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gyatkozÂ ¢n¢pÁt¢s nem sz¡ks¢gk¢ppen tor-
kollik-e sz¢lsûs¢ges magÀnyba ¢s ¢lettagadÂ
keserüs¢gbe? Vajon van-e ¢letigenlû megol-
dÀs is? A k´nyv k´zep¢be iktatott Kleist-essz¢
a k¢rd¢st nem zÀrja le. A gondolatmenet itt
m¢g nem az ¢letformÀhoz, hanem annak
csak morÀlis alapjaihoz ¢s a megtalÀlt morÀlis
bÀzis nyÃjtotta megnyugvÀshoz jut el: àMi¢rt
ig¢z meg a halÀlittas Kleist engem, aki inkÀbb az
¢lettûl rÃgok be? Mi¢rt veszem komolyan ¢n, a ma-
terialista, l¢lekvÀndorlÀsos miszticizmusÀt? Mi¢rt
rendÁti meg hedonista l¢nyemet a boldogsÀg min-
denf¢le fajtÀjÀtÂl ¢s kivÀltk¢pp a nûi ¢rint¢stûl ret-
tegû szem¢lye? NacionalizmusoktÂl undorodÂ koz-
mopolitizmusom mi¢rt nem int¢zi el egy k¢zlegyin-
t¢ssel elvakult porosz t¢bolyÀt?... Vonzalmamat csak
r¢szben magyarÀzza, hogy a bennem is fellelhetû
kohlhaasi term¢szetnek ad nagy n¢met koll¢gÀm bÀ-
torÁtÀst ¢s igazolÀst... A nagy Kleisthez ¢s a nagy
Gombrowiczhoz hasonlÂan az¢rt vÀlt szer¢ny sze-
m¢lyem, minden vidorsÀga ellen¢re, outsiderr¢,
mert ¢n Ãgyszint¢n elengedtem a csecset, melybûl
m¢rgeket (is) szoptam, de mÀs csecshez nem pÀrtol-
tam Àt, ¢s a mÀr lenyelt tejrûl egy pillanatra sem
prÂbÀltam megfeledkezni.Ê

Az E´rsi alkatÀhoz ¢s ¢letigenl¢s¢hez illû
derü meglel¢s¢hez, a morÀlis program po-
tenciÀlis tragikumÀnak a feloldÀsÀhoz az ÁrÂ
a k´nyv v¢g¢n, a Gombrowicz halÀlÀval sz¡k-
s¢gszerüen lezÀrandÂ naplÂrÁmek utolsÂ da-
rabja el¢ illesztett BuÄuel-essz¢ben jut el. A
vÀlasztÀsnak megint csak t´bbsz´r´s ä tÀrsa-
dalomt´rt¢neti ¢s l¢lektani ä ¢rtelme van.
Egy Ãjabb emigrÀnssors, ezÃttal azonban
nem k´z¢p-, hanem d¢l-eurÂpai; gyerme-
kesen megûrz´tt ragaszkodÀs a hithez, ezÃt-
tal azonban nem a g´rcs´s k¡zdelem, hanem
az otthonossÀg biztonsÀgot adÂ fajtÀjÀbÂl va-
lÂ; szocialisztikus beÀllÁtÂdÀs, ¢rz¢kenys¢g a
vilÀg borzalmai ¢s igazsÀgtalansÀgai irÀnt, ez-
Ãttal azonban sem kohlhaasi magÀnyban,
sem gombrowiczi megkeseredetts¢gben, sem
kommunisztikus forradalmisÀgban, hanem
az egy¡v¢ tartozÂ dolgok egy¡v¢ tartozÀsÀ-
nak megk¢rdûjelez¢s¢ben. Igen, talÀn a vilÀg
k¢peinek ¢s egymÀsra vet¡lû sÁkjainak sz¡r-
realisztikus sz¢tbontÀsa az egyetlen lehetû-
s¢g, ahogy a àfelt¢telekÊ adottsÀgÀval eljÀtsz-
hatunk. Ez adhat humort, derüt, lÀtÀsmÂdot
¢s rem¢nyt. °s ugyan mindv¢gig talÀnyos
marad, hogy a k¢pek fantÀziab¢li felbontÀsÀt
¢s egymÀstÂl valÂ elvonatkoztatÀsÀt k´vetik-e
a felt¢telek fogasker¢kszerü illeszked¢s¢t a

valÂ ¢letben is sz¢ttolÂ akciÂink, de a gondol-
kodÀs ¢s a racionalitÀs hatalmÀban bÁzva ä ez
a lehetûs¢g legalÀbbis nem kizÀrhatÂ.

