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A hetvenhetedik te magad légy
Nehéz nem keresgélni a szavakat Parti Nagy szó-
tárában. Hát persze hogy szeretjük, ahogyan an-
nak egész történetét, korát, kezdvén a nyelvújítás 
kori komolykodásoktól egészen a Karinthy-féle 
szóátoperálások zsenialitásáig. Csak azt nehéz el-
dönteni, akár elsőre is, hogy bővít-e az életművek 
egészén ez a kiruccanás; mit is ad hozzá egyete-
mes kultúránkhoz – például – a nagy költők összes 
műveiben szereplő „tréfás hírlapi rögtönzések” 
című fejezet? No de hát azok is kellenek, persze, 
az ember könnyebben érti meg általuk a múltat.

Amikor nem vótak azok, merest hát azok es 
hol vótak, hol nem vótak, de éppenest üstökös-
csóvás üdők, hát azok nagyon nem vótak, no. Há, 
mint idegrángás, há, mint idegnemlelés, olyan vót 
feszt az ország bötűje a rendszámtáblákon, mint 
a rabonbán homokórája. Tuggyák mék, há az a 
ravaszdias, közepre jó szélesre haggyik a meg-
rakni valót, térjen abba minél több bétenni való, 

ha homok is lösz, jól foghat azissa, vörömbe pityókára, há’ béállítsa oláhja a 
szörösszekírt, alkú szörént, addig pakolja fönn, míg mög nem tellik’e avval amit 
hazavihet, no, oszt hánnya, hánnya, menyen béfelé, negyede, fele, asztán már 
kétharmada is bé van rakodván, slichtolva, mint hasábfa, nagy egyetértésben 
heverget egymáson, de lefele egy cseppecske se nem determinál, se az ígbűl, 
se nem a raklapró’. Pedig szokott az kámionró’, vágonbú’, nem is szábálos, itt 
mög, hejába vót röndös alkú es? Nízi, nízi, hát ebádtá, nem kifelejtették onnan-
vást a likat? Pedig melyóta pakolom, hogyapudvászizzancsamegkendeket, hát 
mán az a szép két ökör es efekütt a fődön a nagy éhségibe’, most ezt fogjam 
be, ehun, ezt a csúfat, pök az asszon fele.

Nü lássa hát emijenféle üdők vótak akkores, a’zemberfija alig értett szót, 
óvasnyi mög legyinkába bajfa levelit tötte tekintötbe, egyikét hajtván a másikra, 
nyeste, mint szomszédasszony aztaz alojeverás bukszust, de nemigeny szólott, 
csudára nem, aszt eccer aszt lássa: a gyerike sem óvas mán sömmit. Aszongya 
tsak erről nyilatkozvánt, hogy: nöm divat mán az, édösfatter. A bötűvel es olyas-
formán állott viszonyban, miképpen röndös pap a gazdasszonnyal; de még 
antul enkáabb is, mert hászen a plébanos hejába olan, amen, föltétlenül hírbe 
hozzák, ha más nem, hát maga a gazdáné. Köll az az ő lelkinek, ugyi. De a 
gyerököt meg ha megfeszülbé akárki akkor se ügen tuggya avval hírbe zavarni, 
hogy óvasni látta, mer eztet nincs embör egészen fel az aldunáig, innéttől oda-
tova, aki úgy hinné aszt el néki, mint papról a gazdasszonyt. Oszt no lássa hát.

Evvót ügöntsak az a világ, melykor az írók e’kezdették pofán verni egymást, 
mög a világot. Mer’ úgy elkeverödtek mán a mondatok a fene nagy politikában, 
hogy még annyira sem löhetött kifarigcsányi a csomókból, miképp ezt az én 
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bészámolómat. Mer’ dejszen ebben is van ilen, meg olan, kicsi székely, kicsi 
szögedi, kicsi palóc, spétnyi cigánka, mög amirő’ aztat gondúnám, de leginkább 
a pesti Brodway varietéire hajaz – ahogy azt ott képzelték el az unortodox ling-
vinusok, no meg a kicsi huszárok. Váltok is, rendes pesti mekegésre, értsék is, 
amit mondok, ne csak nevetgéljenek rajta. Szóval az történt, hogy nagyon elkez-
dett lötyögni már a nyelv a közvélemény-formálók szabatos fogalmazványain. 
Ténylegesen kezdte meghaladni a történet a maga megfoghatóságát, elraktá-
rozhatóságát; hát ilyen tehén csak lilában van, mondta a józan ész egy-egy kam-
pányközi repeta-expozé után. És akkor betrappoltak textusainkba a lila tehenek. 
Kedvesen, aranyosan, keccsel. Már amint az egy tehéntől el is várható állapot, 
ugye, amikor nászajándék-porcelánt válogat az ő elefánt-uracsával karöltve.

Kezdetben volt a Kor, mondhatnánk, Rejtőt idézve, bár a múlt idő használata 
itt az olyan vaksi optimistát fantomrajzolja, aki szerint ez a pohár még félig tele 
van, épp csak azt nem látja, hogy az nem pohár, és vagy tán egészen van tele, 
inkább. S a Kor megszüli a maga nótafáit. Íródnak a pamfletversek, ránk tüsz-
szentenek a tollhegyek meg a diurnusok, hadd ne is soroljam, a lényeg, hogy 
lassan-lassan kezdett szűkké válni a keret, igényes író nem adhatta alább, csak 
fölébb. Mert ezt a sort (amelyet önkényesen akár a Czakó–Banga páros magyar 
rémmeséivel is kezdhetünk, a hetvenhéttel, ni, nem itt van újra) valahol Csermely 
zárja le, biccentsünk ennyit a teljesítményre, tulajdonképpen szépen felépítette 
a cucilista göregáboros karaktert, egyik-másik karikatúrája egy valóban függet-
len kabaréban osztatlan röhögést váltana ki, ma is. De hát mégiscsak publicista 
írta azokat, nem egy Gárdonyi-epigon, ezért nem igazán törte át munkássága 
a szépirodalom falait. Nem úgy, mint Parti Nagy Lajos, írásunk tulajdonképpeni 
alanya, aki ezt a falat bizony áttöri, mi az, hogy, nagyon is, a kérdés csupán 
az, hogy melyik irányból? No, hát költői a feladvány, persze, Parti Nagy honnan 
máshonnan érkezne, mint onnan, tudjuk ezt, csak az nem világos, hogy miért 
lépked errefelé, noha – ezt ne tagadjuk – betegre röhögjük magunkat azon, 
hogy „…mer tény vót, ami tény: Jézustúl, a Bódogasszonyanyánk egyszülött 
zsidó gyerekitül, a bankadóig mindent a magyaroktól kapott vót a hálátlan 
nyugat”, na meg azon, hogy „…asztalonként külön szógát köllött lebiztosétani, 
taposták es egymást az állásér a magyarok, mer mind oda akart férni a jog-
nak asztaláhó”, no meg hát ki ne felejtsük az intést, mely szerint „…nemzetközi 
kutyábú sose lesz magyar szalonna, hejába nyugoszik a magyar múlt és jövő 
olly fundámentomon, hogy a kőszikla ahhó képest lófra és madártej”. Hogy 
úgy van, biz’a, ki nem szereti a madártejet meg a maradhatós követ?

