
 

8282

Mányoki Endre

Zalán 2010–2011
Csak Sziveri és Baka…

Egész álló délután ez a mondat-

kezdet dobog a fülemben, s folytat-

nám rutinosan: csak �k… Csak �k 

mit? Csak �k tudtak így meghalni? 

Ekkora súlyú költészetet hagyva ma-

guk után? Csak �k jártak be ilyen 

fesztávokat kora költészetük és a vége 

ívén? Csak �k tisztultak le efféle fehér 

bohócos eleganciával a közlés mini-

mumára, s ugyanott a teljességére?

De hát Zalán él, jól van, jelen van, 

könyvet ad ki, díjat kap, kutya baja. 

Miért hát mégis az a sz�nni nem akaró 

zakatolás: csak Sziveri és Baka…

Egy év verseit olvasom sorra, s 

nem sorban. 2010. július 5-ikén in-

dítottam el az Irodalmi Jelen cím� 

internet-folyóiratban a Verstörténés 

rovatot, s rögtön Zalánnal. Az el-

s� hónapokban öten írták heti rend-

szerességgel a történéseket versben 

(Zalán, T�zsér Árpád, Tóth Erzsébet, 

Rónai-Balázs Zoltán, Jász Attila, s egy 

ütemmel kés�bb, hatodikként, szom-

baton Papp Tibor). Nem a rovatomról 

szól ez a néhány sor, de annyit talán 

érdemes tudni, hogy ezzel az állítás-

sal kezdtem: A vers ma, úgy érezzük, 

kissé eltávolodott az élet lüktet�, pul-

záló mindennapjaitól. A  Verstörténés 

eredend� célja ez volt, s programja 

ez is maradt – megragadni az életet a 

maga lüktetésében, állandó alakulá-

sában, mindennapokhoz közeli való-

jában – versben.

Zalán maradt az egyetlen költ�, 

aki mindmáig részt vesz ebben a fo-

lyamatban. S  ha most írhatok róla, 

ezért fontos nekem. Egy év költé-

szete egyetlen íven. Milyen volt ez a 

Zalán-év? Zalán Tiboré, aki az általam 

megélt id�nek minden bizonnyal kor-

szakot meghatározó költ�je.

Mondhatnám: az összegzés ideje 

volt. Hiszen ahogy összemásoltam a 

megjelent m�veket egy mappába, lát-

ni: szinte ahány vers, annyi lírai m�faj, 

stílus, forma, megszólalás. Mintha a 

költ� el�szedné a rezervából vala-

mennyi kézhez simuló eszközét, s 

megmutatná az igényes publikumnak, 

mennyire könny� kézzel bánik mind-

egyikkel.

Régi, második fázisbeli önmagá-

val kezdi (Nap-szilánkok), fölidézve a 

„radikális avantgarde” id�ket, a hetve-

nes-nyolcvanas évek fordulóját. S nem 

csupán a hosszúversre hajazó forma 

révén, hanem a kor-reminiszcenciák 

citálásával is: Palicsi-tó, Domonkos 

Pista, Kosztolányi, Csáth, s a MAO PO 

szóban a dadás játékosság… S  hai-

kukkal zárja (2011. 06. 09), vagyis hát 

ezzel zárul az évkör. Enigmával tehát, 

s a pillanatban létez� egész élmé-

nyének megragadásával, így, együtt. 

De ez a Zalán-haiku felfogásában is, 

„m�ködésében” is más, mint az ere-

deti zen-líra, és mint akár a jellegadó 

kortársaké Fodor Ákostól Nagy Zopá-

nig. A Zalán-haiku itt (már) ha nem is 

történést, narrratívát, de alakulást, te-

hát folyamatot ír le; lassút bár, mégis 

változást, refl exív id�beliséget. Akárha 

a költ� a megélhet�, megjeleníthet�, 

ám az értelem számára az elfogadá-

son kívül más esélyt nem kínáló po-

zícióból csöndesen, talán óvatosan 

visszamozdulna a létezését rációval is 

birtokolni kívánó én státusába.
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S  a kett� között valóban szin-

