
Ablak

8787

Tézisek 
Búzás Huba költészetér�l

Amerre a szél fúj cím� kötetének megjelenése alkalmából

1. Megismerkedésem Búzás Hubával Deák László jóvoltából az Írószövetség 

éttermében történt 2005-ben, Huba ekkor éppen 70, én 60 éves voltam. Mind-

járt meg is lepett, hogy �, az id�sebb már ismert engem (verseimet), én csak 

a nevét tudtam hibátlanul („hosszú ú-val!”) a noteszomba írni (amiért helyben 

dicséretet is kaptam t�le).

2. Napranéz� cím� 2003-as (második) kötete, melyet 2006-ban postai úton 

juttatott el hozzám Veszprémb�l (ahol él), igazi meglepetés volt a számomra. 

Nagy élmény, melyre csodálatomat kifejez� (s  költészetét jellemz�) levélben 

válaszoltam. Innen, e levél megírásától datálom barátságunkat és immár több 

száz oldalt kitev�, hagyományos formájú, „fölbélyegzett” levelezésünket. Ebben 

néhány magánéleti híradás mellett f�leg az irodalom és a m�vészetek kérdé-

seir�l folytattunk-folytatunk eszmecserét. Mintha csak Szerb Antal és az általa 

alapított Irodalomtudományi Társaság mottója teljesednék be rajtunk: „Iroda-

lomszeretet, barátság” – ez lehet a mi kapcsolatunk lényege is.

3. Els� benyomásaimat két újabb kötete, a 2006-os Hajnali tótágasok és a 

2008-ban megjelent, válogatott és új verseit tartalmazó Tépd le a napot is csak 

meger�sítette. Ideszámíthatom a negyedszázados hallgatás után, 2000-ben 

kiadott s 2006-ban szintén ajándékba kapott Kávéillatot, els� kötetét is (vala-

mennyit az Orpheusz Kiadó jelentette meg). S hogy milyen volt ez az els� be-

nyomás? Talán leghelyesebb változtatás nélkül ideírnom levelem ezt summázó 

sorait: „milyen jók a versek, milyen széles hangulat-skálán mozognak a vul-

gáris-ironikustól egyetlen lendülettel csak a magasztosig – állandó mozgás és 

meglepetés: a megformálás ezt konok következetességével, a saját és sajátos 

versforma majdnem (de szerencsére nem) kizárólagos egyöntet�ségével, pon-

tosabban: a nyelvi megoldásoknak az ebben a majdnem monotóniában nyíló 

fantasztikus gazdagságával és ötletességével éri el. S aki eléri: egy nyelvteremt� 

fenomén, aki a kifejezést a képekben a képtelenségig játszva képes feszíteni.”

4. Búzás Huba ugyan, ha saját szavait veszem (Kávéillat korán ébred�k-

nek), „kés�n ébredt”, de annál megkapóbb ez az öregkori, és mégis fi atalos, 

minden el�zetes várakozásra rácáfoló költészet. „Saját hang, nyelv és forma” 

ez – Tüskés Tibor elismer� szavait a magam részér�l is csak meger�síteni tu-

dom, azzal a kiegészítéssel és megokolással, hogy Búzás költ�i világa a leg-

csekélyebb mértékben sem az „�szikéket” író, visszatekint�, elégiára hajló id�s 

Aranyé. Búzás költészete sok egyéb vonása mellett impulzív és impresszív (nem 

impresszionista!), virulenciája a Zeusz fejéb�l kipattanó Pallasz Athénéé. Ami 

azt is jelenti, hogy bár tapasztalatokkal és fájdalmakkal b�ven megrakodva jön 

profán és szomorú világunkból, ebb�l (egy fejjel legalább) mindig ki is maga-

sodik – az eliadei „szent és isteni” id�k tanújaként és szószólójaként.
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5. Talán innen ered esztétikába oltott „nativista” meggy�z�dése, szintetizá-

ló hajlama, a jelenségeket egybelátó képessége. Nála pontosabban err�l nehéz 

lenne fogalmaznom, ezért legjobb, ha �t idézem (egyik leveléb�l): „a nativiz-

must nem tekintem az el�z�ekt�l [a modern különböz� irányzataitól! S.  P.] 