Mert hát rendben, hogy dobd vissza kenyérrel, de hát nem lehetne eleve 
nem hajigálni azt? Pláne hogy a költő is megmondta: a kő marad. Ugyan ba-
jorba’ mondotta ezt, a másiknak meg a francúzoknál tűnt föl, hogy csak visz-
szahull az, újra meg újra, de hagyjuk ezeket az apróságokat. Inkább tényleg 
azon tűnődjünk el, hogy vajon kell-e nekünk ez a Parti Nagy-kötet, legalább 
teoretikusan akadémizáljunk el efölött, mert az ténylegesen való, hogy ha 
nem lenne, őrületesen hiányozna. Vagy, talán, nem is annyira, mert hát ezek 
az írások apropójuk nélkül meg sem születtek volna. S most, de őszintén, hát 
kinek hiányoznának ezek az apropók? Így hát lassan-lassan, akadémiai köz-
gyűlés nélkül is, eljutunk a megoldásig: Parti Nagy könyve, bizony, olyan, mint 
a xanax. A’biz, amúgy, mert ide a seduxen már nagyon nem elég. Megnyugtat, 
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nevettet, kínunkban legalább ez legyen velünk, ugyanakkor az a valódi kérdés, 
hogy meddig kell még ennek örülnünk? Mikor fogjuk úgy érezni ismét, egy 
visszazökkenő időben, hogy hát Spiró fő műve mégiscsak a Fogság, s nem a 
Feleségverseny; noha az utóbbin kacarászunk, immár két esztendeje, egyre 
viagrásabb mosollyal. S  most meg Partira járunk, ugye. Mikor fogunk vala-
miféle kékharisnyás – legyünk már uniszexek mi, heterók is – fintorgással, 
sznobtrópikus izzadsággal elhessegetni mindenféle irodalompótló kísérletet, 
elvárva, hogy nagy íróink tehetsége az óceánba, és ne csermelybe fusson? 
Jó, hát persze hogy szétröhögjük magunkat, újra es újra, ám mindeközben 
pontosan tudjuk: „minden stallumhó ez köllött, a magáhó való empátia”, no, 
ez itt a maga módján virul azért, meglehetősen fanyar – hogy azt ne mondjuk: 
csűrdöngölős – empátiával, de írónk stallumát mégsem ez adja.

No hát, mi legyen végső mondandónk? Kiváló kötet, de talán nem ad töb-
bet az írások első megjelenésének pillanatainál, így, kemény táblák között 
sem, sőt, azt is tudnunk kell: nem született volna meg, ha nincs a Kor. Ez a 
kötet nem jöhetett volna létre, ha nincs a Kontrax, ugye. S hát hol van már 
a Kontrax… Illetve, korrektebb talán úgy: hol lett addigra a Kontrax, mikoron a 
hetvenhetedik te magad lész, vagy lösz.

Tamási Orosz János

Trubadúr és teremtő
A  többes szám első 
személy. Ha a költő 
megnevezi választott 
műfaját, annak két oka 
lehet. Vagy szeretne ré-
szese lenni egy hagyo-
mánynak, vagy éppen-
séggel szembenállását 
akarja kifejezni. Kétség-
telen: Birtalan szerelmes 
verseket ír, ennyiben 
nyilvánvalóan kötődik a 
trubadúr-hagyomány-
hoz. A  kérdés csak az: 
milyen az a trubadúr-
hagyomány, amelyhez 
csatlakozni akar, és mi-
lyen versekkel teljesíti ki 
ezt a beágyazódást.

Birtalan kötete már első szavaitól 
kezdve a legszenvedélyesebb erotika 
hangján szól: két ember testi közelí-

tésének és távolodásá-
nak küzdelmét beszé-
li el. A  két ember nem 
akárki: a  férfi a truba-
dúr, a  nő a megéne-
kelt múzsa (trubadúr-líra 
lévén: a  nemes hölgy). 
Kezdetben két külön 
egyéniségként találkoz-
nak, majd megtörtént 
egybeolvadásuk egy ál-
landó MI-többes számot 
hoz létre: „ringatnánk 
egymást fönn az égen / 
az ég mi lennénk se én 
se te” (9., a  számok a 
továb biakban is a kötet 
oldalszámait jelzik). Ez a 
tökéletes egybeolvadás 

olykor a szerelmi önkívület abszurd 
képeit szüli: „hullok és elégek sze-
medben / hogy ne lássam a Krúdy 

Birtalan Ferenc: Trubadúr
ének, Hungarovox,  

Bp., 2012
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utcát” (25.). Ha a szerelmesek között 
adok-kapok viszony áll fenn, azt egy-
formán élik meg; ezt Birtalan egy régi 
magyar stilisztikai alakzattal, az ún. 
közöléssel érzékelteti: az ige egyaránt 
hat vissza az adományozottra és utal 
előre az adományozóra: „de rád tet-
tem polárkabátom / tiltakoztál: ugyan 
minek / de látszott jólesett / s nekem a 
csöppnyi villanást szemedben látnom” 
– a befogadó és az adományozó közös 
igéje: „jólesett” (24.).

