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Pótolható hiány
Benke László lírája az alanyi líra tisz-

ta, hiteles példája, mércéje. Ha róla 

beszélek, eleve távol tartom magam a 

kritikusi számot vetés, a recenzensi la-

tolgatás, netán helykijelölés szokásától.

 Annyit engedek meg magamnak, 

hogy valóban mérceértékûnek tartom. 

Szememben ez egy szeretni való lírai 

világ.

 Veszteség címmel válogatott verse-

ket adott ki, majdnem kétszáz verset. 

Olyan mûveket, melyek mindegyike 

nagyon belülrõl, érzékenyen, mégis az 

evidenciák (a nyilvánvalóságok) nyu-

galmával és magabiztosságával szólít 

meg bennünket. Ennek titka (nincsen 

itt titok!), oka az életismeret, a megélt 

élmények önbizalmat adó, jó megítélé-

se. Valami eredendõen csendes, csen-

dességével lefegyverzõ és össze nem 

téveszthetõen magyar szemlélet.

 Paraszti környezetben eltöltött gyer-

mekkorból ered, s mindmáig ebbõl táp-

lálkozik ez a mondanivaló, mely mind 

anyagában (tehát: hogy mirõl szól), 

mind pedig mesteri eszközhasználatá-

ban végsõkig summázott versalkotás.

 Verseit régóta szeretem, s a mos-

tani kötetet végigolvasva egyrészt az 

ismert, másrészt a korábbi kötetekbõl 

kimaradt (szóval kicenzúrázott, szeb-

ben szólva „kilektorált”, „kiszerkesz-

tett”) versek harmonikus egymásba 

épülését láthatom. Nem kell hozzá 

túl eredeti humor, hogy azt mondja 

az ember – valószínûleg így lett volna 

jó egy-egy versciklus annak idején is, 

még az „ó-években”. Persze azt, hogy 

„Csordítok nyírvizet…”, kezdettõl 

egy teljes nyíltsággal és tisztasággal 

mondott bemutatkozás „névjegyének” 

érezhettem, s most eltûnõdöm rajta, 

hogy a „nagyfejsze hüppög vállamon” 

sorral zárul. Mélyértelmûsége talán 

mára világosodott meg.

 Van néhány hozzám igen közel ál-

ló verse Benke Lacinak. A Hazatérés, 

a Szekér harangszóban és a Hazafelé 

címûek. Talán azért, mert ezekkel az 

élményekkel gyerekkorom is össze-

köt. (A vasutas fi át, aki el is különül 

a falu társadalmától, de azért otthon 

is érzi magát benne.) Azt, hogy a vi-

lágegyetem, a mindenségélmény egy 

szénásszekéren hanyatt fekve tárul ki 

igazán, no jó, ne higgye el nekem, aki 

nem élte át ezt. Még megteheti.

 Verseinek másik erõs vonulata, 

amit a Kis magyar csillag – egy elvált 

szülõk magára maradt kisgyermeke 

– jelez számomra. Benke László több-

szörösen megélte, hogy a városba 

kerülõ ember, a családot alapító tisz-

tesség megcsalatik, érdemei ellenére 

devalválódik, az idõ elrágja, felemész-

ti. Az, amit a Törvénytelen halottaim 

Ratkó Józsefje az üvöltõ kín hangján 

írt meg, hogy pusztul a nép, azt Ben-

ke László a „csendlíra” lélekmarkoló 

erejével mondja el most – pusztu-

lunk, fogyunk. E vers köré a városi 

munkás-proletár, napi bérbõl élõ em-

ber megrázó erejû helyzettudósításai 

épülnek. Legszebb köztük talán Az én 

otthonom. József Attila-i! S más, ide 

tartozó versei, melyek kifejezetten a 

József Attila-i nagyversek szociológi-

ai-sorsi és esztétikai hiteles megélé-

sét bizonyítják. A jövõ nyomorterepén 

talán a legfájóbb példa.

 Ám azért ebbõl a „megérlelt 

csendbõl” fakadt hiteles alanyi költé-

szetbõl (az olvasó nevetõ egyetértését 

kiváltó módon) villannak ki, „dörren-
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nek” elõ minden köntörfalazás nélkül 

elhangzó káromkodások is néha, mint 

amikor valóban oda küldi a politiku-

sokat, ahová a munkásember szokta 

– keresetlen egyszerûséggel. (Nyilván 

ezek a versek maradtak ki korábban. 

Mostani közlésük igen nagy elõnyére 

válik a kötetnek.)

 Ez a kötet – egyik nagy érdeme – 

úgy szól a fi atalabbakhoz, „a történel-

mi félmúltból kimaradottakhoz” (sze-

rencséjükre maradtak ki), hogy világo-

san, igazmondóan kapják a lényegét a 

napjainkra már a hatodik ikszben járó 

költõ sorsának, egy – statisztikailag is 

– jellemzõ sorsnak.

 Sokágú, sokgyökerû ez a sors, 

Móricz- és Móra-gyermekhõsök, Kosz-

tolányi-érzékenység (bár Kosztolányi 

„színesebb”), feltétlenül József Attila-i 

faluismeret, -szeretet és városi sors, 

az általánosítás-látvány képessége… 

nem maradhat ki jellemzésekor. No és 

Arany János.