eltér� újabb istenhitnek (irány-meggy�z�désnek), hanem »sok-istenhit«-nek, 

a  születésünkt�l magunkkal hozott érzés-komplexumnak, amely biológiai és 

szellemi génjeink parancsára örök, egyetemes esztétikai érték-rendben, �si 

forma-kultúrában gyökerezik, melynek újabb és újabb megjelenése, szín-ka-

valkádja voltaképpen régi; az emberi, m�vészi csoda állandó fénytörése és 

t�zijátéka.”

6. Régieket és újakat egybelátó törekvésével függ össze verseinek külö-

nös megjelenése is. Nem mindegy, honnan nézzük �ket. A híres József Attila-i 

szerpentin-út a föltáruló tájnak mindig más jelenségét-részletét mutatja ugyan, 

a  hegy tetején azonban, „metszetlen kör közepén” állva „a  csupaszem utas” 

egyszerre tekinthet minden égtáj irányába. Ugyanezt a lehet�séget kínálják Bú-

zás Huba versei is. Nem a költ�n múlik, ha egyesek csak ezt vagy azt a vonását 

hajlandók meglátni költészetének. Az irányzatos elfogultság (de már a felületes 

tekintet is) rossz tanácsadó. Könny� megbélyegezni egy költ�t a kötött forma 

(egyáltalán: a forma!) m�velése okán „konzervativizmussal”. Mintha ez a vala-

mi lejárt lemez volna! Holott forma nélkül tartalom sincs, bármilyen divatosra 

szabják is az utóbbit az utóbbiak. Búzás verseinek befogadásához, némi elég-

tétellel mondhatom, a  szinoptikus látás képessége és igénye szükségeltetik. 

Mert ez költészetének is talán legjellemz�bb vonása.

7. Egyfel�l (valóban) a forma aggályos tisztelete (formán persze nem csu-

pán a hangzásréteget, a  küls� versformát értve). De azt is, kétségtelenül. 

S  még mi mindent, megfontolást és szenvedélyt, mely a Búzás-vers egyéni, 

minden mástól megkülönböztethet� karakteréhez vezet. Legjobb lesz ismét a 

költ�nek átadnom a szót: „olyan »életteli pillanatokat« törekszem megragadni 

»érzéki« szavakkal, amelyek kifejezik közérzetünket, mely bennem egyéni. Ez 

az örök, színes, kolorit ragyogást szomjúhozó befejezetlenség, az egyre újabb 

szellemi (és egyéb) kalandok utáni kielégíthetetlen vágyam követelte az újszer� 

szemléleti, szerkezeti és nyelvi formát, amir�l legutóbbi levelemben részlete-

sebben írtam. Mint m�vész szellemi leopárdnak érzem magam; ha nem tép-

hetem szét magamban a világot […], ha nem »falhatok«, belepusztulok.” A „ra-

gadozónak” e vérszomja a tökéletesre még nem is volt elég. Immár harmadik 

személy� vallomását idézve: „Érezte, hogy az izgalmak fokozása végett ezen 

újdonatúj »bels� formával« szembe kell állítsa költészetének azt a »küls� for-

máját«, amely a manifesztált valóság képeit mindig hordozó versformát jelenti. 

Ami már lehet hagyományosabb, azaz ritmusos szövegbe, rímek szövedékébe 

ágyazott. E »hagyományos« küls� azonban nem jelent sablonosságot, hanem 

új és sajátos strófaszerkezetekhez tapadó rímrendszereket – a versszakokon 

belül rövidül� sorokkal, melyek lehet�vé teszik a vérmérsékletének megfelel� 

(ami szintén vele született!) gyorsuló indulatmenetek szívverését, a másokéval 

összetéveszthetetlen versbeszédet.” Így igaz – e formam�vészet (mert az) nem-

csak programszer�en elrendeltetett, de a lehet� legegyénibb és legszemélye-

sebb is. Csak a vak nem veszi észre háromszor ötsoros rímes pentagrammái-

ban vagy antikizáló, rímtelen meloszaiban pl. e törekvéseket.
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8. Búzás Huba verseinek talán legfelt�n�bb vonása szinte megbotránkoz-

tató nyelvhasználata. Err�l a Napranéz� többszörös idézetbe rejtett, „poszt-

modern” utószavában Németh István Péter a következ�képpen nyilatkozott: 

