gyula „Álarc”, „Repülő”, Juhász Ferenc „Spirális vers-szív”, Molnár Miklós
„Oszlop Marcuse tiszteletére”, Nagy László „Kereszt az első szerelemre”, Tandori
Dezső „Herakleitosz emlékoszlop”, Tőkés
Zoltán „Vonat az alagútban”, Utassy
József „Írni” és Weöres Sándor „Kereszt-

árnykép” című munkái. Szívesen nézzük
át valamennyit Papp Tibor intenciója
nyomán.
Fenti megállapítások valóban igazak
most vizsgált költeményünkre, de a tipologizálás nem ad feloldozást a close
reading alól: érteni szeretnénk a verset,
így oldva történetté, modern balladává a
keresztsorok szeges szorítását.
Volt egy megindítóan nagy, korai szerelem a szülőföldön, ami talán egy életre
is kitarthatott volna. Csakhogy a szeretők közül az egyik, a fiatal férfi hűtlen
lett, valaki elcsábította. Az új szerető
maga világ-asszony volt, s mivel az a korábbi, szépséges első szerelem nem múlt
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még el, csakis fájdalom árán és egyszerre
lehetett megszakítani, megölni, elásni,
eltemetni. Egy véget nem ért, ki nem
hűlt, még eleven, vérző, lélegző érzést
hagyni el egy meghatározatlan, de csillapíthatatlanul kínzó, ösztökélő vágy nyomán. Élve eltemetni.
„Akár a piros bőrnyerget…” – a hasonlat (mint költői kép, poétikai eszköz)
célozná a megértetést, hogy miként,
hogy miért, s miért úgy; de a hasonlatot
magát sem értjük, noha olyan plasztikus
és érzékletes, hogy meggyőződésünk: valami egészen valóságossal, megtörténttel
állunk szemben. Amit azonban a költemény már nem szándékozik elmagyarázni, csak fölidézi. Képtelenek vagyunk
továbblépni e hasonlatból, ismeretlen,
sugárzó elemei, motívumai a költemény
további részéből nem nyerhetők ki. Ki
kell lépnünk a szövegből a külső tények,
az életrajztól remélt válasz felé.
(Kitérőt kell tennem. Visszakoznom
kell, rosszul emlékeztem, nem találok valamit. A „menekülés a szövegen kívülre”2
szellemes és megkapó mondata sem tud
tisztán megvalósulni, mert nem tudom
felidézni, hol olvastam azt a gyermekkori epizódot Nagy László életéből, amikor
szeretett és elhalt (megölt?) kiscsikójának
piros bőrnyergét dühös elkeseredésében
a hóval borított meggyfaligetben ásta el
örökre, hogy meg se találja soha többé,
így felejtsen, készakarva, tehetetlen dühvel. Tüskés Tibornál az epizódot nem
találom, egyéb forrásra nem emlékszem.
Így a menekülési útvonal [szökésvonal
és kihajtogatás]3 lezáródik, saját gyávaságom csapdájába esem: vissza kell fordulnom az enigmatikus, a talányra csak

nagy erővel rámutató, de azt nem magyarázó szöveghelyre. Nincs menekvés.)
És elmondja a szöveg magától is. Talán elég is annyi, amit maga el tud mondani, miért akarom a holt s a mikort,
holott ott van három beszédes szöveg is:
a Kiscsikó-sirató a Galambcsőrök kötetből (1944–1945); a Búcsúzik a lovacska
1963-ból, végül a Vértanú arabs kanca
az Isten lovaiból (1967–1973)? Vajon
ugyanarról a történetről van-e szó? Kételkedem: hasonló, de csak hasonló…4
A két hajdani szeretőnek útja, mindkettejüké, végül a Város Nagypoklába
vezetett. Pest-Buda robot városa fogadta be előbb a férfit, majd a nőt, de úgy
tűnik, ott többet nem találkoztak egymással. Tudtak egymásról, a férfi legalábbis tudta, hogy otthoni szeretője a