Teremtéstörténet. A két szerep-
lő egy teremtéstörténetben születik 
meg, amelynek különlegessége, hogy 
mindketten egyaránt teremtők és te-
remtettek. A  Halld című versben a 
költő a bibliai teremtéstörténet Istene, 
hiszen porból alkotja meg a második 
személyben megszólítottat, a  terem-
tés igéjével: „Legyél!” A teremtett lény 
felismeri Teremtőjében az Öreg Is-
tent, aki átadja neki a teremtés továb-
bi feladatait: „Elválasztottad a sötétsé-
get a világosságtól”, innentől kezdve 
nem is lehet pontosan tudni, de nem 
is szükséges tudni, ki a teremtő és ki 
a teremtett. Az Öreg Isten (a  költő) 
szól: „Te vagy a világosság, aki jöttél a 
sötétségből. / Azért, mert én úgy akar-
tam, hogy legyél a porból, / csillagokat 
rakjál az égre, / napot a nappalnak, 
holdat az éjszakának.” A legfontosabb 
adomány, amellyel a teremtettet meg-
ajándékozza: „Te vagy az én örökké-
valóságom.” – az örökkévaló élet az 
egyetlen dolog, ami isteni privilégi-
um. És tovább fokozza a teremtmény 
jelentőségét, belőle alkotva meg a 
világmindenséget, fordított Genezis-
történettel. A  teremtményre ruházott 
világmindenség részeinek sorolása 
már az Énekek éneke magasságában 
szól, majd a 84. Zsoltárral fokoz. Bir-
talan: „Siralmaim völgyét megtölti a te 
nevetésed. / Szerelmed tüze olvasztja 

a havat a hegyről.” A Zsoltár: „Boldog 
ember az, kinek te vagy erőssége, / 
s a te ösvényeid vannak szívében. / 
Átmenvén a Siralom Völgyén, / forrás-
sá teszik azt, bizony / áldással borítja 
korai eső.” (Zsolt., 84., 6–8.).

És felidéz egy másik teremtéstör-
ténetet is, a  görög mítoszét, amely-
ben a zseniális szobrász, Pügmalión, 
gyönyörű női testet farag márványból, 
beleszeret, és szerelmének nagyságát 
látva Aphrodité életre kelti a szobrot, 
Galateát. Birtalannál: „Te vagy az én 
csodatévő, élő szobrom.” A bibliai te-
remtéstörténet puritánságát teszi sze-
relmes himnusszá, Énekek énekévé 
a költő, rárímelve egy nagyon távoli, 
gondolatilag mégis rokonnak érez-
hető előzményre, ami eddig nemigen 
hatolt be az európai kultúrába, de 
gondolatmenete – közvetítőkön ke-
resztül – átszármazhatott Birtalanra. 
Az előzmény, amit rokonnak érzek, 
egy prózaköltemény.

„Amikor az isteni nemzőatya 
(Tvastri) meg akarta teremteni a nőt, 
meg kellett állapítania, hogy már min-
den anyagát felhasználta a férfi terem-
téséhez, már nincs miből dolgoznia. 
Így alapos megfontolás után fogta 
a hold keringését, a  kúszónövények 
kerekded mozgását, az indák simulé-
konyságát, a  füvek remegését, a nád 
magasba nyúló karcsúságát, a virágok 
frissességét, a  levelek súlytalanságát, 
az elefántormány vékonyodó kariká-
ját, az őzek szemének pillantását, 
a  méhraj laza rendjét, a  napsugarak 
örömteli ragyogását, a  felhők zoko-
gó panaszát, a  nyuszik félénkségét, 
a pávák hiúságát, a papagáj keblének 
puhaságát, a  gyémánt keménységét, 
a  méz édességét, a  tigris kegyetlen-
ségét, a  tűz izzásának meleg fényét, 
a  hó hidegét, a  szajkó fecsegését, 
a  kakukk csalogató hívását, a  daru 
kétszínűségét és a fogoly hűségét, 
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s  amikor mindez együtt volt, megte-
remtette belőlük a nőt, és odaadta 
a férfinak.” A  fenti szöveg szerzője 
Cangjang-gjaco, aki 1683 és 1706 kö-
zött volt tibeti istenkirály, a háromszáz 
évvel ezelőtti hatodik dalai láma. A ro-
konságot talán nemcsak én érzem.

Hogy mennyire modern a kettős 
teremtés gondolata, arra bizonyíték, 
hogy a kortárs Baka István is vegyíti 
a Genezis teremtéstörténetét a Püg-
malión-történettel; Birtalanhoz ha-
sonlóan nála is kettős teremtés megy 
végbe: Pügmalión című szonettjére 
gondolok, melyből a kulcsmotívumot 
idézem: „És mindegy már, hogy én 
faragtalak, / Vagy engem formált fehér 
kezed; / Te kőből, én agyagból – hús 
leszek.” (Pügmalión, I. Tündének).

A teremtő hatalom végigvonul Bir-
talan kötetén: a  szerelem ereje az 
elemek tombolását képes előidézni, 
és ha már az egész természet tombol, 
a  nő, aki ezt a földindulást okozza, 
„kitárt szárnyú szerelemről” is mesél, 
s ezzel bűvöli maga mellé a férfit, aki 
a Boldogság Kék Madaraként érkezik 
(29), amiként a nőt is így szólítja a fér-
fi: „röpülj madár röpülj te kék” (26.). 
Ha a férfi meglátja a természetben a 
világmindenséget, amelynek magá-
nyában kénytelen istenre gondolni, 
a  gondolat fennköltségét megérezve 
így ítél: „az volt az én pillanatom”, 
mert a pillanat ismét teremtő erejű 
volt: hullámok hátán meghozta a nőt, 
a  habokból kikelő görög istennőt, 
Aphrodité Anadüomenét.