„Sajátos versalakzatokkal, strófaszerkezetekkel, archaizáló szóhasználattal, 

véglegessé csiszolt rímtechnikával verseli meg – az öregkori pajkosság villoni 

hangulatát árasztva – változatos témáit… De írjon bármir�l, szóalkotó tehet-

sége elkápráztató, valóságos parádét mutat be néhány darabjában, amelyek 

olvasásakor az olvasó nem tudja eldönteni, hogy egy saját költ�i nyelv szü-

letésének tanúja vagy a Karinthy Frigyes-i szint� halandzsanyelv élvez�je…” 

Itt jegyzend� meg, hogy az „öregkori pajkosság”, illetve a „halandzsanyelv” 

id�nként vissza-visszatér� kijelentésével szemben Búzás jobb szeretne vá-

lasztékosabb kifejezést, méltányosabb elbírálást: „»öregkori pajkosság« nem 

hiszem, hogy helyesen orientálná az olvasót, hisz a legtöbb visszajelzés szerint 

nagyon is »fi atalos« költeményeim hangja, a pajkosság helyett pedig a humor 

hangsúlyozása lett volna helyénvalóbb. A »halandzsanyelv« emlegetése ugyan-

csak haszontalan, aligha jellemezheti költ�i nyelvemet. Hisz többször olvasva 

Salisbury Jánostól a Metalogikont, nagyon is ügyeltem arra, hogy alakzatok-

kal, szótorzításokkal, metaplasmusokkal a versbeszédet csak f�szerezzem, ne 

terheljem, alakzataim, szóalkotásaim pedig az adott szövegkörnyezetben az 

érthet�séget ne gátolják.”

9. Minderr�l kevésbé polemikus formában a következ�ket lehetne még 

mondani. Válaszlevelemb�l idézem: „Neked […], ahogy leveledben említetted 

is, a halandzsa, illetve az ennek megfelel� stíluseszközök (à la Saresberiensis) 

csak f�szernek valók, ha jól eltalálod, a vers el�nyére. Hozzáteszem még eh-

hez, hogy a nyelv, s nemcsak a költ�i nyelv el�nyére is: ez az eljárás jó esetben 

úgy bontja meg, úgy rombolja szét a nyelvhasználat megcsontosodott formáit 

és kapcsolatait, bizonyos értelemben magát a nyelvet, hogy a nyelvhasználót 

ezzel új lehet�ségek felkutatására kényszeríti: a beszéd elevenségére ösztönzi. 

Ha megcsonkítod a fát, a visszametszés helyén gejzírként lövelli az új hajtáso-

kat. A Te eljárásod ilyen visszametszés, kertészi ambíciókkal, azzal a tudással 

is, hogy az új hajtásokon is még éppen elég munka akad.”

10. Búzás szavainak e „t�zijátékához” kapcsolódik Lator László véleménye 

(a Tépd le a napot egyik fülszövegeként). Jellemzése találó, mégis egyoldalú. 

Err�l a következ�ket írtam a szerz�nek (Búzás Hubának) szóló levelemben: 

„A  fülszövegeket olvasgatva Lator Lászlóé ragadta meg leginkább a fi gyel-

memet. »Amadé báró ükonokája« – ez már valami, nemcsak hízelg�, de tág 

horizontot is rajzol köréd: egyenesen az irodalomtörténetbe helyez. (Még ak-

kor is, ha kritikusaid, egyel�re, váratnak magukra.) Hogy igaz-e ez az állítás? 