Vissza¢rkezt¡nk tehÀt a racionalitÀs dia-
dalÀhoz ä m¢g ha nagy ker¡lû Ãton tett¡k is
ezt. °s akkor a naplÂjegyzetek most mÀr va-
lÂban nyugodtan befejezhetûk: talajt nyer-
t¡nk a lÀbunk alÀ, ¢s visszahoztuk az ¢letbe
a rem¢nyt, amely jogot ¢s felelûss¢get is ad
ahhoz, hogy szuver¢n mÂdon Át¢lkezhes-
s¡nk, hogy Át¢leteink ne a magÀny megkese-
redetts¢g¢t, hanem az ´nmagÀt megtalÀlt
ember biztonsÀgÀt ÀraszthassÀk, ¢s hogy ben-
n¡k ne csak ¢terien szublimÀlt eszmei part-
nerekre, hanem az ¢nmegtalÀlÀs derüj¢t ¢s
nyugalmÀt hozzÀnk hasonlÂan ¢lvezû, ¢retle-
n¡l-¢rett hÃs-v¢r partnerekre lelj¡nk. Ennek
a meglelt biztonsÀgnak ¢s derünek a talajÀn
pedig 376 oldal azonosulÀsi kÁs¢rletei utÀn a
377-iken tagadÂlag fejet is rÀzhatunk Gomb-
rowiczra: a szavaknak, amelyeket kimon-
dunk, nemcsak az ´nkifejez¢s ÀllandÂ csiszo-
lÀsa, a morÀlis ¢n moralitÀsÀnak t´k¢letesÁt¢-
se ¢s Át¢leteink szem¢lyes vÀllalhatÂsÀgÀnak
szavatolÀsa a c¢lja. A szavak ´ssze is k´tnek
mÀsokkal, s ez¢rt nemcsak magunk, hanem
mÀsok irÀnti felelûss¢g¡nk k¢rd¢se is, hogy
miv¢ formÀljuk azokat. Azt hiszem, valami
ilyesf¢l¢t jelenthet ä nekem legalÀbbis ilyes-
f¢le rem¢nyt adott ä az utolsÂ mondat ¡ze-
nete: àý szÁvesen id¢zte ESKºVý-j¢nek ezt a szi-
porkÀjÀt: ÏNem mi mondjuk ki a szavakat, a sza-
vak mondanak ki minket.Î BÂlintok egyet¢rt¢sem
jel¢¡l, aztÀn megrÀzom a fejem. ZseniÀlis mondat,
de ´nmagÀban nem Àll meg, mert nem v¢letlen, ¢s
nem is f¡ggetlen tûl¡nk, hogy melyek ezek a sza-
vak.Ê

Szalai JÃlia

çLLñK°PEK

SzabÂ T. Anna: A madÀrl¢pte hÂ
BelvÀrosi K´nyvkiadÂ, Budapest, 1995.
72 oldal, 238 Ft

Fiatal k´ltûk müveit tanÀcsos t´bbsz´r elol-
vasni: fokozott m¢rt¢kben kell azonosulni az-
zal a versvilÀggal, mely elsû k´tetekben ala-
kot ´lt. Az a k´ltû ugyanis, aki m¢g nem be-
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sz¢lt sokat versben, s tartÂzkodik a tulajdon-
sÀgok fenyeget¢seitûl (minden leÁrt szÂ utÀn
egyre t´bb minden nem lesz¡nk), t´bbnyire
Âvatosan kÁnÀlja mondanivalÂit; stÁlusa befel¢
fordÁtott ¢s titokban negatÁv. ¹nmagÀt figye-
li, ¢s egyszersmind keveset hajlandÂ elÀrulni
´nmagÀrÂl. A fiatal k´ltûi f¢lelem kitÀrja
ugyan a tapasztalatok ajtajÀt, de t¡st¢nt vo-
nul is vissza a v¢detts¢gnek olyan sÀnca m´-
g¢, mely csupÀn a sz´veggel szembeni alÀve-
t¢st ¢s tÃl¢l¢st teszi lehetûv¢.