városon álmai megvalósulása helyett egy
csipkegyárba került, ahol hajnaltól estig gépen kényszerül görnyedni. Ez lett
az álomból, de a férfi sem boldog. Az ő
élete útját nem követjük, ő a beszélő, az
ő elhívását, kísértő angyalát s a vele járó
rontó lázakat a vers utalással és tudomásulvétellel nyugtázza, választott útjáról
nem esik szó.
Hogy a kereszt fekvő szárán feltűnő,
kötőjelekkel megszaggatott dalocska
(mert igen, dal az, mulatóének, szinte
halljuk mi is, látjuk a dalolókat, ütemre éneklő pohár-ürítőket) hol s mikor
hangzik fel e szerelem életrajzában, nem
kap határozott választ. Lehet egy régmúlt emlék még a boldog időszakból,
egy édes-víg görbe este, avagy az elválás
előtti utolsó, keserű mulatás. Ahol a lány
nem tudja még, hogy nem látja többé a
fiút, s úgy hagyatik el másnap hajnalán,
ahogy azt a bizonyos bőrnyerget ásta el a
hajdani kisfiú…
De olyan is ez a vers, mintha a Harminc év után Vajda-emlékezésének
pendant-ja volna: a hajdani szerelmesek
találkoznak még egyszer, így kell hogy
legyen, mert aki beszél, beszámol a fájó
változásokról, melyeket az idő hagyott
mindkettejükön. Ketten ugyanott a térben és időben, mégis külön, mindketten
más-más módon boldogtalanul, csalódottan. Mindmegannyi felnőtt-mindnyájunk panasza, keresztje ez vers.
A vers, e költemény – szöveg: szavak és
mondatok együttese, szintaxis, mely kibontakoztatja a jelentést. Foucault írja,
másról, de ide is találóan:
Ám a nyelv viszonya a festményhez
végtelen viszony. Nem mintha a beszéd
tökéletlen lenne, és valami hiány vol-
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attól kezdve létezik! De, sőt: vigyázz, mit
gondolsz, mert az (az is!) attól kezdve –
létezik.
Nagy László a kép-vers aljára írja
a címet, a keresztforma alá tehát. Le, a
földre, a sírdombra, a hervadt és hervadhatatlan virágok közé, a nedves avarba,
le, a földre. Pontosabban: a mi memóriánkba, mert az a sír nem létezik, az a
felirat nincs is.
Nem létezik, de van.
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na benne a láthatóhoz képest, amelyet
hasztalan igyekszik pótolni. A nyelv és
a festmény egyszerűen nem redukálható
egymásra: hiába mondjuk, amit látunk,
amit látunk, az soha sincs abban, amit
mondunk, és hiába mutatjuk képekkel,
metaforákkal, hasonlatokkal, amit mondunk, a helyet, ahol e szóképek megcsillannak, nem a szem bontakoztatja ki,
hanem a szintaxis egymásutánja határozza meg.5
A vers, e költemény – kép. Kétdimenziós lap, síkba simult látvány, síkgeometria, konstruktivista rajzlap. Lapkép, nem
lehet beléhatolni, nincs térbeli mélysége.
Akár az ikon – a felület lakkozott és kemény, nem enged beljebb önmagába.
Fekete négyzet fehér alapon. Fekete kereszt fehér alapon. Fehér négyzet fehér alapon.6 Utána pedig nincsen már semmi.
A vers, e költemény – tárggyá válik,
háromdimenziós létezővé. Lapként fekszik ugyan ki a verseskötetben, négyzetekből áll, de azt mondja magáról, hogy
kereszt. A kereszt is lehet két- és háromdimenziós. Az hagyja két dimenzióban,
amit látunk; az teszi háromdimenzióssá,
amit a cím tudat velünk. Hogy felidézi a
temetőt, s benne a sír elfedettségét.
A vers, e költemény – forog, rotál egy
számítógépes cybertérben.
A vers, e költemény a szöveg státuszából visszakapta mű voltát; visszatért oda,
kezdeti honába. S örömmel észlelem a
szövegtől a mű fogalmáig visszavezető
út szakirodalmi igenlő megjelenését. A
mű-fogalom revideálását: a szöveg behatárolt – a mű végtelen. Valaha műként
fogadtam be a költeményeket, majd,
második disszertációm munkálatai során
– interpretátorként – szövegekhez közeledtem, hogy végre ismét művé álljon
össze a minden ízében, minden jegyzetével, para- és architextusával, inter- és
intratextusával, tervével és szövegváltozatával együtt befogadott mindenkori
korpusz, melyhez erős kísérőként járulnak a hagyatéki lapok, vázlatfüzetek,
jegyzetek. Egy korpusz, mely végtelen és
nyitott, akár egy „világregény”, s játékba hív végesen, illetve végtelenül nyitott
művilágával; véglegesítés nélküli szerkezeteivel: a „többes szöveg” esélyével.
A szövegek töredékességükben, hiányaikban is egy teljes (teremtett) világ romjaira
emlékeztetnek.
A vers, e költemény még ennél is több:
organikus létező, egy világ maga is, életdarab, sőt élet. Kilép szöveg-státuszából,
és dologgá válik. Mostantól létezik: van.
Weöres Sándor figyelmeztet A teljesség
felé-ben: Vigyázz, mit mondasz, mert az
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