Weöres könyve (Három veréb hat szemmel) Amadé (László, a fi ú!) költészeté-

nek széls�ségeit egészen a »vakversig«, a  lettrizmusig látja terjengeni. Lator 

is veled kapcsolatban »majdnem-halandzsáról« beszél. Maszkabált emleget, 

álarcot, melyek káprázatával tökéletesen beéri (�, az olvasó), szinte nem is kí-

váncsi arra, ami mögötte van. Telitalálatnak érezném e jellemzést, ha csak az 

els� felét olvashatnám. Így viszont könnyen félresiklatónak is. Cs�rös Miklóstól 

megtanultam, hogy ilyen esetben jobb az álarc félrecsúszását (is) észrevenni, 

a mögötte rejt�zköd� vagy mögüle kikandikáló arcot. E költészet (általam már 

többször emlegetett) polifóniáját. Legjobb verseidben mindig ezt fi gyelhetem 
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meg: a felszín t�zijátéka mögött (vagy még inkább: a nyelv t�zijátékában) egy 

másik, homályos-rejtelmes, mégis evidenciaként ható, mondhatnám azt is, 

hogy egyszerre metafi zikai és személyes dimenziót.” Így igaz, véleményem ma 

is fönntartom.

11. Érdemes lenne még e nyelvhasználat és versképzés képi vonatkozá-

sairól is beszélni. Mint ahogy ezt már meg is tettem a válogatott kötet ajánló 

szövegében – ebb�l idézek: „A költ� olyan lény, akinek semmi meglév� nem 

elég jó a nyelvben, mindent lerombol maga körül (és önmagában), hogy azt 

a bizonyos új nyelvi építményt, s ezzel a maga (itt minden irónia nélküli) szép 

új világát, a verset megalkothassa. Nem a semmib�l teremt ugyan, de minden 

kész formát megsemmisít, s milyen különös: éppen ezzel valami újat is létre-

hoz. Ha mindezt Búzás Huba verseivel szembesítem, a  következ�ket látom. 

Nála is (egyfel�l) a »rontó-bontó, alakító« kedvet, másfel�l az egészre nyíló 

panorámát. […] El�bb egy mozaikkép érdekes, különös (gyakran bizarr vagy 

groteszk) csillogású szemcséit mutatják versei, egy szinte nonfi guratív módon 

érzékletes és gazdag színvilágot. Mindez azonban nem marad meg ebben az 

absztrakt jelentésnélküliségben: egy másik néz�pontból (egy másik síkon) 

mint fi guratív kép, mint hagyományos jelentés áll elénk az egész. […] Búzás 

nyelvi invenciója paradox jelenség. A költ� a verseire jellemz� meglep� (néha 

kubista, másszor szürrealista víziójú) képet a miniátorok módján, aggályosan, 

a részletekben elmerülve, legtöbbször a szavak mozaikszemcséinek türelmes 

egymás mellé rakosgatásával hozza létre. Mi más ez, mint a bet�képrajzoló 

barát mámora, a képek mágiája »a falakon, / hol két való dimenzió mögé hág 

/ fény, forma, szín és árny és fogalom« (Bevezetés egy kiállítás képeihez). Íme 

a »siket // viszonylatokban« járatlan »gabógyás szóüzérked� poéta« képek iránti 

csodálata, mely maga is kép. Nekünk, olvasóinak a szavak csodája.”

12. Búzás Huba legújabb kötete, a  Rím Könyvkiadó gondozásában meg-

jelent Amerre a szél fúj (2010) versei is a fönti úton haladnak tovább. A föntin, 

de tovább, immár a megtett út egészére nyíló kilátással is. Ennek igazolására 

álljon itt egy újabb idézet a költ�nek szóló levelemb�l: „Ha minden igaz, új húrt 