 Az Este címû nagyverse – érzelmi 

összefoglaló, amely A kihalt játszótér 

(nincsenek gyerekek!), a szociológiai 

közösségélmény, a család melege vi-

lágát bontja ki örök érvényûen.

 Benke László versei melegítik az 

ember szívét ebben a nagyon hideg 

korban.

Konczek József

Benke László: Veszteség (Válogatott versek). 
Orpheusz–Hét Krajcár, Budapest, 2005

Egyéni mitológia
Kovács László kiállítása az egri Templom Galériában

Jelképeinek felsorakoztatásában többszörös metafora ez a kiállítás. Mondhatni ha-

sonlatok egész rendszere, mely egyetlen allegóriát képez. Mint ahogy az életünk is 

az, a kezdet és a vég örök allegóriája, szellemi dimenziókkal, testi és lelki átváltozá-

sokkal – ha valaki éppenséggel így akarja látni ezt. S ez a valaki lehet egy értelmezõ, 

támadhat a közönség soraiból, de elõfordulhat az is, hogy maga az alkotó tekinti 

önmagát, élete folyását annak, azaz példázatszerû allegóriának, s ezért erkölcsi 

eszméinek, fontosnak ítélt elvont fogalmainak, érzelmeinek egymásba fonódó esz-

tétikai formát, érzékelhetõ képszerûséget keres – még ha kissé absztrakt módon is.

 Most átmenetileg bizonyára egy valamikor felszentelt templomban tartóz-

kodunk: Isten imádásának, az ó- és újszövetségi szent szövegek olvasásának 

és értelmezésének, az Eucharisztia tiszteletében jelen lévõ Krisztus titokzatos 

testének egykor volt liturgikus terében, ami most kiállítóhely. De ez a deszak-

ralizált tér még így is óhatatlanul visszasugároz valami szentséges hangulatot 

ezekre a képekre. Például arra fi gyelmeztet bennünket, hogy belássuk: „Az ate-

izmus tulajdonképpen betegség. Az absztrakt élet betegsége.”1 – ahogy Ham-

vas Bélánál olvashatjuk egy helyütt. Mert „ennek a vallásnak három dogmája 

van: lélek nincs – az ember állat – a halál megsemmisülés.”2

 Kovács László itt látható egyéni mitológiája mintha élõ cáfolata kívánna 

lenni ennek a tévhitnek. Hiszen az olyan jelképei, mint az ág-, a vesszõ- vagy 

1 Hamvas Béla: A bor fi lozófi ája. Életünk Könyvek, 1989, 161. o.
2 Im.: 116. o.
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indafonadék, a kereszt, a korpusz, a labirintus és a tojás, sõt ezek átvitt vagy 

konkrét, kapcsolt származékai, mint a töviskorona, a fej, a kerítés, a kert, a 

Minó tau rosz és Ariadné fonala, a csikó, a táltos, a dudás, az emberiség több 

ezer éves szakrális kultúrhistóriájának példatárából eredeztethetõk, és mind-

mind az Ég és a Föld összekapcsolódásáról és átjárhatóságáról, az élet és a 

halál, az átváltozás és az újjászületés személyre szabottan is általánosítható, 

drámai misztériumáról szólnak.

 Különös kiállítás ez. Akkor a legelvontabb, amikor valóságos képet formál, 

és akkor a legvalóságosabb, amikor elvont képpé válni igyekszik. Szinte minden 

vizuális állításának az igazsága ezen a tévedhetetlenül kidekázott egyensúlyon 

alapszik. S ez már nem pusztán esztétikai öröm, de több annál. Valami olyas-

mi, amit az ókori görögök kalokagathiának, azaz olyan eszménynek neveztek, 

amelyben a tiszta világosság és az érzéki gyönyörûség, a szépség és az igazság, 

a tetszetõsség és az erkölcsösség egyszerre, egymást áthatva nyilvánul meg.

 Furcsa, archaikus örökség ez, a mai frivol, szemérem- és kegyeletsértõ, 

blaszfémiákkal, istenkáromlásokkal terhes világunkban már-már idõszerûtlen, 

szinte anakronisztikusnak tûnõ. És Kovácsnak mégis igaza van! S ezt éppen a 

mai kor legfõbb kísértõi, a számítógép felhasználásával készített, printelt grafi -

kák bizonyítják a legfényesebben, ahol ugyanolyan önfegyelmet, céltudatossá-

got, képnyelvi tisztaságot, hamisságokra, csalóka elhajlásokra képtelen, önnön 

világához hûen és következetesen ragaszkodó mûvészi magatartást gyakorol, 

mint amilyet a vonalrajzain, sgrafi ttoin és bõrös munkáin megtapasztalhattunk 

már. Hiszen alkotóként õ tudja a legjobban, hogy nincs következmények nélküli 

mûalkotás. Mert a mû elsõsorban abba vésõdik bele, aki megcsinálta, aki meg-

alkotta azt. S „a teher megmarad”.3 A következményeket pedig viselni kell, ame-

lyektõl még a mûtárgy megsemmisítése árán sem szabadulhat meg az ember.