SzabÂ T. Anna elsû k´tet¢ben is szembe-
´tlenek az ellenÀllÀsnak ezek a tÀrgyias moz-
dulatai. A sz´vegek olvastÀn lÁrai tapintatos-
sÀgot, ÂvakodÂ szellemi berendezetts¢get ¢r-
z¡nk, olyan teremt¢s elûtti ÀrtatlansÀgot,
mely csupÀn tÀvolrÂl folytat pÀrbesz¢det a
v¢gleges d´nt¢seket k´vetelû valÂsÀggal. Ki-
csiny valÂsÀgelemekbûl szûtt f¢lvalÂsÀg ¢s fo-
lyamatos lelki helyesbÁt¢s: ez a k´lt¢szet egy
befejezetlen ¢s m¢g be nem teljes¡lt magÀny
aknÀibÂl bÀnyÀssza ki sajÀt szÂanyagÀt. Az
alig megcsend¡lû, zÀrt, fojtott formÀk vilÀga
ugyan bizonyos l¢lekbiztonsÀg ¢rzet¢t kelti, a
belsû lÀtomÀs hÀtter¢ben azonban aprÂ jelek-
kel k¢telyek mutatkoznak. Ez a k´ltû a sem-
mit, a l¢tez¢s elûtti, a s´t¢t pontok m´g´tt
f´lf¢nylû ûsanyagot kÁvÀnja szÂba foglalni. A
tagadÀs gesztusaibÂl kihÀmozott emberi oda-
adÀsnak e mozzanatÀt szabatosan jellemzi
Lator LÀszlÂ a k´tet el¢ bocsÀtott elûszavÀ-
ban. ýt id¢zem: àHa hihet¡nk (a k´ltû) k´tete
elsû ciklusÀba gyüjt´tt ars poeticÀinak, elemi lÁrÀt
akar Árni, amelynek a teremt¢s elûtti semmi a f¢szke.
Ha jÂl ¢rtem, valami alaktalanul, tagolatlanul
ûsit, olyasmit, amit m¢g nem torzÁtott, nem fÀtyolo-
zott el fogalmaink hÀlÂja. A kimondhatatlant sze-
retn¢ hÀt kimondani, Ãgy Árni, hogy meg¢rezz¡k a
szavak m´g´tt Ïa semmi hüv´s szel¢tÎ.Ê

GyanÁthatÂ, hogy a àsemmiÊ (a neml¢t, a
lÀthatatlan, a megsemmis¡l¢s) ebben a k´ltûi
szeml¢letben eleven m¢rt¢kfunkciÂt lÀt el: ez
a k´ltû Ãgy Ár, mintha elûsz´r s egyÃttal utol-
jÀra lÀtnÀ a vilÀgot, mintegy valamilyen k¢p-
zelt halÀlkÁs¢rlet lassÁtott kÀlvÀriÀjÀn. A sz´-
vegek pontokkal tagolt szaggatottsÀga, ÀllÂ-
k¢pszerü, bizantinikus komorsÀga ¢s baljÂs
fesz¡lts¢geket rejtû kiegyensÃlyozottsÀga egy
megsemmis¡l¢s k´r¡li vÀrakozÀs esem¢nyeit
k´zvetÁti. Olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad, mintha a
k´ltû tekintete ´r´kk¢ a vilÀg peremei fel¢
szaladna, mintha a lÁrai halandÂ folyton-foly-
vÀst kiterjeszkedne a l¢tez¢sbûl, hogy a vilÀg-

ürben talÀlja vagy teremtse meg egyedi bol-
dogsÀgÀnak megbÁzhatÂ korszakait. Ez a
szeml¢letmÂd a lÀthatÂ l¢t tÀrgyait csak Ãgy
¢rinti meg, mint szellû a faleveleket: futtÀban
meg-megvillantja a dolgok szÁn¢t ¢s fonÀkjÀt,
de mÀr siet is tovÀbb egy mozdulatlan ¢rt¢k-
rend ¡dv´snek gondolt rezervÀtuma fel¢.