pengetsz lírádon. A pentagrammák jól kidolgozott m�fajának költ�je (s persze 

a hosszú verseké) most a catullusi ihletés� melosz m�fajában is alkot. Ugyan-

annak a polifóniának a képe kezd feltünedezni itt, mint ami az egyes verseket 

nagy örömömre eddig is jellemezte. Csakhogy e megállapítást most már köl-

tészeted egészére is vonatkoztatnom kell: a komplementer szólamok, hangok, 

ciklusok és m�formák sokoldalú, színes világára. Írisz koszorúját kötöd hát, Ba-

rátom! Gazdagon, és szép rendben is. Egyszerre a klasszikusok-klasszicisták és 

a romantikusok módján. Az egynem� és a különnem� szinte szétválaszthatat-

lanul kapcsolódik egybe költészetedben. A határozott, preegzisztens szándék 

legjobb verseidben tökéletesen föloldódik a versek anyagának spontán sokfé-

leségében. Az állandóan jelen lév� nyelvi invencióban. Olyannyira, hogy az álta-

lad kedvvel citált mondatot most akár meg is fordíthatnám: a mozaikszemcsék 

gondos egymás mellé rakosgatása nyomán támad nagyszabású, szürrealista 

vízió e költészetnek legalább annyira kiindulópontja, mint eredménye. S ugyan-

így az erdészet dolgozójának (az »ars« mesterének) mindennapi »favágó« mun-

kája. Erd� persze támadhat madarak által elhullajtott magvakból is, spontán 

növekedéssel, leginkább azonban az erdész fönti er�feszítései nyomán.”
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13. Végezetül jöjjenek ismét a számok! Búzás Huba 2000-ben adta ki els� 

kötetét. Akkor éppen 65 éves volt. Ha van értelme a csodagyerek szónak, ak-

kor az � esetében a „csodaöreg” kifejezésnek kellene ilyesmit tulajdonítanunk. 

Részben költészetének jellegzetessége okán: a Búzás-vers a meglett férfi  ta-

pasztalatát, történelmi tudását s a fi atalkorra jellemz� életkedvet egyszerre 

képes az olvasó tudatába idézni. De a költ� munkabírására gondolva is: az 

elmúlt tíz évben öt kötetet publikált, pár év alatt is szinte kész életm�vet tett le 

az asztalra. S nem is akármilyet! Ha most e kései kezdés értelmén kezdek el 

gondolkodni, csak egy magyarázatot találok a költ� felt�n� hendikepjére: a szó 

eredeti jelentése szerintit. „Hendikep” ugyanis nem egyszer�en hátrányt, aka-

dályt jelent, hanem a gyöngébb ellenfélnek adott (a szó szoros értelmében vett 

lovagias) el�nyt, kedvezményt. Ilyen el�nyt adott Búzás Huba kései indulásával 

verseny- és nemzedéktársainak. El sem tudom képzelni, mi lett volna bel�lünk 

nagyvonalú gesztusa nélkül.

Suhai Pál

„Uram, én hinni akarok”
Két Gergely Ágnes-versr�l

A  konfuciusi alapvetés szerint min-

den a szavak helyes használatán mú-

lik, er�s birodalmat is csak gondos 

beszéd építhet. A Példabeszédek 25, 

11 pedig azt köti lelkünkre: „Mint az 

arany alma ezüst tányéron: olyan a 

helyén mondott ige!” A régi Kína böl-

csessége és a bibliai intelmek világa 

azt a törvénnyé emelt tapasztalatot 

közvetíti számunkra, amely fölisme-

résnél tovább a modern nyelvfi lozó-

fi ák sem juthattak. A  nyelv teremt� 

és megtartó hatalmát évezredek m�-

vel�déstörténete dicséri. Kontinen-

sek, korszakok és kultúrák között 

nagyobb egyetértés kevés dologban 

akadt.

Gergely Ágnes egyik legpontosab-

ban fogalmazó költ�nk. Versszavait az 

önrefl exió etikája latolja, poézisében 

a közösségért érzett felel�sség alakít-

ja a míves beszédet s a megfaragott 

csöndet egyaránt. Az alábbiakban két 

– témavilág, beszédmodor és látás-

mód vonatkozásában is jellegadónak 

tekinthet� – költemény megolvasá-

sán keresztül példázzuk e m�gondot, 

a teremt� ember étoszát.

