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FIGYELŐ

KRITIKAPÁLYÁZAT

VERS AKT

M a rn o  János: a  cselekmény -  isten ha  egyszer 
lábra kap
H olnap  Kiadó, 1990. 104 oldal, 6 5  Ft

„Ha öreganyádnak nem szólítottál 
volna, a picsámba belevágtalak 
volna, ott elenyészedtél volna!"

(Jancsi és a  tündérkisasszony)

NuUpontra jutottam.
Hányszor végigjártam a hosszú költeményt, 
sort sorba, versszakot versszakba, fejezetet fe
jezetbe öltve, így próbálván, araszoló ésszel, 
betáblázni az egészet -  miközben egyre ke
servesebben izgatott, hogy mi fog kikereked
ni belőle -, és nem jött ki semmi, hacsak nem 
a kásás ismeretlen. Rá kellett jönnöm, hogy 
abszolút rossz a tartásom. Nem is annyira a 
munkamódszerem -  a meneteles elemzés -, 
hanem az az automatikus lelki-szellemi tech
nika, mely, szinte alattomban, a rejtély kikat- 
tantására törekszik, kintről babrál a zárral, 
saját magának falazva; egyetlen célja volta
képpen a nyerészkedés. Nem tűri a vers -  ez 
a  vers -  az ilyen „technikus-logikus” nekife- 
szülést, fellázad, „ellök /  m agától, s hevet, havai 
összekiáltoz” -  annál jobban betokozódik. Ha 
mégis belopakodsz, és sorról sorra setten
kedsz benne, eltévedsz, mint egy útvesztő
ben, mert nem találod a cselekményszálat 
vagy az image grafikai vonalát -  nem árulja 
el a vers. Próbáltam betörni kívülről, próbál
tam átérni belülről, míg viszonyunk annyira 
el nem fajult, hogy majdnem válásra került 
sor: „felállók előbb hogy fe lad jam  ezt /  a  verset 
elállók tőle” -  mondogattam a rám ragadt 
versszavakat -  és rá kellett ébrednem, hogy 
ez már nagyfokú dependencia. Eltéphetetle- 
nül -  „tudat alatt”? -  függünk egymástól; 
vagy „feldolgozzuk” ezt a ragaszkodást -  hogy

hogyan, azt senki fia meg nem mondja -, 
vagy kudarcot vallunk, és zuhan ki-ki a maga 
különsemmijébe. A vers és az én kötőerejé
nek felfedezése, átgondolása, vezethet csak 
el... -  hová? E z  a titok.

Amikor mint „kritikus” nullpontra jutot
tam, így szólt a vers hatodik sora: „dehát ez a  
vers sem  vers”. A szerző mutat itt rá, in statu 
nascendi, a szövegére, mely éppen a semmit 
formázza.

„a v íz  most a  ham utartóba csöpög” — így kez
dődött, halotti képpel; „csak a  csikk, a  kő ”. A 
kriptaszagú hamutál maszatja „cseppenkint” 
látomássá tágul, eltaknyolva, töküresen lebeg 
felette a lélek, „a sem nem  terjengős /  sem  nem  
testszagá pára, g ő z”. A semmi körvonalazódik, 
és formává, űrtartalommá válik, már a má
sodik sorban: „ágy van , hogy isten vesz m ajd láb
fü rd ő t /  benne.” Megtörtént a semmi bizarr 
megnevezése, és ebben a pillanatban „meg
indul” a vers, az, amit intuitíve versnek ér
zünk: a nyelv átszerveződése, átváltoztatása -  
közben: megsemmisítése, azaz érthetetlenné 
gabalyodása. Eredeti nyelv van születőfélben.

Az első strófa a teremtés „első napja”. Föl
dereng a föld („kő és h a m u ”) és az üres, sem
leges ég. Olyan ez a föld, mint egy esőáztat
ta sírkert béna csendben. A nemjó. Ebbe az 
enyészetbe dobban bele, üt félre -  ritmus
zavar! -  a szív, kényszerből. Felröppen az 
isteni lábfürdő ötlete. Az ember, magától, a 
legnagyobbat játssza meg.

A vers a semmi padkáján születik, ott, ahol 
a nyelvi tények enyésznek. És a versolvasó lá
bának is itt kell talajt fognia: szemközt a hulló 
-  hulla -  szavakkal.

Isten a szavak királya: koronametafora. 
Tabu, Ez a vers rögtön vele szembesít. Belőle 
kell kihajtani a jelentéseket, a szuflát, letépni 
vakító tiaráját. Hisz -  eléggé megkeseredve -  
végül is csak látni, hallani, érzékelni akarunk.

Mert „isfen háta  m ögött” vagyunk. Ez biztos 
trauma. És „nincs közben sem m i”, senki. Ezt az 
elém tornyosuló európai hátat kell kimozdí
tani béna-holt helyzetéből. Az első ige, a csep- 
penés a legislegkisebb moccanás a tág sem
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miben. Az alig hallható hangot visszaverik a 
rímek, az ű r a hangerősítője. Hallatlan ugrás, 
kifürkészhetetlen intuitív mozdulat (tán így 
lett amaz Ige...) köti ezt össze az isteni láb- 
fürdő esőbbanásával. Az őrült asszociációval 
versmag születik, a hamuporból (akár a csil
lagporból) létcsíra keletkezik, nedvezés in
dul, versszakról versszakra erjed, megered a 
versmag, s a személyben, aki a „ham utükörbe”, 
a semmi, a halál tükrébe betekintett, s ebben 
a pillantásban halotti volt ő is, a teremtő in
dulat hatására megindulnak a testnedvek.