Mivel ez a k´lt¢szet a v¢gleges fogalmazÀs
ig¢ny¢vel sz¡letik, ritkÀn hangoztat k´zvet-
len ¢rz¢seket. Ez¢rt pontos, ez¢rt nem vÀlik
fedetlenn¢ ¢s csupasszÀ. Mintha aprÂ r¢szle-
teiben egy fontosnak v¢lt legtÀvolabbi c¢l
t¡kr´zûdn¢k ism¢telten, s a k´ltem¢nyek e
vilÀgi tapasztalatokra szegzett reflektora csu-
pÀn egy ´r´k ¢rv¢nyü vilÀgrend elûzm¢nyeit
tenn¢ lÀthatÂvÀ. A sz´veg megvilÀgÁtÀsa tom-
pÁtott ¢s mozdulatlan, s ¢ppen a r¢szletek ki-
szigetel¢se hozza l¢tre erûs tartÂssÀgÀt. SzabÂ
T. Anna mintegy a verssorokba ejti sÃlyos
szavait; a szavak alapkûszerü szilÀrdsÀggal il-
leszkednek az aggÀlyosan megtervezett vers-
t¢r talajÀban. K´lt¢szet¢nek bensû kiterjed¢-
se, semmi k¢ts¢g, m¢g n´vekedni fog, de azt
hiszem, SzabÂ T. Anna m¢gsem olyan k´ltûi
szem¢lyis¢g, akinek àÃtja vanÊ.

A k´tet n¢gy t¢ma k´r¢ rendezi anyagÀt:
k´lt¢szet, tÀj¢lm¢ny, szerelem, halÀl. SzÂtÀrÀ-
nak legfontosabb kifejez¢sei: neml¢t, semmis¢g,
test, ¢szrev¢tlen, s´t¢t, kezdet-v¢g, mozdulatlan. A
megformÀlÀs k´z´s jellemvonÀsa, hogy a k´l-
tû t´bbnyire abban a pillanatban kezdi tanul-
mÀnyozni a dolgokat, amikor azok elfordul-
nak tûle. A f¡ggû helyzetnek ¢s vÀrakozÀsnak
ebben az idûleges lavinaomlÀsÀban az ¢let el-
lenÀllÀsai valamilyen makacs gÀtlÀsban sürü-
s´dnek, s a m¢lyre vÀjt versmederben jobba-
dÀn egy szük¡lû torkolat fel¢ igyekeznek a
sz´veg lassan h´mp´lygû anyagai. Ez a k´ltû
Ãgy kÁvÀn verset Árni, àakÀrha a neml¢t ¢lûbb ¢s
igazabb volna, mint a l¢tÊ; Ãgy vÀr simogatÀst,
àahogy a hullÀm fut ki a f´venyre... mintha ott se
lenneÊ; Ãgy tekint rÀ az elhagyott vid¢kre,
àmint aki tudja: kezdete elûtt pillantja meg a moz-
dulatlan v¢getÊ; az û vers¢ben a halÀlt vÀrÂ he-
t¢ra f´l¢ àa semmi templomaÊ boltozÂdik; a k´-
tet egyik zÀrÂdarabjÀban pedig ilyen vers-
szakra bukkanunk:

àRem¢lem, v¢g¡l visszat¢r¡nk
a holtakhoz s a meghalÂkhoz,
mert addigra mindent meg¢rt¡nk
a k´nnytelen tudÀs feloldoz.Ê

(REM°LEM, V°GºL...)



A k´ltem¢nyekben megjelenû vesz¢lyhely-
zetek, a hurokszerü szorÁtÀst ¢rz¢keltetû ta-
pasztalati mintÀk hosszÃ Àrnyat vetnek a so-
rok m´g¢; a mü valamely lassÃ torlÂdÀs szÁn-
ter¢v¢, szoros sz´vegcellÀvÀ vÀltozik.

Ezt az ´r´k´s l¢p¢shÀtrÀnyt sugalmazÂ ha-
tÀst SzabÂ T. Anna fûleg k¢t müv¢szi eszk´z
tudatos alkalmazÀsÀval ¢ri el.