 A mai korban nem illik se patetikusan, se tényszerûen szólni a szuverén 

mûvész, az autonóm mûvészet váteszi vagy médiumszerepérõl. De már a 

heroikus bohóc, az ironikus udvari bolond, a mindenféle eszközt megengedõ 

pankrátor és a provokatív excentrikus magatartás is a múlté. El lehet felejteni. 

A mai mûvészet valahogy eladhatóbb és pénzszagúbb lett, divatos szóval élve, 

olyan „light”-os, könnyedebb, csekély poggyásszal utazó, a dolgoknak kisebb 

jelentõséget tulajdonító, az elvárásokhoz problémamentesen simuló, egy 

szabványosított, globalizálódó, külsõ apparátusnak már-már behódoló. Ez a 

mûvészet egyszerûen gyakorlatiasabb és rámenõsebb, mint a régi volt.

 És mindez miért van így? Mert létrontásban élünk. Mert valahogy már az 

az alap sincs a helyén, amit a hagyomány szerint rendnek szokás nevezni. 

Ezzel kapcsolatban megint csak Hamvas Bélára kell hivatkoznom, aki e mába 

torkolló világtendenciával kapcsolatban már az ötvenes-hatvanas években jel-

zésértékû kijelentéseket fogalmazott meg. Idézem õt: „…tudjuk, hogy helyes 

rendszer nincs. Minden rendszer érvénytelen. A rend pedig nem található ki, 

mert az minden helyen és idõben azonos és adva van, éspedig a világgal és a 

létezéssel együtt. A hagyomány rendje preegzisztens, vagyis a kezdetek kezde-

te elõtt megvolt, és a világ a rend gondolatából keletkezett.”4

3 Hamvas Béla: A mû elégetése. In.: Patmosz I., Életünk Könyvek, 1992, 155. o.
4 Hamvas Béla: Kiengesztelõdés. In.: Patmosz II., Életünk Könyvek, 1992, 231. o.
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 Nos, én úgy érzékelem, Kovács László mûveiben valahogy rend van. Tiszta, 

világos, következetes és gondos rend. Ilyen értelemben tehát, de csakis ilyen 

értelemben, õ is egy korszerûtlen ember. Azaz egy egyszerre archaikus és 

modern gondolkodású mûvész, aki tudja – Hamvas szavaival élve –, hogy „a 

modern gondolkodást jelentékennyé az teszi, hogy a jelenkorra az egyetemes 

emberi mértéket alkalmazza. (…) És ez a mérték, mint normális magatartás, 

minden emberben megvan; ezt hívják alapállásnak. A modern gondolkodás 

sajátos, Európában egyetlen feszültsége, hogy az ember az alapállás tudatosí-

tását és helyreállítását megkísérli.”5

 És e munkákat s e környezetet látva Kovács Lászlóval kapcsolatban azt is 

valószínûsíthetõnek tartom, hogy hisz a mûvész médiumszerepében. Nemcsak 

üzenni akarja a saját üzenetét, de egy külsõ üzenetet is közvetít. Mert az egy-

szerre archaikus és modern ember tisztában van vele, hogy az igazi mûvész 

„azokat az eszméket, amelyeket megvalósít, nem maga gondolja ki. (…) Az em-

beri létet befolyásoló eszméket magasabb, fõként tágabb létszintrõl kapjuk, és 

ezek azok, amelyek életünket irányítják. (…) Az ember csak afölött dönt, hogy 

milyen erõt fogad magába, és azt milyen mértékben valósítja meg.”6

 Érzésem szerint – s ebben a képek összefonódó tematikái, témái és jelképei 

is megerõsítenek, bár az életmûbõl közel sem láthatunk most mindent – itt egy 

összegzõ jellegû, rendkívül drámai hatású kiállítással van dolgunk, ahol a szim-

bólumok jelentésköreinek ellentétes pólusait is felölelõen, minden mindennel 

összefügg. A növény- vagy vesszõfonadék a labirintussal, az örök élet jelképe 

Krisztus kínszenvedésével, a hajtás-ágbogak a töviskoronával, a töviskorona a 

fejjel, a kereszttel és a korpusszal, a korpusz a lenyúzott báránybõrrel, a lenyú-

zott báránybõr a dudával. – A kerítés a kerttel, a kert az élõ televénnyel, az élõ 

televény a labirintussal, a labirintus a kúttal, a kút a Föld méhével, a magzati lét 

birodalmával, a magzati lét birodalma a dudással, a dudás a tojással, s a tojás 

a csodás újjászületéssel…

 S mindez valami nagyon emelkedett, átszellemült és mégis érzékien érzék-

letes minõséggel.

Novotny Tihamér

A boldogság mindenkinek más
A sors ritka adománya, ha egy költõ egyformán képes szólni a gyermeknéphez 

és a felnõttek világához. De lehet, hogy éppen az a természetes, ha a költõ 

nem „célozza meg” olvasótáborát. Ha úgy írja verseit, hogy azok minden értõ 

és érdeklõdõ számára szóljanak, függetlenül az olvasó éveinek számától és a 

világban szerzett tapasztalataitól. Nos, Sebõk Éva életmûvét át- meg átszövik 

a felnõttekhez és a gyerekekhez egyaránt szóló versek, de még inkább azok, 

amelyeket szinte sajnálunk egyik vagy másik csoportba beleszorítani.