Trubadúrköltészet. A  teremtő 
költő az Öreg Isten mellett trubadúr-
ként is meghatározza magát. Felüle-
tes képzeteinkben, elhomályosult ol-
vasmányélményeinkben a trubadúr az 
ideális, soha el nem érhető szerelmé-
hez dalol vágyakozó, beteljesületlen 
lángolásáról, csupa fájdalomra, jaj és 

baj költészetre emlékezünk, vagy ép-
pen a hölgy bájait részletező, dicsőítő 
énekekre. Vajon ilyen volt-e valójában 
a trubadúrlíra, amelynek hagyomá-
nyait kívánja Birtalan követni? A  fe-
lületes emlékezés, a  hiányos ismeret 
mindig egyszerűsít. Az ideálishoz, el-
érhetetlenhez fohászkodó trubadúrlíra 
– a közhiedelemmel szemben – nem 
zárta ki a testi szerelmet sem. „… gyö-
nyörökre a trubadúrok is vágytak, 
csak vágyaik kielégítését szüntelenül 
elodázták, mintha attól féltek volna, 
hogy a testi vágyak beteljesülése a 
szerelmi szenvedély és a költői ih-
let kiapadását vonná maga után (…) 
E költészet eredetisége és modernsé-
ge éppen ebben az állandó vágyako-
zásban és belső feszültségben rejlik” 
(Szabics Imre VIL trubadúr-költészet). 
A  beteljesületlenség gyakran abból a 
társadalmi különbségből fakadt, ami 
az imádott hölgy arisztokratizmusa 
és a trubadúr alacsony származása, 
szegénysége között feszült. E  lírának 
tehát jellegzetessége, majdhogynem 
tartozéka volt valami ellentétesség, 
ellentételezés, amelynek kulcsszavai 
az egyik végleten az öröm, amit nem-
csak a szerelmi érzés keltett fel, ha-
nem az ébredő tavaszi természet vagy 
valami boldogságot hozó dologra va-
ló emlékezés is. A  másik kulcsszó a 
másik végletről a boldogtalan sírás. 
Hogy az imádott hölgy kiléte titokban 
maradhasson, személyét és a hozzá 
fűződő szenvedélyt stilizálni kellett 
–  mindez az egyénítés ellenében ha-
tott. A  trubadúrlírában még nem volt 
benne a romantika szenvedélyessége 
és individualizmusa.

Ellentétező szerkesztés. Hogy 
mit őriz meg, vesz át mindebből Bir-
talan trubadúrköltészete? Az öröm és 
fájdalom ellentétességét feltétlenül. 
A  már elért szerelem elvesztésének 
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lehetősége feletti aggodalmat min-
denképpen. A  beteljesülés és annak 
azonnali megszűnése, a boldogság és 
a gyötrelem közti ide-oda hányódás 
folyamatosságát állandóan: „és min-
dig utánad megyek titokban / és te 
titokban mindig itt maradsz nálam” 
(16). De ez a titok ma már nem a 
személyek társadalmi különbségéből 
adódó felfedhetetlenség – bár Birtalan 
sem említ nevet („idekerülhetne egy 
női név” és: „ideírhatnám a nevedet / 
lehetne fiktív / végül is kit érdekel / egy 
részeg álom kit hív”), a  szeretett nő 
lényét talán csak egyetlen külső jegy-
ből, szeme színéből árulja el nekünk: 
tengerszínszemű –, hanem egyfajta 
modern rejtekezés, a  forró érzelmek 
eltárgyiasítása, mintha a név kimon-
dása a negatív mágia erejével bírna, 
mintha az érzelem nyílt megvallása 
csorbítaná, netán megszüntetné azt 
(ez némiképpen rokon a trubadúrok 
távolító gesztusaival). Még egymás 
előtt is rejtik érzéseiket: „hogy tudd 
meg amit nem lehet / hogy vágyom rá 
hogy megtehesd” –  rejtekezés és el-
lentétezés is egyben. Ahogy maga Bir-
talan vallja, hogy a világi elvárás és az 
ő érzelmei között áthághatatlan sza-
kadék van: az illem fehér rózsát kívánt 
volna, ő, az ösztöneinek engedelmes-
kedve, vöröset vitt („vöröset kértem / a 
tudatalattim: lehet”, 20.). S a kérdés-
re, hogy átok-e, áldás-e ez a mindent 
felkavaró vihar, válasza nincs: „de jó a 
válasz hiánya” (23.). A hiány olykor jó, 
mint az előbbi idézetben, de vannak 
egyértelműen rossz hiányok is: az 
elmaradt szobafoglalás után „csak a 
rettenetes hiány maradt” (27–28.).

S  hogy Birtalan trubadúrlírájának 
fájdalma konkrét fájdalommá válik a 
kapcsolat megszűnte után, az nem 
az elérhetetlenség toposzából fakad, 
hanem a beteljesülés vágyának hiányá-
ból, a vágy kiégéséből. A fájdalom hol 

rezignált és belül marad az intimitáson 
(„magamra húzom paplanom / elren-
dezlek: otthonom vagy”, 53.); hol a re-
zignáltságnál erőteljesebb hang szól a 
Befordult szonettben (pontos verstani 
meghatározása: sonettessa): gyászról, 
őrült virágzásról, gyilkos gravitációról 
beszél (55.), és a leküzdhetetlen fájda-
lom előhívja az alulstilizáltság alakza-
tait is („kurva rohadt”, „lószar a fűben”), 
de még ezt is ellentétpárban jeleníti 
meg: „elbújni kéne és látszani” (56.).

A  költő májusol. Kétségtelenül 
ennek a költőnek május a legfonto-
sabb hónapja. Nem a zsenge március, 
a bolondos április, hanem a kiteljese-
dett, beérett, már nemcsak ígérgető, 
de beváltó tavasz: „május akácvihar-
ban” (23.); „sötétedett a május este” 
(24.); „leültünk a kertszegélyre / május 
este” és „azóta jövünk a Krúdy utcán / 
és minden mint akkor májusos” (25.); 
„Májuskezedben orgonák” (31.). Ko-
rábbi versei között is hangsúlyosak 
a májusiak: a  Sebek májusokban a 
teljes reménytelenségből való meg-
váltást a májustól várja: „de érkeznek 
még a májusok / és jönnek új remé-
nyek.” Talán az érett, sok megpróbál-
tatást megszenvedett férfi felfokozott 
szerelmi mámorához a virágözön és a 
dús illatár közelebb van, mint a csak 
rügyező, bimbózó éledés. S a május, 
a  kiteljesedés után mintha a pozitív 
folyamatok véget érnének: „múlnak 
dúlt napok / múlik minden / akácok 
nyílnak / gesztenyék / a májuson túl 
semmi sincsen.” (11.) Ez a semmi, 
a szerelem vége és a halál közelítése 
azonos képzetkört alkot Birtalannál.

