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Az	utóbbi	évek-
ben kezdenek 
beérni annak az 
évekkel koráb-
ban, a líra és a 
politikum viszo-
nyáról	 zajlott	
vitának a gyü-
mölcsei,	melyben	voltak,	akik	a	koráb-
bi,	a	hetvenes	évek	óta	 tartó,	a	 líra	és	
a politikum, nyugodtan mondhatjuk, 
kanonikus	 elválasztottságát	 bírálandó,	
foglaltak	állást.	Művészi	és	egzisztenci-
ális kockázatokat is vállalt az, aki mun-
káival	 a	 kánon	 részéről	 az	 életnek	 az	
esztétikum	elől	elzárt,	mert	 témájában	
a	politikum,	azaz	a	nemzet,	a	közössé-
giség, a képviseletiség, stb., által is érin-
tett területeire tévedt. A tabukat szinte 
szállóigékké	vált	mondatok,	 tilalomfák	
is	megtestesítették:	az	író	nem	népben	
és nemzetben, hanem alanyban és állít-
mányban gondolkodik, vagy, számom-
ra a politikum nem téma, hanem prob-
léma. Ezért hatott felszabadulásként az 
a pár évvel korábban zajlott vita, mely-
nek	 néhány,	 tekintélyt	 sem	 nélkülöző	
résztvevője	kimondta,	hogy	a	művésze-

tek	előtt	az	életnek	nem	lehetnek	elzárt	
területei.
 Örvendetes, hogy az elmúlt évtized-
ben	 induló	 tollforgatók	 körében	egyre	
több	 olyan	 szerzővel	 találkozhatunk,	
aki	 –	 az	 említett	 vita	 felszabadító	 ha-
tására is, a korábbi tabuk határait bát-
ran	 átlépve	 –,	 fiatalos,	 főleg	 a	 nyelv	
közegében	 megvalósítandó	 kísérleteit,	
az	 életteljesség	 átfogó	 vállalásával	 va-
lósítja	meg.	Ezek	közé,	tartozik	Bödecs	
László	is.	
	 Bödecs	László	a	FISz-Apokrif	Köny-
vek sorozatában 2015-ben megjelent 
kötetét	négy	részre	osztotta:	a	Kilakol-
tatás	 című	 első	 ciklus	 a	 fent	 említett	
nyitottság életvitelbeli kérdésekkel fog-
lalkozó	 része,	 a	második,	 a	Nem lesz 
tavasz, a magánéleti témák csokra, míg 
a harmadik a Megbocsáthatatlan dol-
gok,	 egy	 elvontabb,	 fikcionált	 életvi-
lág	közegét	 idézi.	A	negyedik	egy	két	
versszakos, kétszer négy soros opus, 
tulajdonképpen	a	címadó	verset	tartal-
mazza. Ezzel a recenzens számára is 
egy	ötletet	ad,	kezdjük	innen,	lapozzuk	
a	kötetet	visszafelé.		
 A Semmi zsoltár	 című	 verset	 akár	
a	kötet	zárókövének	 is	 tekinthetjük.	A	
vers	a	Teremtőnek	és	a	teremtés	során	
az	 önmaga	 hasonlatosságára	 teremtett	
embernek a viszonyát villantja fel. Erre 
a	sokrétű,	a	kegyelem	állapotát	 is	ma-
gában	 foglaló,	 mégis	 ellentmondásos,	
mondhatnánk	távolságot	tartó	viszony-
nak	a	lényegére	engednek	következtet-
ni a vers egyfajta apokrif, mert az em-
ber esetében csupán a befejezettségre, 
de nem a célját is elért beteljesültségre 
utaló	 sorai,	már	 amennyiben	 a	megis-
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merés	 által	 történő	 „visszafelé	 terem-
tés”	 egyúttal	 a	 Teremtő	 valamiféle	 el-
lehetetlenedésével, felszámolásával is 
jár:	„Mert	ez	volt	minden,	/	amire	képes	
voltál.	 /	 Áldozatod	 jutalmául	 /	 üresen	
áll	az	oltár.	//	A	foszló	szentképek	közt	
/	néma	kámforszag	száll.	/	Téged	dicsér	
a	győztes	csend.	/	Kihalt	padok,	semmi	
zsoltár.”	 (89)	 Szerzőnk	 fiatal	 korához	
képest szokatlan érzelmi, társadalmi és 
erkölcsi	 mélységekbe	 pillant,	 s	 mon-
dandóját	 szinte	már	 egy	 pályája	 dele-
lőjén	 járó	 költő	 színvonalán,	 tárgyila-
gos, hideg, már-már rezignált hangon 
szólaltatja	meg.	A	zárókő,	ha	utólago-
san	is,	de	az	alatta	magasodó	kötetbeli	
építmény egészére vet fényt, mintegy 
összegezve,	láttatva	a	fiatal	költő	érzé-
keny,	az	életteljességet	megidéző,	vál-
laló	poétikai	habitusát.	