5 Im.: 230. o.
6 Im.: 234. o.
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 A Seregélytánc – szándéka szerint – az életmû gyermekverseibõl nyújt bõ-

séges válogatást. Sebõk Éva képes megszólítani a gyermeket, aki ott él minden 

felnõttben az emlékek mélyén, és minden gyermeket, aki a felnõtt világ meg-

hódítására (de legalább megértésére) készül.

 Különös világ ez a költõi ország, tele csodákkal és varázslattal, közel a ter-

mészethez – valójában maga a végtelenre tágult természet, tele átváltozásokkal 

és kibúvókkal, az élõk és a nem élõk kergetõzésével, a jelentéktelen dolgok 

(színek, fények és hangulatok) nagy-nagy jelentõségével.

 A gyerek azért többnyire fõszereplõ ebben a vers-mese világban. Elsuttog-

ja titkait, elárulja vágyait, beavat azokba az apró (óriási) csodákba, amelyek 

vele és körülötte történnek. Az õ életében, az õ univerzumában. Pedig bizony 

az sokszor nem is gyermeki, hanem a nagy végtelen és a legapróbb környe-

zet együttes-közös világa, amely nagyon különös törvények szerint mûködik. 

Sebõk Éva költõi országában a törvények mûködését nem bölcs könyvekbõl le-

het kiolvasni, hanem madárfi ókák szavából, rigó, kenderike, cinege nótájából, 

kotlósok és petymegek megfontolt pityegésébõl és hasonló biztos forrásokból.

 Van ebben a mesevilágban elég sok csodalény, hogyne volna: Hahó-manó, 

Toboztündér, Tûzmanó meg a többiek, de õk sem okosabbak vagy különbek, 

mint a világ két lábon és földön járó gyerekei. Õk csak eltáncolják, elsuttogják, 

elbukfencezik mindazt, amit persze a közönséges gyerekek is tudnak, csak õk 

esetleg ügyesebben csinálják.

 A természet nagyon nagy úr ebben az apró-végtelen meseországban, va-

lójában az egyetlen úr, az egyetlen „jóságos zsarnok”: esõt, havat, szelet hoz, 

hideget és meleget fúj, riogatja és bátorítja, elijeszti és jókedvre deríti emberké-

it-állatkáit. És a felnõtt költõ csak néha szól ki ebbõl a gyermekvilágból: akkor 

megrázó és torokszorító történetet mond el a sebesült bogárkáról, akit etettek és 

neveltek, akinek szívszorongva lesték a túlélési kísérletét. És aki mégis meghalt, 

minden élõ szomorúságára és minden élõ okulására, mert a világ – a felnõtt és 

a gyermeki – mégis így kerek, így teljes: a szépség és a szörnyeteg, a boldogság 

és a borzongás, a születés és az elmúlás így jár benne összefonódva.

 Muzsikál és táncol, zsong és zsibong ez a költészet, minden vers egy-egy 

óda a szépséghez, a természethez. És mégis érzi az olvasó: a maga kedvére 

ugyanúgy dúdol és dünnyög, cserreg és csattog a rím, a ritmus, mint az olvasó 

és az érzését megfogalmazni vágyó gyermek örömére. Ilyen igényes önfeledt-

ség, ilyen rendszabályok sugallta játékosság talán csak Weöres Sándor csoda-

világában fordult elõ a magyar költészetben. De az más! De ez más!

 Az állatgyerekek játékos tereferéje, apró bakugrásai és komolykodása a leg-

kisebbekhez szól, a legnagyobb költõi igénnyel. Hiszõke a nyiladozó értelem és 

az emlékezés bizonytalan, mégis hiteles képét vázolja föl, miközben különös, új-

szerû költõi hangnemet teremt: a kötetlen és a rímes beszéd sajátságos szövetét. 

Kármen (néhol Carmen) már az idõsebb korosztály gondolatait, érzelmeit fogal-

mazza meg a maga tizenéves nyelvén: hányavetien aranyos nyelv ez, nyoma sincs 

benne versnek, valahogy mégis egységes csokrot (gubancot?) alkot szó-mondat 

indáival, gyerekes-felnõttes, alig leplezett óhajaival és leplezetlen örömével.

 Akár ha ódon, középkori tornyokból, kutakból, barlangokból szólna néme-

lyik hosszú vers: A koboldos, A suhanás titkai, a Seregélytánc, a Meteor-álom. 

Álom és valóság határán mozognak ezek a versek? Inkább valami olyan me-
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seszerûségben, ahol minden igaz, a csodalények, a hableány, a száguldozó 

meteorfi óka meg a többiek. A szépség felé, a boldogság felé törekednek, 

vágyakoznak. Ha nem hatna idegennek a gyermekversek világában, azt mond-

hatnánk, valami fausti cél felé, az élet értelmét keresõ-elérõ pillanatért. És 

akkor megállnak, elgondolkodnak, megbújnak föld alatt, víz fölött, éjszakai fa 

odvában. A hosszú mese-versek sokat megõriztek a balladák világából, sokat 

átmentettek a hagyományos romantikus mesék hangulatából – mégis teljesen 

egyéniek, Sebõk Éva világának hiteles hordozói. Lehet a szereplõkkel együtt 

élvezni az utazást (mert minden gyerekvers utazás), lehet gyönyörködni és bor-

zongani a természet szépségében és zordságában, talán kicsit elszomorodni is 

lehet, hol az éj beálltán, hol a boldog seregélytánc elmúltán. De leginkább azon 

lehet álmélkodni, hogy a leírt (az elmondott, az elolvasott) szónak micsoda 

hatalma és bûvereje van, mennyire képes hatalmába vonni és emlékezetessé 

tenni mindazt – akárcsak a mesebeli bûvös kõ –, amit csak megérint.