Elhangolódás. „A  májuson túl 
semmi sincsen” sor a szerelmi kró-
nika kezdetén vetít előre valami rosz-
szat. Ennek a rossznak a megjelené-
sei az Ez van című verstől sorolódnak. 
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A vers a hiány verse: hiányzik minden, 
ami jó, és megjelenik minden fenye-
gető jel, amelyek mind élettelen tár-
gyak, élettelen és mozdulatlan a világ. 
A nem létező miért?-re mégis válaszol 
a vers utolsó sorában a költő: „Ebben 
a versben nem jön értem senki.” (44.). 
A  lemondó hangvétel a versek elő-
rehaladtával fokozódik, sokasodnak 
a semmik és a nincsenek, a  megvá-
laszolatlan kérdések, és fájdalmasan 
ismétlődik az én se, te se (45.). Az 
Októberkapu véglegesen rázárul a 
május-világra; amit feltár, az egyrészt 
alulstilizált („dögkútba hulló délután”; 
„hullafoltos évtized”), másrészt olyan 
sok a hiány, hogy szinte már nincs is 
világ (46), és egyre durvábbak a sza-
vak, káromkodásokká formálódnak 
(„ez a nap egy hatalmas baszki”), és az 
október után a költő már hívja a telet, 
hogy végképp lezáruljon minden, „ha 
hiába várok a megváltóra” (47.). A Ne-
gyedik vasárnap már a kedves nélkül 
múlt időt méri (48), a  télutó és a ta-
vaszvárás is színét veszti: a hiányérzet 
erősödésével, a fogyó idővel fenyeget, 
a csak volt-emlékek kioltják a vágya-
kat, a  testet melengető forró, vörös 
érzések helyett egy rémisztő, hosszú 
fekete sál hivatott a hidegtől óvni – de 
a Te-nek szólított keze munkája már 
nem az Én-nek készül. Ha a trubadúr-
líra pozitív kulcsszavaként az örömöt 
jelöltük meg, Birtalan szenvedésének 
kulcsszava nem a fájdalom, hanem 
a hiány: „a  hiány szélmalomszárnyai 
kaszabolják testem / se páncélom / se 
szolgám / se rossz gebém”. Birtalan 
képalkotása a metafora következetes 
végigvitelén alapul: a szélmalom mel-
letti hiányok Don Quijote attribútumai, 
amelyek nélkül a költő teljesen magá-
nyos és tehetetlen (51.).

A Don Quijote-i árvaság termi meg 
a kötet címadó versét, a Trubadúréne-
ket (végül is Don Quijoténak is van 

elérhetetlen, megénekelt szíve höl-
gye, Dulcinea): a boldogtalan trubadúr 
nemcsak ideáljának elérhetetlenségét, 
hanem a beteljesülés utáni elveszté-
sét siratja, képzeletben más karjában 
látja, ezért fakad fel benne a legszél-
sőségesebb, legmélyebbről induló el-
lentétezés, a legszebb, amit nő valaha 
kaphat: „gyönyörűm te mocsok kurva” 
(52.), majd summázva, kurtán, nem 
felkiáltásként, hanem összeszorított 
szájjal sziszegve: „kurvára fáj” (59.).

Szakítás, megsemmisülés. Vég-
telen és reménytelen küzdelem a kö-
tet többi verse, melyeknek elszenve-
dője „egy öregségbe deportált költő” 
(60), aki Nagy utazást tesz (talán a 
Semprun- mű címével egyezés sem vé-
letlen), egy Homérosz-felidézéssel, egy 
sötét folyón, a  halálba (61.), melynek 
hol megadni látszik magát, hol daco-
san ellenáll. Megfogalmazásmódjában 
a mégis-mégse ellentétpár visszacsen-
geti Vas István gyönyörű anakreóni 
őszikéi közül azt a párverset, ame-
lyeknek címe: Megyek, Mégse, abban 
a kötetben, amelynek címe: Mégis. 
Az önmegadás minden esztétikumra 
törekvést megsemmisít a költőben: 
felerősödnek a káromkodások, durva-
ságok, az alulstilizált közbeszéd frázi-
sai („franc tudja”, „ribanc vagy”, „ki volt 
az az állat / aki ezt az egészet kitalálta” 
(63.), „tipor a jajbazdmegvilág” (66.).

A trubadúrköltő humanizmusa. 
A kötet egyik záróverse mottóval jelzi, 
hogy Adyval fog pörölni, a magát fel-
sőbbrendű teremtőnek érző Adyval, 
az Elbocsátó, szép üzenet költőjével, 
akivel nem poétikai, hanem erkölcsi 
vitája van a költőnek. Birtalan szakító 
verseit már megelőlegezte az elhan-
golódás-versek egyik utalása („elba-
szott, szép üzenet”, 41.). Az „Általam 
vagy, mert meg én láttalak” mottó 
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erősíti az Adyval való perlekedést a 
Szupernóva című vers elején, amely a 
kötet egyik legszebb, legmegrázóbb, 
és éppen a költői vita okán a legkatar-
tikusabb verse: a  megteremtettelek, 
de élni hagylak, meghagyom önálló 
létezésed gondolat szépséges képek-
ben való kifejtése. „visszaengedlek / 
ragyogj (…) nem eltakarni akarlak / 
visszaadni az égnek (…) fölemellek 
/ röpülj tenyeremről / világom vilá-
ga” – az utolsó sor már az Ómagyar 
Mária-siralom szavaival emelkedik a 
magasba. A Teremtéstörténet tehát a 
MI felbomlásával véget ér, de nem vo-
nódik vissza: ez a Teremtő nem önző. 
Az Ady-polémia explicit, de mintha a 
„pislákoló hiány ég / mint öreg utca-
lámpa” képben egy megint másféle 
magyar habitust mutató vers, a Sem-
miért egészen lecsavart lámpája is ott 
pislákolna. Birtalan önzetlen, gyötrel-
mesen mély szerelmét a legnemeseb-
bek között tarthatjuk számon.