 Míg a Semmi zsoltár a teremtés szük-
ségletével	élő	ember	képét	vetíti	elénk,	
mintegy ennek a szükségletnek az ál-
talános	értelemben	vett	krédója,	addig	
a Baráti kör című	vers	mindennek	im-
már	egy,	a	valóságból	vétetett	konkrét,	
a	 bödecsi	 narratíva	 nyelvén	 előadott	
változata:	„[…	]	 rágyújtani	egy	cigaret-
tára,	 /	 hogy	 a	 parázzsal	 eltüzeljünk	 /	
egy	frissen	nyomott	Joyce-kötetet.	//		Az	
öreg	 papír	 szívja	 a	 nedvességet,	 /	 be	
kell	látni,	hogy	ettől	végül	/	majd	cson-
tig	szárad	a	kéz.	/	A	túl	későn	született	
barátok	 hazája	 ez.	 /	 El	 kéne	 költözni	
talán	 innen./	 Felkel,	 de	megáll,	mesz-
szire	néz”.	(69)	A Baráti kört számomra 
a megismerés megkerülhetetlen szük-
séglete	felőli	olvasása,	a	jelentésképzés	
kísérleti,	itt	alkalmazott	technikája,	kö-
zelebbről	az	egymással	látszólag	értel-

mi,	 tartalmi	 összefüggésben	 nem	 lévő	
mondatok sorjáztatása teszi érdekessé, 
hiszen éppen ez a technika teremti meg 
azt az olvasati aurát, amely a vers utol-
só	sorában,	a	„Felkel,	de	megáll,	mesz-
szire	néz”	értelemhordozó	szövegrészt	
a vers dünamiszaként hozza helyzet-
be.	Mivel	itt	pontosan	ez	a	kísérletező	
technika válik a felület jelenségvilágán 
túllépni	 kívánó	 ambíció	 eszközévé,	
ezért épp az elbizonytalanítás, az el-
bizonytalanodás	 válik	 a	 közösséghez	
kapcsolás,	kapcsolódás	szemantikai	fel-
tételévé, bizonyosságává. A bizarrnak 
ez	 az	 újszerű,	 a	 szimbolikussal	 átha-
tott kísérleti alkalmazása hozza létre a 
fikció jelenségvilágán túl az esztétikai 
jelenlétnek	azt	a	minőségét,	amely	épp	
ezzel	a	nyelvhasználati	móddal	éri	el	a	
közösség	vállalásával	azonosulni	képes	
olvasati	opciót.		
	 Kötetében	Bödecs	László	számtalan	
jelét adja az újdonságra nyitott, kísérle-
tező	kedvének.	Egy	szerelmi	viszonyba	
foglaltan	például	a	múlandóság	kétarcú	
voltára találunk példát, mert a roncsolt 
beszéd alkalmazása egyben a fenyege-
tő	nyelvvesztés	 lehetőségét	 is	 felidézi:	
„Probältam	mindent	eltüntetni,	/	de	tul	
sok	nyom	maradt	utänad”	(Ekezet,	43).	
Máshol, találékonyan nyúlva egy tren-
di témához, a Főműsoridőn	 túl	 című	
versében	 a	 lassan	 leépülő	 főszereplő,	
az	öregedő	sztár	alakjának	felskiccelé-
sével	érzékelteti	a	múló	időt	és	ugyan-
csak kétarcú, mert a hanyatlás mellett 
a	 tapasztalatok	 felhalmozódásával	 is	
járó	 következményeit.	 „Szépen,	 foko-
zatosan	írtak	ki	a	sorozatból,	észrevéve	
[…]	már	nem	állok	bosszút	a	régi	hév-
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vel,	 /	és	szenvedni	 is	csak	egyre	csen-
desebben	 tudok,	 /	 ejtőzöm	 a	 forgatá-
son,	/	röhögök	a	forgatókönyveken,	/	és	
ütött-kopott	 közhelyekké	 /	 rögtönzöm	
a	 szövegem”.	 (34)	 Itt	 érdemes	 idézni	
Kemény	 István	 fülszövegét,	 aki	 szin-
tén	 szerzőnk	 sokoldalúságára	hívja	 fel	
a	 figyelmet:	 „Egy	 jó	 első	 kötetben	 ott	
nyüzsög	 József	 Attila,	 Pilinszky,	 Petri,	
Homérosz,	 James	 Joyce.	 Egy	 jó	 első	
kötet	olyan,	mint	egy	blog:	 itt	és	most	
játszódik,	saját	sztorikkal,	privát	szerel-
mekkel,	trendiséggel,	humorral	[…]	Egy	
jó	első	kötetben	ott	van	egy	nagyszabá-
sú	költészet	lehetősége.	Bödecs	László	
Semmi zsoltárja	egy	jó	első	kötet”.	