 Péter László rajzai méltó társai a verseknek, régtõl tudjuk: a látvány és a 

hallomás egymást óriásira (harmonikus egésszé) növelheti. Ugyanolyan álom-

szerûek, természetábrázolásukban hitelesek, összhatásukban mégis kicsit ka-

rikatúraszerûek és megmosolyogni valók ezek a rajzok. Akárcsak a versek. Aki 

kézbe veszi a könyvet, aligha teszi le, mielõtt az utolsó mondatig el nem olvasta 

és végig nem nézte. Aztán kezdi elölrõl…

Lukáts János

Sebõk Éva: Seregélytánc – Péter László rajzaival. Napkút Kiadó, Budapest, 2005

Közelítõ
Muzsnay Ákos grafi kái a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban

A gyõri tárlatnak két elõzménye is volt: 2002-ben a budapesti Karinthy Szalon-

ban, és 2003-ban ugyancsak a fõvárosban, az Újlipótvárosi Galériában állította 

ki Muzsnay Ákos egyetlen téma köré szervezõdött grafi káit. Mégis a gyõri bemu-

tatkozás a legteljesebb. Hiszen a grafi kus Közelítõ címû sorozatát, a megdöb-

bentõ ceruzarajzokat három új – a korábbiakhoz képest más technikával készült 

– lappal (hidegtû, borzolás) kibõvítette. A szenvedés-élmény újabb stációit tárja 

itt elénk: a Keresztút – tudjuk, bibliai ihletettségû – élményköréhez, drámájához 

az édesapja emlékének áldozó, 1956 tragédiáját igencsak fölidézõ rézkarcok 

társultak. Mintegy az égi és a földi szenvedést az Ember szenvedésének láttatva.

 Képiségében kemény és keserû világ ez, mintha a kihûlt táj fölött (utolsó ceru-

zalapok) keselyûk köröznének, és a földet orrukkal vérebek szántanák. És megany-

nyi kereszt, karó, földbe vert, ágaitól megfosztott fatörzs – a corpus már nincs sehol 

– emlékeztet a megtörténtre, a semmissé nem tehetõ gyalázatra. Természetesen 

ez csak a vég (és egyúttal – szerencsére – a megvilágosodás kezdete), s ameddig 

Kikötő
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idáig eljut a grafi kus, lapról lapra haladva kibontódik – némiképp az idõrendet (a 

beteljesülést) követve – a Megfeszített egyetemes érvényû drámája, magában fog-

lalva sorsunk: a heródesek által lekaszabolt szabadság tragédiáját is.

 Muzsnay Ákos valamennyire – fõképp a sorozaton kívüli (ám gondolatiságá-

ban ahhoz erõsen kötõdõ Hármaskép (2002) révén – betartja a hagyományos 

ikonográfi a szabályait, de historikus Golgotája nem bibliai példatár. Jóllehet 

csupán a bal lator és jobb lator szerepeltetésével érvényes a Triptichon, és az 

irodalomban-mûvészetben számtalanszor ábrázolt Keresztút is csak a stációk 

szoros egymásutánjával teljes, de a mûvésznek van mersze eltérni a Biblia va-

lóságától. Az õ közelítése legalább kétirányú: nem utolsósorban Tarkovszkij hi-

tétõl megittasulva – nem a hétköznapi vallásgyakorlásról van szó – egyre inkább 

érintkezik a szakralitással; ugyanakkor a megvesszõzött, földre kényszerített 

magyar októbert megszemélyesítve, akárha az a Koponyák Hegyének valóságos 

szenvedõje volna, töviskoszorúval látja el, s ezáltal egy nép sorstragédiáját Jézus 

kereszthalálához közelíti. Persze mindez egy belsõ folyamat kiteljesítése, amely-

nek eredménye ott van a különbözõ, az áldozat igazságát hol a fényszerkezet 

megbontásával, hol a tüzes szög általi átlyuggatással láttató lapokon.

 Végsõ soron a stációk legdöbbenetesebb állomása, a kereszthalál – leg-

alábbis ami a hagyományos ábrázolást illeti – hiányzik a Közelítõ címû so-

rozatból. A grafi kákon csak a tragédia elõkészítése – számtalan változatban 

– és a korpusz keresztrõl való levétele utáni megannyi fájdalmas történés kap 

hangsúlyt. Ám a Hármaskép három kartonja annál érzékletesebben – mi több, 

összetett módon: a fi gurák jelképszerû tágasságával – vetíti elénk a szent test 

ilyesfajta, a földi világból való kivonulását.