Irodalmi reminiszcenciák. Mi-
vel nyíltan (mottóval), szóbeli megje-
lenítésekkel (felidézések) többször él 
a költő, verseinek szövetében akkor is 
érezni elődök örökségét, ha nincs ki-
mondott utalás rájuk. Birtalan nagyon 
művelt, olvasott költő, aki nem hival-
kodik olvasmányélményekkel, nem ír 
lábjegyzetet a versek alá vagy lap-
szélre, mégis oly módon sajátította el 
a világirodalmat, hogy mások sorait, 
szavait szervesen tudja saját szavai 
közé illeszteni. Csak néhány példát 
idézek. A „lennék én” gondolat (Hüpp-
hüpp, 35.) képsorai egészen Anakreó-
nig nyúlnak vissza, aki egyik szerelmes 
versét így fejezi be: „s  a szandálod 
lennék, hogy lábaddal taposs engem.” 
Az anakreóni gondolat világirodalmi 
toposszá válva sok „lennék én” verset 
ihletett. A  Szabad? (ötletek jegyzéke) 
József Attila pszichopatológiai vizsgá-

lati naplójának durvaságát, kakofemiz-
musát idézi, hogy a magában rejlő 
ösztönlényt is felmutassa, ne csak a 
fenséges teremtőt (37.). A  „Dolgaim 
elől rejtegetlek” mottójú vers József 
Attila versben megfogalmazott vég-
letességét, ellentéteit folytatja (38.), 
a Kit című vers az Óda képeivel indít, 
és eljárását pesties zsargonnal kom-
mentálja: „szinvásra hozva az egészet” 
(62.). A közvetlenül a szakítás utáni ál-
lapotáról ismét zsargonban mondja el 
a század elleni panaszát, „ne vedd ka-
rinthygáborosra”, majd átveszi a meg-
nevezett költő egyik legszebb versének 
címét is: „én fájdalomherceg” (54.). 
A kötet utolsó verse József Attila egyik 
legutolsó versének, a  Karóval jöttél-
nek intonációjával, szárazon fájdalmas 
kijelentéseinek felidézésével zárja le a 
gyötrelmes búcsút („eléltem réges-rég 
a testem / bajaimat magam kerestem 
(…) néha tűrtem hogy hozzám érnek”). 
A vers formája is a Karóval jöttél ritmu-
sa, amire önironikusan maga is céloz: 
„verstanilag talán nincs hibája” (69).

Költői eszközök. Ha egy költő – 
egy trubadúr – éneke olyan természe-
tesen folyik, mint az élőbeszéd, olykor 
önmagában morfondírozást, olykor 
beszélgetést hallunk benne, hajlamo-
sak vagyunk nem felfigyelni arra, mi-
lyen költői eszközökkel hozza létre ezt 
a magától értődést, egyszerűséget. 
Pedig az egyszerű költői szöveget is 
költői eszközökkel kell megmunkál-
ni, csak éppen olyanokkal, amelyek 
tökéletesen simulnak a versbeszéd 
közlendőjéhez. Láttuk már gondolat-
ban, képben egyaránt megnyilvánuló 
ellentétező szerkesztését, felfigyel-
tünk idézeteire és felidézéseire. De 
legalább ilyen jelentősek a szöveg köl-
tőisége szempontjából szóalkotásai 
(„gépelőtt-magány”, 21.), metaforái 
(„csönded keresztjét vonszolod”; „rab-
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ként tizennégy sorba zártan” – mondja 
a szonettre, a  legfeszesebb formára, 
a  szerelmi rabság élénk megjelení-
téseként). Versformái között a sok 
szabad vers mellett vannak ritka, sajá-
tosan megválasztott formák: a Titkos 
utcán szakaszait két-két párvers al-
kotja, amelyek egy ambroziánusból és 
egy anakreóniból állnak, a  Ráolvasó 
felező nyolcasai az archaikus mágikus 
bűvölők ritmusában szólnak, a Befor-
dult szonett különös szonettformájá-
ról már esett szó.

Birtalan Ferenc karcsú kis kötete 
egy nagyon nagy szerelem fájdal-

masan hű krónikája, amelyben több 
jelentésréteget figyelhettünk meg, 
a  teremtéstörténettől a trubadúrlíra 
valódi lényegén át a költői hagyomá-
nyok átörökítéséig, a nyelvi stílusréte-
gek (genus sublime, genus mediocre, 
genus humile) egymásmellettiségéig. 
A  Trubadúrének megszületésekor a 
magyar szerelmi költészet egy jelen-
tős kötettel gyarapodott: gazdagodott 
az esztétikai minőség legmagasabb 
fokú kiteljesítésével, és gazdagodott 
a humanista világszemlélet legneme-
sebb megnyilvánulásával.

Szepes Erika

Az igazat apáról?
Szabó Tibor Benjamin Kamufelhője huszonegy rövid 
történetben meséli el egy apa széteső életét, több hu-
morral, mint tragikummal, több vagánysággal, mint 
pátosszal. Az elbeszélő főszereplőnek nincs neve, 
magát apának, pontosabban „apád”-nak nevezi, mi-
vel írásának elsőszámú címzettje a még óvodáskorú 
kisfia. A Kamufelhő tehát vallomás, az apa kísérlete 
arra, hogy megmutassa, ki is volt ő „valójában”. Ép-
pen ezért a mű egyik legnagyobb kihívása az, hogy a 
szerepjátéknak megfeleljen, hogy vallomást és szép-
irodalmi szöveget összjátékba hozzon.

A mű huszonegy része laza kapcsolatokat mutat: 
mindegyik történet kerek egész, önmagában is meg-
állja a helyét, nem támaszkodik az előtte lévőkre oly 
mértékben, hogy azok ismerete nélkül érthetetlen 
lenne. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kötné 
őket össze semmi: bizonyos helyszínek, időpontok 
és szereplők egymáshoz fűzik a részeket. Az első há-
rom történet (Ahogy apád taknya-nyála, Apád mesz-

szeringó, Amit apád a szerelemről) mindegyikében megjelenik a serdülőkorú 
(hatodik-hetedik osztályos) apa; a  harmadikat és a negyediket (Amit apád a 
szerelemről, A tünet) Balogh Imi, a piromán rocker személye tartja össze, csak-
úgy mint Rózáé az utolsó hatot (Uganda, Zavar, Valami a szélről, Mint a szart, 
Egyszerű történet a halálról, Kamufelhő), vagy az alföldi táj (pontosabban Bé-
kés megye, a Körös partja) a második, negyedik és ötödik részt, stb.