te a teljes arzenál. Drámai szabad-

vers-fragmentumokra, szcénákra 

bontva (Mintha – rövidfi lm-forgató-

könyv), melyek mögött az olvasó 

próbálkozhat a zaláni színjátékot ki-

bontani, egyszersmind akár a saját 

drámáját a fi lmbe vetíteni. Máskor a 

kezdetekre jellemz�, er�s-érzéki me-

taforarend (Ha meg feljön a hold / az 

�rült Csontváry kezd mászkálni há-

zak gerincén / valami rossz kis batyu-

val hátán / kilóg bel�le valami üveg / 

valami ecsetek nyúlnak ki / a gyom-

rából – Terasz), mely legkivált Baká-

hoz kapcsolja, különösképp’ ha a fes-

t�iséget és az álomszer�séget is ebbe 

az áramba illesztjük. Megint máshol a 

tájélmény lép el� els�dleges inspirá-

cióvá. Vagy a klasszikus lírai-beillesz-

ked�, a tájból metaforát, emberi bels� 

látványokat kibontó magatartásként 

(�rségi képek), vagy szinte fi zikailag, 

metonimikusan azonosulva vele (ma-

gam vagyok a táj, sebe az én sebem, 

fájdalma az én fájdalmam, íróé s olva-

sóé egyaránt), miként az Ablakokban:

A vonatablakon túl

lassan leesik az alkony.

Valahol felsírsz, -nevetsz.

A lélegzésed is hallom,

és az �szi chansban:

Az éjszakában vonatok járnak

ablakban könyökl� költ�k fáznak

Bújik a kora�sz pelerinbe

kilóg alóla foltos az inge.

De ez a statikus-lelki táj sokszor 

kimozdul önmagából, a szemlél�d� 

tekintet csapong, bizonyosságot ke-

res, bármit, amibe belekapaszkod-

hatna. Verdes�, koreografálatlannak 

tetsz� mozgás, kétségbeesett kísérlet 

(ha egyensúlyra nem is, legalább) 

nyugvópontra találni a térben, valahol 

(Hózuhogásba hasít a zuhanás / de 

ordítását elnyomja a harang – Els� 

gyertyagyújtás; Imbolygó horgász-

úszó a létünk / táncol kicsit és el-

merül – Balatoni horgászat). Nem 

egyetlen metafora bomlik ki, még 

csak nem is metaforasor, képfüzér áll 

össze rendbe, hanem a létbe vetett-

ség állapota rögzül minden látható, 

megragadható látványban.

S  nem beszéltem a mestermun-

kákról, a formai bravúrokról (tükör-

szonett, medallion), a „m�hely” fara-

gó, vágó, csiszoló eszközeir�l.

Csak Sziveri és Baka… Miért nem 

az öreg Arany, a „kései” József Attila, 

Illyés fekete-fehér versei, Juhász Fe-

renc akmeikus mai lírája? Talán Szive-

ri közelebb visz valami megoldáshoz, 

gondoltam. Hiszen itt,

Ami fogyott, az volt hamis.

Találkozásuk a betel�

arányok idejére esett.

Verg�dhetett volna ellene,

ereje volt, de tudta, nem lehet,

az Arányok idejében összetéveszt-

hetetlenül a halálra rátisztuló Sziveri 

Jánost hallani.

De Zalán nem a halálára készül. 

Nem ezért összegez, nem ezért csa-

pong, nem ezért búcsúzkodik min-

dent�l, amibe éppen belékapaszko-

dik. Tájtól, szerelemt�l, magától, köl-

t�i eszcájgaitól. Zalán nem rezignált, 

mint Arany, nem ontologikus, mint 

József Attila, nem szakadár közem-

ber, aki élete alkonyán rácsudálkozik 

a lét illékony-romlékony valójára, mint 

Illyés, és nem bölcs, egyszer�en, mint 

Juhász.
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Zalán Tibor meg van rettenve va-

lamit�l, nagyon. Valamit�l, amit lát, 

s meg nem akadályozhat. Amit érez, 

de hiába hánykolódik benne s hiába 

ágálna ellene. Zalán Tibor úgy rende-

zi el a költészetet magában, mint aki 

tudja: nincsen rá többé szükség. Mint 

a falusi asztalos, mikor a szerszámait 

még sorba rakja, noha érzi, hogy töb-

bé már senkinek sem kell komód, se 

szék, se lóca.

Zalán, azt hiszem, a költészet halá-

lára készül. Baka, Sziveri még hihettek 

legalább a föltámadásában. Zalán már 

nem hisz. Nem is siratja. Csak elbúcsú-

zik t�le, mint vikingek a tutajra teme-

tett halottól. És egy fényes íven lángoló 

nyílvessz�t küld az elúszó ravatalra.