 Az arc nélküli, jobbra dõlt fej mérhetetlen fájdalmat kiáltó szája (I.) és az 

elõrebukó, bebugyolált, sással vagy tövissel ékesített fõ „bevégeztetett” pilla-

nata (III.) a két végpont. S ami közte van – esetünkben a fókuszban (II.) –, az 

maga a tömörítés csodája. Nem tudhatni, hogy a balra nézõ, karok nélküli, e 

csonkaságában is megejtõ corpus a kereszthalál mint az Igazságon betelje-

sedõ végítélet törvényét visszhangozza-e, vagy testékkel a sziklát kettéhasítva 

épp a föltámadást készíti elõ. Ez utóbbira nemcsak az alak helyzete utal, ha-

nem a fényt szimbolizáló, egy-két világos felület is. Míg a triptichon két szélsõ 

lapján a lator kereszt felsõ „V”-jét a karok formázzák, addig a középsõ grafi kán 

nincs szükség (vagy ha igen, csupán rejtve, a föltételezett sziklasírt kettéhasító, 

tömbök takarta mozdulatban) a felsõ végtagra.

 A corpus ilyesfajta – csupán az ábrázolás szerinti – leegyszerûsítésével, illetve 

eltüntetésével Muzsnay többször is él. Ennek eklatáns példája a sorozat 5. lapja, 

vagyis a fénykereszt-imitációra feszülõ testet és az alsó rész fehéres kavicsait, 

fûszálait, kopárságát, balra az alak árnyékát és alul a forró tûvel átszúrt karton 

lyukainak szenvedés-jelképeit megérzékítõ grafi ka. S a fi guranélküliségre meg 

a sötét gomolygásba (szürke ceruza-háttérbe) beleszúró „szálakat”: a felsõ vé-

gükön világosodó karókat – akárha valamilyen kivégzõhelyre utaló tárgyakat 

– érzékeltetõ karton (II.). Szintén nincs alak a sorozatot kezdõ ceruzarajzon (I. – 

2002), amelynek motívumvilága és várfal-hangulata – noha azok vörös krétával 

készültek – a Tarkovszkij emlékét idézõ grafi kákhoz hasonlatos. Bár a háttérben 

templom vagy kastélytornyok sziluettjei, s a világosabb részekkel („fûszálszerke-

zet”) valamennyire oldódik a sötétszürke téglafal várat, várbörtönt szimbolizáló 
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sorsszerûsége, a rések, repedések, (lõ)lyukak valaminõ fenyegetettségérzést 

sugallnak. Annál félelmetesebb ez a sugallat, hogy a szemet csaknem megnyug-

tatóan van grafi kailag elõadva a bezártság mint szép halál.

 Azon lehet meditálni, hogy Muzsnay a keresztút, Jézus megfeszíttetése vagy 

– az újabb rézkarcokon – a forradalom bukását saját testének tragédiájaként 

megszenvedõ Apa ábrázolásakor miért nem nyúl a rút, a világ ocsmányságát a 

maga aljasságában megragadó eszközökhöz. Talán azért ódzkodik az ilyesféle 

harsányságtól, mert a reneszánsz mesterek grafi kai fényhálóinak tisztelete – „a 

vonalszépségre törekvõ dekorativitástól a plasztikusan ábrázolt testek térbeli 

kompozíciójáig” kínálkoznak a megjelenítés módozatai – arra késztette, hogy 

a sokszor frivolnak tetszõ külsõ jegyek ellenében a hatásosabb – belülrõl átélt, 

sõt a bensõt föl is kavaró – drámai vonulatra koncentráljon. Szó se róla, a tüzes 

szöggel átütött, a perzselés nyomát is õrzõ kartonok és a fúrógéppel átlyugga-

tott, roncsolt nyomólemezek (November – Édesapám emlékére, 2004) fölmutat-

nak, nem is keveset, ebbõl a sokkhatásból, de nála mindez csak járulékos elem. 

A dráma – az emberben föloldhatatlan bûntudat – mélyebben van. A Lélekben.

 Az örökös, de sohasem elérhetõ megtisztuláshoz vittek közelebb a Tar-

kovszkij hitét, fi lozófi áját, világlátását – a törékeny emberben is fölfedezhetõ is-

tenembert – grafi kai látomássá emelõ, korábbi vöröskréta-lapjai. S ugyanezt a 

kemény – ha rögösnek nem is mondható, de keserves – utat járja be a mûvész 

gyõri kollekciójában is. A Közelítõ tavalyi és tavalyelõtti grafi kái – döbbenetes 

sorozat – szépen egybesimultak. Muzsnayt kezdettõl fogva – festményein, gra-

fi káin, plakettjein is – a világ bántásainak kitett s benne a történelem fenyege-

tettségét fölöttébb érzõ és megszenvedõ corpus viselkedése (gyõzedelem vagy 

elbukás) érdekli. Ezért alakjainak szinte nincs is arca, vagy ha igen, akkor az el 

van takarva. Testüket mindig háncsruha vagy köréjük csavart gyolcs fedi, s ez-

zel a „nyitott” ábrázolásmóddal azt is érzékelteti a mûvész, hogy nem tudhatni: 

a szenvedõ a megfeszíttetés elõtt van-e még, vagy már kikelt a sziklasírból.