✱

A Transzcendens et�d (2000. január) 

Gergely Ágnes ez id� szerint legutóbbi 

verseskönyve (Jonathan Swift éjsza-

kái, 2010) negyedik ciklusának d�lt 

bet�vel szedett nyitódarabja. (Nem 

el�zmény nélkül: a  szöveg több ko-

rábbi kötetben is olvasható volt már.) 

A szerelem és a gyász szólamait keve-

r� emlékbeszéd, amely a könyv egé-

szén végigvonul, e  m�ben a költ�re 

kiváltságosan jellemz�, enigmatikus 

transzparencia alakját ölti. Azaz az 

utalások és sejtetések homályát oly 

élesen s tisztán világítja át a dikció, 

a  verstan, a  képanyag megfellebbez-

hetetlensége, hogy a megértés alig, 
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legföljebb az értelmez� megértés üt-

közhet jótékony akadályokba.

TRANSZCENDENS ET�D

Ott akartam szeretni mindig,

a toledói alkonyatban.

Az alkony és az élet vége

egyformán irányíthatatlan.

Messzir�l nézem, ahogy indul,

tétovázik a szürkületben.

Fe lh�ben áll a katedrális.

És nem érti, hogy hova lettem.

Ilyen szerelem soha nem volt.

Egész Toledo vele érez.

A percek múlnak. Ráng az arca.

Gibraltár fel�l forgószél lesz.

Átölelem a katedrálist.

És �t is, ahogy messze lépdel.

S egy olajfát, mely felsugárzik

a halottak lélegzetével.

A cím a romantikus zeneirodalom 

kiemelked� alkotására, Liszt Ferenc 

Transzcendens et�dök cím� zongora-

ciklusára mutat vissza. A  metafi zikus 

szenvedély és a fölfokozott zeneiség 

okán: joggal. A  földrajzi tájékozódás 

hasonlóan beszédes: a  történelembe 

a három kultúra (a zsidó, a keresztény 

és az arab) városaként bevonult, a ki-

rályok városának is nevezett s például 

El Grecónak is végs� otthont adó To-

ledo, épp a felsoroltak miatt, jelképes 

európai színhely. Puszta léte Európát, 

Európa historikus hagyományainak 

megszenvedett sokféleségét szimbo-

lizálja. Ide irányít bennünket a fölütés.

„Ott akartam szeretni mindig”: 

kézzelfogható valóságot jelöl� szó egy 

sincs e sorban, mégsem állíthatjuk, 

hogy absztrakciós jellege híján volna a 

határozottságnak. A lakonikusan mar-

káns hely- és id�kijelölés („Ott”, „min-

dig”) közé zárt igei tartalom, az akarat 

és a szeretet megvallása a szenvedé-

lyes személyesség légkörét teremti 

meg. Hogy beteljesült (ám már el-

múlt) vagy beteljesületlen (de vissza-

vágyott) szeretetr�l/szerelemr�l van-e 

szó – tudhatatlan, eldönthetetlen.

A  szót�ismétléssel („alkonyatban. 

/ Az alkony”) és soráthajlással („vé-

ge / egyformán”) is szerves egységbe 

rendezett els� strófát két mondat al-

kotja; s  jellemz�, hogy a köztük lé-

v� szintaktikai-logikai viszony ugyan-

csak kérdéses. (Ellentétes-visszavonó 

és magyarázó-értelmez� egyaránt le-

het.) Hasonlóképpen kétértelm� az e 

versben is középponti szerepet kapó 

aforisztikusság. „Az alkony és az élet 

vége / egyformán irányíthatatlan” tétel 

a kiszolgáltatottság meghaladhatat-

lan sorsélményére ugyanúgy érthet�, 

mint a gondviselés emberen túli ha-

talmára. Tehát egyidej�leg elevenít 

meg (békít ki?) két mer�ben ellenté-

tes ontológiai nézetet.

A múlt idej� beszéd (1–2. sor) és 

az általános érvény� kijelentés (3–4. 

sor) után a m� távlatot vált. A fölütés 

elvont poézise bevezetésnek tetszik 

a továbbiakhoz; a  következ� három 

versszak epikus jelleggel bomlik ki. 