Szabó Tibor Benjamin: 
Kamufelhő, Scolar, Bp., 
2012
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Szabó könyve nem akar parainesis lenni, nem ad tanácsokat – leszámítva a 
legfontosabbat: „Majd rájössz.” Ez a kijelentés központi helyet kap a szövegben. 
Keretet ad a könyvnek: az első fejezetben többször is előkerül, az utolsónak ez 
a zárlata, a tizenegyediknek pedig ez a címe (sőt, eredetileg a könyv is ezt a 
címet viselte volna). A „Majd rájössz” azt jelenti, hogy nem lehet tanácsot adni 
(paradox módon, hiszen maga is egy tanács), hogy az életet meg kell tapasz-
talni. S annak ellenére, hogy egyik elbeszélésben sem találkozunk a kisfiúnak 
címzett imperativusszal, a  történeteknek mégis tanító jellegük van, a  felnőtt 
átadja élettapasztalatát a gyereknek. Ezek az élettapasztalatok az elbeszélések 
zárlatai, melyek felett mindig ott lebeg a nagyotmondás kardja, amely néha saj-
nos le is sújt. Amilyen sikerült lett az Így volt apád a kurvákkal, a Mint a szart 
vagy a Valamit a szélről befejezése (hogy csak néhány személyes kedvencet 
említsek), úgy akarnak kicsit sokat mondani az Ahogy apád megtudta (I.) és 
(II.) vagy a Majd rájössz című részek. A legnagyobb veszteséget mindenképpen 
az Amit apád a szerelemről című történetet szenvedi el: az elbeszélés elején 
elhangzó enigma („A trotil, apám… az olyan, mint egy nő.” [17.]) feloldása itt 
bőven elég lenne, a  történetvégi nagy igazság („Isten halott” [21.]) nélkül is 
megállná a helyét.

Fentebb a „vagány” jelzővel illettem a Kamufelhőt, meg is mondom, hogy 
miért. Szabó könyvében több olyan történettel is találkozunk, melyek alapve-
tően populáris műfajokkal mutatnak rokonságot. Az Így volt apád a kurvákkal 
című szöveg gengszterregénybe illik, a Valami a szélről bármelyik hard-boiled 
krimiben megállná a helyét, az Ahogy apád megtudta (II.) című rész pedig az 
erotikus regények világát idézi. A  témák ellenére a szövegek nem ponyvák, 
nem lektűrök, szépirodalmi igényességgel lépnek fel. A szépirodalom perifé-
riájára szorult, megbélyegzett műfajokban igényeset alkotni – többek között 
ebben rejlik a Kamufelhő vagánysága.

A történeteket látszólag időrendben beszéli el a főszereplő, kezdve a leg-
régebbivel, az 1987-es mozizással. A huszonegy rövid elbeszélés zömére igaz, 
hogy időben követi az őt megelőzőt, akadnak azonban kivételek. A Körös-parti 
bandázás (második fejezet) 1986-ban zajlik, így megelőzi az első fejezetet; 
a könyv utolsó része pedig a Mint a szart című előtt kell hogy játszódjon, mivel 
az utóbbiban az óvodáskorú gyerek már hibátlanul beszél, míg az előzőről ez 
korántsem mondható el. Az időrendet azok az elbeszélések is megkavarják, 
ahol több idősík is megjelenik, mint például az első és a negyedik részben. Az 
utóbbiban a kutyaidomítás és a házi kedvencek mikrotörténetei szervezik az 
időt, kezdve a jelenben („Apádnak kéne egy kutya. Meg egy konyha, ahonnan ki 
lehet zavarni.” [22.]), folytatva a „nyolcvanas évek végével”, majd a gyerekvárás 
időszakával, hogy végül ismét visszakanyarodjon a jelenbe („Apádnak azóta 
nincs kutyája. És csak a pitbull foglalkoztatja.” [25.]).

Az időrendet ráadásul egy erős cezúra is megbontja: a hatodik (Baszomka 
megáldása) és a hetedik (Zsoli, a Megváltó Krisztus) rész között szűk tizenhá-
rom év telik el. Ezáltal a könyv két aranytalan részre szakad, az első öt elbeszé-
lés a gyerek- és pubertáskort (10-17 éves korig, 1986 és 1993 között) beszéli 
el, míg a maradék tizenöt a meglett, „majdnem harmincéves” emberét. És 
valahogy mégis, a rövidebb szakasz miliőjének felidézése sikerült erősebbre. 
Turbó rágó, Delta tévéműsor, Skála Kópé, Gorenje hűtőgép, Steiger traktor, 



aBlaK

114

Verhovina moped, Korál együttes stb.: az első részek csak úgy nyüzsögnek a 
nyolcvanas, kilencvenes évek ízeit, hangjait, képeit idéző tárgyaktól, fogalmak-
tól. A későbbiekben – ha nem is tűnik teljesen el – ez az eljárás meggyengül.

A könyv szerkesztési elve egyrészt jól érzékelteti az apa életének darabokra 
esését, másrészt a múltbeli események elbeszélésének és ezek összefüggő 
történetté szervezésének nehézségeit. Ezt a folyamatot erősítik a helyenként 
felbukkanó „képek” is, s ezek nemegyszer olyan emlékképeket takarnak, me-
lyek köré egy-egy elbeszélés szerveződik. Ez az Apád messzeringó címet viselő 
részben válik a legkézzelfoghatóbbá, mely így indul: „Ahogy Pántya Zuzu a híd 
melletti széles fövenyen, ahogy feküdt félig, könyökölve – az még egy jó kép 
volt. Ahogy a hasa emelkedett és süllyedt. Az íve ennek a le-felnek, íve a köl-
döknek. Ahogy mutatta magát a nyár végi napnak bikinifelső és szégyen nélkül” 
(10.). Az események felidézésének nehézségei végül az Amikor apád a bíró-
ságon című elbeszélésben tetőznek. A cselekményben van valami álomszerű, 
a főszereplő „mintha folyton aludna”, mintha nem lenne jelen, holott széteső 
életének egy igen fontos eseménye zajlik, a „házassági bontópere”. Vagy talán 
ez már nem is olyan fontos? Talán pont azt akarja a ködszerű történet érzékel-
tetni, hogy ez már csak formalitás, ami a döntő, ami ide vezetett, az a válópert 
megelőző tíz évben zajlott le. Erről azonban a főszereplő nem beszélhet: éppen 
ebben az elbeszélésben ígéri meg a feleségének, hogy soha nem ír róla. S ha 
ezt az ígéretét néha meg is szegi (például az Ahogy anyád megjelent az alföldi 
tájban vagy az Ahogy apád megtudta (I.) című elbeszélésekben), az anya hiá-
nya mégiscsak feltűnő. Ez azonban nem hibája, sőt éppen erénye a könyvnek: 
a szerepjáték azáltal válik teljessé, hogy az apa, az elbeszélő főszereplő, amit 
a történet során megígér, azt az írás közben be is tartja.