 Tehát ha a Közelítõnek van is – jobbára a történetiség idõrendjét követõ – logi-

kai láncolata, a grafi kák sorozat-jellegükön kívül is vallanak. Jó párukat tekintve a 

remekmû szintjén. Ilyen lap a keresztet vivõ Jézus – arcát egyik kezével eltakarja, 

hátában a kísérõ katona – vonaglásában is fenséges vonulása (II.) és az alak rö-

vidülésében a keresztre feszítés drámáját – a szép könyörtelenséget – ugyancsak 

elénk vetítõ, átlós szerkezetû grafi ka (12.). És akkor hol van még a sötétszürke, 

gesztus ecsetnyomokkal élénkített arany felhõt dárdáikkal – fényfegyvereikkel? – 

átszúró, sásba, gyolcsba burkolózó férfi ak hada (16.), és hol marad a sötétszürke 

grafi t-égbe a horizonton fényt – halovány derengést – vivõ Nap hihetetlenül fi nom, 

a füveknek és a köveknek ugyancsak megnyugvást hozó lélekrajza!

 A stációjárás a három rézkarcon (Õszi tavasz; Október; November – mind 

2004) is folytatódik. Amikor Muzsnay Ákos ezekkel a megtört, árnyékuk tonnáit 

gyötrelemmel cipelõ, a forradalom elbukásába szinte belerokkanó – ülõ, lép-

delõ, magába roskadó – alakokkal az édesapjára emlékezik, a névtelen hõsök 

elõtt is fejet hajt. A hidegtû-borzolásoknak – az 1956-os forradalom modern 

Krisztus-képeinek ugyanaz az üzenete, mint eddigi munkáinak: ha bûntudattól 

gyötört lélekkel ama klasszikus corpus megigazulását követjük, közelebb jutunk 

nemcsak magunk, de az Ember igazságának eléréséhez is.

Szakolczay Lajos
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Könyvleletek

A Holdra lépés aspektusai
A múlt század második felében, 1969. 

július 20-án Neil Amstrong, a szom-

szédgyerek Holdra szállt. E század 

elsõ éveiben, pontosabban 2003-

ban, megjelent Szõcs Géza legújabb 

verseskötete, Az al-legóriás ember 

(avagy mikor a szomszédgyerek a 

Holdra lép). Látszólag érdektelen és 

érthetetlen párhuzam, ha egyáltalán 

felmerül bárkiben a párhuzam gon-

dolata. S mégis ez az enigmatikus 

viszony – a nagy lépés és Sz. G. 

legújabb verseskötete között – felcsi-

gázza a földi halandó érdeklõdését, 

olyannyira, hogy már nem is könyv-

leletként, sokkal inkább holdleletként 

tekintek az elõttem heverõ rejtélyes 

kötetre. Hogy is van ez? Holdon ta-

lált könyvlelet, avagy holdlelet könyv 

formájában? Interpretáció kérdése, s 

persze az összetett szavak játékos-

ságának számos lehetõsége. Szavak, 

játékosság, többértelmûség, variálha-

tóság és Szõcs Géza. S természetesen 

az új kötet, fõként annak tudatában, 

hogy 1992-ben megjelent a költõnek 

A vendégszeretõ avagy Szinbád Ma-

rienbadban címû verseskötete „Sz. 

G. utolsó verseskönyve” alcímmel. Ha 

az volt az utolsó, akkor ez micsoda? 

Könyvnek könyv, versek is vannak 

benne. Tehát? Újabb enigma, vagy 

csak ismételt játék, huncutkodás az 

olvasóval? Az egyre-másra felmerülõ 

kérdések jelzik, valóban leletértékû 

könyvrõl esik szó, ha ugyan eshet a 

szó, s nemcsak az esõ.

 Elsõként megpróbálok rávilágíta-

ni az utolsó utáni kötet mibenlétére, 

ahogyan ezt a kötet szerkesztõje is 

megkísérelte. A könyv legvégén egy 

interjút találhatunk, mely még e kötet 

megjelenése elõtt készült, s az el-

sõ kérdés máris azt feszegette, miért 

aposztrofálta utolsóként az 1992-es 

könyvet a költõ. Válasz nincs rá, vagyis 

Szõcs nem kívánta lerántani a leplet. 

A rejtély megmarad. Aztán a beszél-

getés közben kiderült más is: „Sokan, 

miután megjelent a SZINDBÁD, mint 

Sz. G. utolsó verseskönyve, gyorsan és 

megkönnyebbülve igyekeztek tudato-

sítani: Sz. G. nevû költõ nincs többé. 

Ha volt is, ki tudja, mi lett vele. Mintha 

a verseskötet tenné költõvé a költõt! 

Mintha nem láttuk volna százszor, hogy 

mint válnak szerzõk kötetrõl kötetre 

ismeretlenebbé…” A két kötet között 

eltelt idõszak kísérlet is lehetett: ma-

rad-e költõ az ember könyv nélkül, 

egybegyûjtött és rendszerezett versek 

nélkül. S íme, ez az újabb gyûjtemény a 

bizonyíték: igenis marad, hiszen az írás 

a fontos, s nem elsõsorban a publikálás 

ténye. Azonban ha ilyen hosszú idõ el-

teltével mégis kötettel jelentkezik Szõcs 

Géza, akkor annak súlya, jelentõsége 

van. A verseskötet nélküli, „áthallgatott” 