A narráció mintázata hiányos, az elbe-

szélt események s a színre lép� alakok 

sejtelmesen kontúrtalanok. A nap (az 

élet) végének toposzai egyúttal a lá-

tás (az érzékelés-megértés) nehézsé-

geire vallanak rá („Messzir�l nézem”, 

„szürkületben”, „Felh�ben”); a roman-

tikus hiperbolával („Egész Toledo vele 

érez”) s természeti képpel („Gibraltár 

fel�l forgószél lesz”) kifejezett érzelmi 

feszültség feloldásra vár.

A  címbéli jelz� eligazító ereje, 

a  szakrális építészet nyomatékos je-

lenléte („katedrális”) s az olajfa-motí-

vum bibliai aurája, krisztusi allúziója 

arra bátorít, hogy e ponton két to-
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vábbi olvasati lehet�séget jelezzünk. 

Ha ugyanis nem a lírai ént, hanem a 

leírt alakot azonosítjuk valós és jelen 

idej� személyként, úgy a versbéli be-

szél�t a transzcendens világában kell 

elhelyeznünk, a szöveget ekképp szel-

lembeszédként fejtve föl. Ha pedig 

az „Ilyen szerelem soha nem volt” ki-

tételt nem pátoszos túlzásnak, hanem 

szikár tényállításnak vesszük, akár a 

Krisztus-hit szerelmes elragadtatott-

ságára is ráismerhetünk e sorban.

Úgy lehet, nemcsak Toledo gó-

tikus katedrálisa, hanem a vers – a 

nyelv e szilárd függ�legese – maga is: 

„Felh�ben áll”. Több közelítésnek en-

ged, de végs� válaszra nem jogosítja 

sem magát, sem az olvasót. Az talán 

csak a „halottak lélegzeté”-b�l volna 

kihallható – s az ölelés versvégi moz-

dulatában volna megsejthet�.

✱

A fogyasztói társadalmak bornírt test-

kultuszára, az anyagközpontúság meg 

nem gondolt ideológiájára, az érdek- 

és haszonelv�ség talmi önfeledtségé-

re, az önös életvezetés tömeges hó-

bortjára, az emberi jelenség naturális 

összetev�iben elmerül� öntudatlan-

ságra kortárs irodalmunk mind s�r�b-

ben s egyre gazdagabb tónusokban 

refl ektál. A hideglel�sen parodisztikus 

gasztronómiai monológtól (Parti Nagy 

Lajos: Az étkezés ártalmasságáról) a 

szociológiai diagnózis illúziótlan esz-

tétikáján (Miklya Anna: A hivatásos) át 

a matériáról való beszéd szakrálissá 

stilizált retorikájáig (Borbély Szilárd: 

A Testhez, Takács Zsuzsa: A test imá-

dása – India) a testpoétikai megfon-

tolások számos tartósnak tetsz� vál-

tozata került az olvasó elé az utóbbi 

esztend�kben.

Gergely Ágnes A  testek útja cím� 

verse (2010) új néz�pontot kínáló, je-

lentékeny m�vészi tett e sorban.

A TESTEK ÚTJA

Egy ilyen csöndes éjszakán

vigyél magaddal

kinn jár a hóesés helyén

egy béna angyal

a part iránt a szél iránt

a Temze reszket

a transzcendenst az érti csak

kit megsebeztek

kaland volt hirtelen veszély

a testek útja

sötét er�ket csillapít

szenvedni újra

a felismerés ott kisért

hogy minden jól van

de zuhanni is jobb lehet

kapaszkodóban

A  skót balladaforma nemes dina-

mizmusát megidéz� verstan, ez els� 

olvasatra is nyilvánvaló, létfi lozófi ai 

közlend� szolgálatában áll; a félrímek 

keresetlensége a megtalált eviden-

cia kimondását célozza. Egy lehetsé-

ges olvasatban a testi létezést�l való 

búcsúvétel fi noman hangolt és gon-

dosan szerkesztett lírai esetével van 

dolgunk.