Másrészt ez a hiány aláhúzza a mű alcímét is (Hűtlen apák könyve), az 
elbeszélő nem a férj-feleség, hanem az apa-gyerek kapcsolatban elkövetett 
hűtlenségét helyezi a középpontba. Maga az alcím egyébként korántsem prob-
lémamentes. Hiszen mit is jelöl pontosan a Hűtlen apák könyve? A Traktor-
tulajdonosok könyve analógiájára az alcímet értelmezhetnénk a célközönség 
kijelöléseként – ezt a szöveg azonban egyáltalán nem támasztja alá. Egyrészt 
mert van egy konkrét címzettje (a főszereplő fia), másrészt mert éppúgy szól 
hűséges anyáknak, mint hűtlen apáknak, nem tartalmaz olyan tanácsokat, 
amelyek alapján az utóbbiak kisajátíthatnák. Így inkább az tűnik elfogadható-
nak, hogy az alcím a mű tartalmát pontosítja: hűtlen apákról szól. De ha így 
van, akkor miért a többes szám, hiszen éppen a főszereplő személye az egyet-
len változatlan elem a könyvben, ő (no meg nem kevés mennyiségű női mell) 
köti össze a történeteket. Persze okoskodhatunk úgy, hogy ennek az apának 
az identitása a különböző történetek alapján képződik meg, hogy minden rész-
ben csak „egy” apával találkozunk. De ha így áll a dolog, akkor miért hűtlenek 
mind? Vagy a hűtlenség ilyen veszélyes ragály, hogy mindenre kihat?

Ám az alcím-választással kapcsolatos kételyeinket eloszlatja, feloldja a fő-
cím, melynek értelmére az utolsó történet befejezése világít rá: a kisfiú rosszul 
ejti ki a hamufelhő szót, így lesz belőle kamufelhő. „Nem tudja, nem sejti, mek-
kora igazságra ütött félre, gondolta apád. És jó ez így, ráér még világosodni, 
gondolta apád. (…) Apád magában ismételte csak a lényeget. Hogy kialakul 
– az ki. A kamufelhő. Majd rájössz.” (146.). Így válik világossá, hogy a „kamu-
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felhő” a felnőtté válás hozadéka, hogy felnőttkorra alakul ki, a gyerekekre még 
nem jellemző. A könyvnek ez a végkicsengése a két részre osztott szerkezettel 
megtámogatva a hűtlenségnek egy másik értelmezési lehetőségét is megle-
begteti: a felnőtt hűtlenségét gyerekkori önmagához. A főszereplő hűtlensége 
tehát nemcsak abban áll, hogy nincs ott, ahol lennie kéne, azaz a kisfiával, 
hanem abban is, hogy elárulta fiatalkori önmagát (az itt-ott felbukkanó József 
Attila-rájátszások is feltehetően ezt próbálják erősíteni).

A  felnőttlétet a kamufelhő kialakulása mellett még két jelenség jellemzi: 
a szabályok kiismerhetetlensége és a sodródás. Az előbbit a szöveg ismétlődő 
jelenetekkel és szófordulatokkal juttatja kifejezésre (s ezért ismét a könyv szer-
kezete érdemel dicséretet). Hogy csak két példát említsek: az Így volt apád a 
kurvákkal című részben az apa könyörtelenül elintéz egy „kövér fejű” gengsz-
tert: „jobb mutatóujját feldugta a dühös ember orrába, keményen, tövig, és 
már feszítette is, oldalra, lefelé. A kövér fejű ütése a fájdalomtól félrecsúszott, 
apád pedig hallotta, érezte, ahogy recsegnek a szövetek a másik orrában” 
(99.). Ezen a helyen teljen rendjén valónak, hatásosnak tűnik ez a megoldás, 
kiérdemli az olvasó elismerését. Később, amikor a Mint a szart elbeszélésben 
ismét erőszakhoz folyamodik az apa, már más íze van a dolognak: leüt egy 
kamionost, aki csak bocsánatot akar kérni. De ez az eljárás szövegszinten is 
működik. Az Ahogy apád megtudta (I.) című részben például ezt olvashatjuk: 
„Bár az igaz, hogy akkor már régóta nem volt képes úgy tenni, mintha” (71.). 
A Zavar című történetben ez így köszön vissza: „Sok vért látott apád, megta-
nult úgy csinálni, mintha – mint beszüremkedő fürkészek a bolyban” (107.) 
A kísértetiesen hasonló szófordulat egészen ellentétes jelentést hordoz a két 
szöveghelyen.

A felnőttség másik velejárója a sodródás. Ahogy a Kamufelhő szerint „a ku-
tya (…) metafora” „azt jelenti, hogy az embernek dolga van a világban” (22.), 
úgy az a visszatérő jelenet is metafora, ahogy az apa – felesége vagy Róza mel-
lett – az anyósülésen kuporog: a sodródás metaforája. És ha valami tragikus 
átérződik a szöveg egyébként ironikus, fanyar humorú felszínén, akkor az talán 
éppen abból fakad, hogy az apa nem mindig ura saját életének, néha úgy tűnik, 
teljes beletörődéssel szemléli, ahogy a dolgok csak úgy megtörténnek vele.

Hlavacska András