idõintervallum (1992-tõl 2003-ig) je-

lentõs korszak életünkben, a változások 

korszaka. A rendszerváltozás kiteljese-

dése Magyarországon, forradalom utá-

ni újrakezdés Romániában. Amit még 

nem láthattunk tisztán a kilencvenes 

években, az 2003-ra részben letisztult 

már, s az idõbeli távolság megfontol-

tabbá tesz mindenkit, s könnyebben, 

talán hitelesebben szólhatunk az el-

múltról. Talán így van, talán nem, min-

denesetre a kötet versei, ciklusai valla-

nak, vallani akarnak múltról és jelenrõl, 

hagyományról és lehetõségekrõl.
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 S nem mellékes a már említett 

párhuzam sem. Sokak által ismert 

az anekdota, miszerint mikor Am-

strong a Holdra lépett, az emlékeze-

tes mondathoz azt is hozzáfûzte: „Go 

ahead, Mr. Rigby!”, azaz „Gyerünk, 

Mr. Rigby!” Az ûrhajós a holdra szál-

lás után harminc évvel oldotta fel a 

rejtélyt: kisgyermekként az udvaron 

labdázva hallotta, amint a szomszéd 

orális szexre buzdítja a feleségét, aki 

a szájhagyomány szerint így válaszolt: 

„Majd ha a szomszédgyerek a Holdon 

fog sétálni!” A jegyzetekben a szerzõ 

még ezt is hozzáteszi: „A történet 

lehet, hogy valós, lehet, hogy fi ktív 

(és lehet, hogy apokrif).” S mindezzel 

együtt a történet a kötet alcímébe 

került, mely jelzésértékû. A hajdan-

volt rejtélyek feloldását kísérli meg a 

költõ, s természetesen a rá jellemzõ 

módon mindeközben újabbakat alkot. 

Kicsit ezt tükrözi a cím is: Az al-leg-

óriás ember. Nem azt mondja egy-

szerûen, az allegóriás ember, hanem 

a szó megbontásával játékot hoz létre, 

melyben egyenlõ szerephez jut az óri-

ás, a „legóriás” és persze az allegória. 

Amit mond, és amit ért alatta, több-

nyire különbözik egymástól. Valahogy 

így kell olvasni a verseskötetet is, 

melyben túlnyomórészt szerepverse-

ket találhatunk. Játékos, huncutkodó 

s néha fájdalmasan õszinte versek 

Szõcs Géza szövegei. Két versciklust 

emelnék itt ki: az egyik A szent király 

és népe, a másik pedig 901 évvel 

késõbb. Úgy tûnik, mintha ezekben a 

magyarság történelmére emlékezne, 

azonban a szövegek aktuális, napja-

inkra vonatkozó igazságtartalma és 

e valóság fölött mondott ítélete átüt 

a sorokon, s más megvilágításba he-

lyezi ezeket a verseket: „Szent László 

templomában / írás lángol a falban, 

// mit ember szeme nem lát / csak ha 

rettentõ baj van: // »MEGSZÁMLÁL-

TATTÁL, NÉPEM / S HÍJJÁVAL TALÁL-

TATTÁL // DE AZ ÚR FIA ÁLTAL / MÁR 

TE IS MEGVÁLTATTÁL«”. S nemcsak a 

látszólag történelmi vonatkozású szö-

vegek esetében beszélhetünk aktuali-

tásról, hanem a további, szójátékokon 

(pl. halál-omány, ezer fátum – rezer-

vátum) alapuló költemények is „rejtje-

lezett” üzenetnek tûnnek, melyek már 

sokkal nyíltabban vádolnak, s talán 

ítélkeznek is közéletünk fölött. S ami 

talán a legfájóbb, az a szembeszökõ 

változatlanság a múlttal szemben. 

Mintha ezer vagy ötszáz év óta semmit 

sem változott volna a helyzetünk.

 S szintén a helyzet változatlansá-

gára utal a megidézett hagyomány. 

A kötet utolsó ciklusában található állo-

más- és váróteremversek Dsida Nagy-

csütörtök címû versét idézik, melyben 

ott található a sokak által citált mon-

dat: „sors elõl szökve, mégis szem-

ben sorssal”. Székelykocsárd nem más, 

mint egy romániai vasúti átszállóhely, 

melynek váróterme mindig tele van 

várakozó emberekkel. A Dsidát citálók 

révén Kocsárd nemcsak a romániai 

magyar, de lassan az egyetemes ma-

gyar irodalom szellemi átszállóhelye, 

fordulópontja és mérföldköve lesz. Az 

indulás és megérkezés közös szimbó-

luma ez Szõcs Gézánál is: az új kötetre 

is érvényes mindez, s úgy vélem, jele-

nünkre is: „Egykoron én is szálltam át 

Kocsárdon, / Kocsárdon én is szálltam 

át. // Albatrosz voltam, súlyos csomag-

jaimmal. / Kocsárdon én is szálltam 

egykor át. // Disznóbõr kofferjeimben 

fehér szárnyak lapultak / s egy óriási, 

sós viharkabát.” Humorral, iróniával át-

itatott, kegyetlenül õszinte versjátékok 

Szõcs Géza szövegei, melyekben együtt 

lélegzenek közéletünk és irodalmunk 

apró rezdülései.

Vincze Ferenc

Irodalmi Jelen Könyvek, 2003.
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