A fölütés szinesztéziásan gyöngéd 

deixise („Egy ilyen csöndes éjszakán”), 

a fohászos dikció konkrétumokat nél-

külöz� egyszer�sége („vigyél magad-

dal”) és a tél mint haláltoposz anyag-

talan beemelése a verstérbe („hóesés 

helyén”); majd az ismétlés retorikája 

és a régies-választékos névutóhasz-

nálat („a part iránt a szél iránt”), illetve 

a megszemélyesítéssel érzékletessé 

tett londoni szcenika távolító-egye-

temesít� hatása („a  Temze reszket”): 

mind olyan összetev�k, amelyek a 

pusztulástól környékezett életre irá-

nyítják fi gyelmünket. A  sérülékeny-
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ség és sebzettség metafi zikai látlelete 

(„béna angyal”, „kit megsebeztek”, 

„szenvedni újra”) az anyagi világon túli 

dimenziókba invitál; s az „angyal” és a 

„transzcendens” fel�l visszaolvasva a 

„vigyél magaddal” kérésébe is túlvilági 

helyhatározást kell beleértenünk. (Itt 

jegyzend� meg: ha jól értjük, a „béna 

angyal” látomása? metaforája? tény-

közlése? nem a transzcendenst, ha-

nem a transzcendenshez való hozzá-

férést jelzi sérültnek.) A  kommuniká-

ciós vershelyzetet (a „vigyél magaddal” 

megszólítást) eközben tovább is ár-

nyalhatjuk: hiszen nemcsak valamely 

transzcendens lény vagy er� (Isten? 

angyal? halál?), de a szeretett férfi  

(vagy a szerelem maga!) is címzett-

je lehet e szólamnak. A  másvilágon 

– avagy a költ�i eszmélet másvilágán; 

ahol összeér és egymásba lényegül Is-

ten, angyal, halál, szerelem.

A  négy versszak alkotta kompozí-

ciót az id� rendje tagolja. A költemény 

els� felében a jöv� (1–2. sor) és a 

jelen idej� (3–6. sor) versbeszéd id�t-

len, mert általános-egyetemes közlés-

be torkollik: „a  transzcendenst az érti 

csak / kit megsebeztek”. A  második 

versegységben az id�szembesítésbe 

foglalt értékszembesítés módszerével 

egymás mellé rendelt múltra (9–10. 

sor) és jelenre (11–14. sor) következik 

a vers zárlatát adó, szentenciózusan 

id�tlen tétel: „de zuhanni is jobb lehet 

/ kapaszkodóban”. Az els� szentencia a 

matéria fölötti valóság érzékelését-föl-

fogását a test ny�geit kínnal levetkez� 

megértés-megismerés függvényévé 

teszi. A  második a zuhanás ténye és 

a kapaszkodás vágya gravitációs pa-

radoxonába (egyúttal a f�névi és mel-

léknévi igenév személytelenségébe: 

„zuhanni”, „kapaszkodóban”) ágyazza 

a mélyen egyéni óhajt: a  megtartó 

gondviselés utáni sóvárgást.

A  megszólítással is személyessé 

fokozott alanyi beszéd és a közös 

igazságok, egyetemes léttörvények 

kimondásának szándéka a versben 

nem feszültségben áll egymással, ha-

nem egymást hitelesít�en teljesedik 

ki. A  testek útjáról (az életútról mint 

a fi zikai létezés id�beliségér�l) olyan 

m� számol be, amely a teodíceai ál-

lásfoglalás keserves der�jével („sötét 

er�ket csillapít / szenvedni újra”) fo-

gadja el, s a „minden jól van” kísért� 

igazságával nyugtázza a testek sorsát, 

az út végét.

Elmúlásról fegyelmezettebben s 

bölcsebben szólni a dallá cizellált elé-

gia eszközeivel aligha lehet. Talán 

mert nem is az elmúlás, hanem a hitté 

formált remény e zuhantában kapasz-

kodó vers titkos, f� tárgya.

Halmai Tamás