Az egyik: f´lfedezi (Ãjra f´lfedezi) a pont
indulatfokozÂ szerep¢t. A ponttal m¢rs¢kelt
intenzÁv mondatfüz¢s term¢szetesen k´zis-
mert a mesterhagyomÀnyban; gondoljunk
p¢ldÀul erre a k¢t eml¢kezetes darabra met-
szett klasszikus sorra:

àTanulni kell. A t¢li fÀkat.Ê

K¢ts¢gtelen, ez a sor mÀsk¢ppen hangza-
na, sût Àrnyalatnyit mÀst jelentene a k´zep¢re
ejtett pont n¢lk¡l. Itt nem pusztÀn arrÂl van
szÂ, hogy a pont lassÁtja a k´zl¢sfolyamatot.
A pont, mondhatni, egyenesen keresztmet-
szett¢ hasÁtja a k´zl¢st, kivilÀgÁtott ablakot
nyit a jambusok falÀn. Alaphelyzetbe ÀllÁtja a
sort. (KortÀrs k´ltûink k´z¡l BertÂk LÀszlÂ ¢l
gyakran ezzel a lehetûs¢ggel.)

Id¢zek kettût SzabÂ T. Anna talÀlataibÂl:

àA most. A percek dallama.
A kint ¢s bent k¢tszÂlama.
A hüs, a zsongÂ ¢ji lomb.
ýszidû. çg-sÁp. Lomb-doromb.Ê

(KñRHçZABLAK)

àF¡vek. R´g´k. N´v¢nyi b¢ke.
KorhadÂ Àgak csendess¢ge.
Itt lent mindennek sÃlya van.
A lÀthatÂt a f´ld lehÃzza
de az ¡ress¢g sÃlytalan.Ê
(A HET°RA A HALçLT VçRJA)

A mÀsik: SzabÂ T. Anna elûszeretettel al-
kalmazza a tûmondatot, kijelentû mondatot.
JelsulykolÀsÀnak egyik leghat¢konyabb ele-
me ez. A visszafogottsÀg, a f¢kek mük´d¢se,
a l¢pten-nyomon megszakÁtott jelformÀlÀs
mintha embrionÀlis t´rpetagokra szaggatnÀ
a sort; a k´ltû szÂinfarktusokat iktat a sz´veg-
be. Hamar kristÀlyosodÂ sortÁpusnak nevez-
n¢m ezt az eljÀrÀst.

Flaubert mondja egy francia ÁrÂrÂl: stÁlusa

olyan, mintha vakondokok laknÀnak a mon-
datai alatt. Ilyen SzabÂ T. Anna stÁlusa is: egy-
egy hirtelen fel¢nk tÀtongÂ lyukbÂl csak-
ugyan àa semmi hüv´s szeleÊ fÃjdogÀl. íme, k¢t
szakasz a k´tet cÁmadÂ vers¢bûl (mintha Pi-
linszky Àrnya suhanna Àt a sorok m´g´tt):

àMegnyitja most az ablakot.
ögy tekint ki a t¢li kertre,
mint aki mindig itt lakott.
A szilvafÀt mÀr û nevelte.

HÃsz¢ves, asszony. Messzirûl j´tt.
HomlokÀn hosszÃ forradÀs van.
Lassan leengedi a t´rlût.
Rebbenve Àll a ragyogÀsban.

(A MADçRL°PTE Hñ)

SzabÂ T. Anna szemlÀtomÀst sikeresen
harcol a vers prÂzÀvÀ sorvasztÀsÀnak kÁs¢rte-
teivel (mester¢t, Lator LÀszlÂt is ez lelkesÁt-
hette). A vÀrakozÀsra ¢pÁt, mint a klassziku-
sok, s nem a meglepet¢sre, mint n¢melyik
modern.

Ha van ilyen, A MADçRL°PTE Hñ klasszikus
primûr.

BÀthori Csaba

BESZ°D A TENGERRýL

TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek
àegyik lehets¢ges ¢rtelmez¢seÊ

TÀbor Eszter: A MeteorolÂgiai Int¢zet jelent¢se
Kozmosz K´nyvek, 1984. 68 oldal, 11 Ft

TÀbor Eszter: K¡l´n Âra
L¢legzet K´nyvek, 1994. 64 oldal, 128 Ft

àOlvasÂ, ¢rtsd helyesen ÁrÀsomat!
Nincs hatalmunkban Isten sz¡le-
t¢s¢rûl besz¢lni, mert ennek ´r´ktûl
fogva nem volt soha kezdete; egyed¡l
Istenrûl, a mi AtyÀnkrÂl vagyunk k¢-
pesek besz¢lni; arrÂl, hogy mi û, ¢s mi-
k¢nt van, ¢s mik¢ppen van az ´r´k
sz¡l¢s.Ê

(Jakob B´hme)
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