	 Ám,	 hogy	 visszatérjünk	 az	 ismerte-
tőm	 elején	 tett	 észrevételemhez,	 szá-
momra a Semmi zsoltár egy szemet 
gyönyörködtető	 tűzijátékkal,	 számos	
közéleti	témájú	verssel	kezdődik.	A	tel-
jességhez,	a	korlátozatlansághoz	kötött	
korszerű	verselés	leginkább	itt,	a	kötet	
első	ciklusában	árad	a	maga	megnyerő	
változatosságában. Hogy csak néhány 
címet	 említsek	 a	 kezdet	 bőségéből:	
Kiút, Et resurrexit, Körülnéz, Ereklyék, 
Hazárd, Munkások Jézusa, Közmunka 
a körúton, máig sem. Ebben a részben 
az újdonságképzés szokatlanságát is 
vállaló,	 mert	 az	 értelemszervezésben	
a	bizarr	technikáját	is	alkalmazó	olyan	
opusokat is találhatunk, melyek a poé-
zis	 igazságot	 hordozó	hangját	 az	 egy-
mással	 laza	 jelentéskapcsolatban	 lévő	
mondatok	 hangulati	 erőteréből	 ere-
deztetik. Ilyen a Lapszélütés I. Lapok, 
című	négyoldalas	hosszú	vers	is,	mely	
több	elkülönülő	rész	laza	füzéréből	áll.	
„Ők	látnak,	én	behunyom	a	szemem./	

A szél árulkodik, de meg nem érint.” 
„Részegek	botorkálnak	 /	omladozó,	 le	
mégsem	dőlő	/	 falak	között.	 //	A	sínek	
fel	nem	épült	hidakról	 /	a	Dunába	zu-
hannak.”		„Ha	lényegeset	mondana	fel-
írnám,	/	de	csak	törzse	és	csendje	van.”		
Majd, mintegy lebegve a mondatok 
hullámzása	 felett	 a	 zárlat,	 „Nem	 szól	
zsoltár	érted,	/	 te	néma	ország	[…]	Ne	
hidd,	 /	 hogy	 megbocsátok”,	 egyetlen	
értelmi	 pannóvá	 rendezi	 az	 előttünk	
vonuló	 kaleidoszkópikus	 képek	 sorát.	
(26)		
	 A	kötet	egyik	kiemelkedő	teljesítmé-
nyeként ebben a ciklusban olvashatjuk 
a Munkások Jézusa	című	opust	is,	mely-
ben	 szerzőnk	 a	 poézis	 új	 utjait	 a	mo-
dernnek	a	posztmodernbe	tükröztetése	
révén, ezúttal a lineáris értelemképzés 
technikáját	követve	keresi.	„Láttam	ma	
a	 fiatal	 Jézust	 /	 a	 HÉV-en	 Kistarcsára	
menet.	 /	 Bojtos	 sapkát	 viselt,	 ha	 jól	 /	
tippelem, éppen huszonkét éves lehet.  
//	[…]	Szemöldöke	félredöntött	kereszt.	
/Arcán	 sárga,	 kopár	 hegyek.	 /	 Lyukas	
nadrágján	átfúj	a	szél.	/	Kabátjában	üres	
a	zseb”.	(10)	A	vers	erejét	itt	a	modern	
és a posztmodern, az archaikum és az 
aktuális,	a	közösségi	és	az	individuális,	
a szent és a profán, stb., paradoxonpá-
roknak az egymásba nyitása biztosítja.
	 Bödecs	 László	 Semmi zsoltár	 című	
verskötete	minden	 verskedvelő	 olvasó	
figyelmébe	ajánlható	ígéretes	munka.	