Az első rész elképesztő, követhetetlen ak
robatikával elvisz a halálszürke semmitől -  a 
nullponttól -  a teremtés hajnaláig. Feltépi a 
belső színpad függönyét, ahol álmok, külö
nös imaginációk játszódnak, mögötte, a szín
pad „hasában” pedig a kozmikus játék zajlik. 
A megnyíl 6  „hússzínű színpad” egyszerre jelen
ti a belső színteret és a teremtés hajnalpírban 
úszó kozmikus terét. Ellenirányú mozgás fe
szíti az imaginatív látomást: „a tökéletesség fe lé ” 
s egyúttal „idefele” gravitál, húz szét a verste
remtő energia -  s a külső vagy a belső végte
lenben mintha lenne egy pont, ahol a két ág 
összeér.

A második versszakban a „ kú t” a leendő 
vers hasonlataként rémlik fel, az első rész zá
ró, hatodik strófájában pedig már metaforá
vá, az űrtartalom plasztikus képévé öblösö- 
dik, és kifordul: a világűrből lejt befelé a test
be. Szinte kozmikus huzat, sötét torok, légút 
keletkezik ilyképp a mikro- és makrokoz- 
mosz, a „kis” és a „nagy” űr között; megnyílt 
a járat, ahol a versfigurációk közlekedhetnek.

Ebbe az óriás, sötét messzelátóba kell a vers
olvasónak is belenéznie. Sőt belerévülnie. 
Hisz a tér végtelen. Ehhez oda kell állni a ve
szélyes kilátóperemre az éjszakában. Csak eb
ből a szemszögből lehet esetleg látni valamit 
-  egyébként marad a csillagos égbolthoz ha
sonlóan érthetetlen verskonfiguráció. És hiá
ba -  vagyis hiba -  minden mozdulat.

A versteremtés, akárcsak a versolvasás, 
esendő ember műve. Egy „szegény ördögé, ág
ról szakadt kórászé, csóróé”-  erről, a helyzetnek 
eme sültrealitásáról egy pillanatra sem sza
bad megfeledkezni. Mert csak a kiszolgálta
tott, szomjazó szembe „jönnek bele” azok a 
képzelt lények, különös figurációk, amelyek 
új világot alkothatnak. Márpedig erről van 
szó, nem?

A „légvonat” betörésével együtt megin
dulnak a vizek is. A vers eleji pár csepp víz, 
maszat az első „trip” végére, csodával határos 
módon, háborgó tengerré és szent vízzé vál
tozik.

De előtte még a személynek a maga leg- 
csupaszabb és legszégyenteljesebb testi való
jára kell ébrednie. Ez az ébredés álomra éb
redés; a személy az álom tükrében ismer ere
dendő önmagára: „álmomban leügyeskedtem a  
nadrágot /  magamról, és összecsinálom az ülést”. 
A szar, vizelet vagy ondó váladékban magára 
ismerő én körül őslevessé, moszatos ősten
gerré háborúi a szenny -  az indulat kozmi
kussá tágítja a mikroképet.

Ez a lejelezhetetlen indulat a Rosszal, a ta
gadással van született kapcsolatban. Már az 
első két versszak is csupa „nem ” és „sem” -  
semmi és utálat -; az istenről való állítás kép
telen és abszurd, szinte szarkasztikus. A lábra 
kapott, majdnem megszemélyesült versnek, 
bár nincs arca, alakja, sugallatos fantomfigu
rája az ördögre hajaz. A vers „ördögét” a köl
tő (és olvasó) láthatatlan, ám orral-füllel-száj- 
jal érzékelhető „géniusza”, a „rossz” váltotta 
ki, akárcsak „behemót”-ot, a lélekszörnyet, a 
vers lélekvezető figuráját.

A JÓB KÖNYVE Isten legnagyobb remeké
nek mondja Behemótot, a roppant vízilovat, 
aki a hegyek füvét legeli, folyóvizet iszik, haj
léka a természet. Blake rézmetszetén betölti 
a földet, alatta Leviathán tekereg a vízben, 
ketten a hatalmas természet körforgását pél
dázzák. E vers behemótja az álmok földjén 
fogan, „sofőr” ő, aki vakon belehajt (autóval!) 
a sötétségbe, „érzés u tá n ”; úgy rémlik, a ter
mészetes, ösztönös, disznó lélek ő. A m a  „hús
sz ín ű  színpad” beavatott és az orrát mindenbe 
beleütő dramaturgja.

Szereplők tünedeznek fel, el, aktorok ját
szanak bele ebbe a pár excellence énlírai köl
teménybe, mely mindhárom műnem: költé
szet, epika és dráma lírai magmáját forrasztja 
magába. A líra látszik valóban a természetes 
ember és minden művészet ősanyanyelvé
nek, az álom és a mitológia határvidékén tör 
fel tisztának aligha mondható forrása; állaga 
inkább olyan, mint az őslevesé. Az aktorok 
oly spontánul „kapnak lábra” ebben a lírá
ban, ahogy az álom is magától személyesít 
meg -  a maga bizarr módján -  kényes tartal
makat. Az „én”: kaotikus mobil, melyet rej
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tett szisztéma, vagyis kötőerő mozgat. Nem 
merül ki a szerzőben, akit legtöbbször író
gépnél, papír előtt, asztalnál cigarettázva -  
így bebástyázva -  pillantunk meg, amint a 
verssel küzd (éppen ezzel a verssel -  élő 
adás!). Van neki egy esendő, sőt nyomorult 
emberi része, akivel dependens kapcsolatban 
áll. Ez az esendő ember forma (még csak nem 
is holmi szilárd alteregó) verstepp, mely bizo
nyos szellemi keresztségben (erre utal a Cé- 
line-mottó, de a SZENTIVÁNÉJI ÁLOM Robin- 
jára és Defoe-ra, a gyermekkorunkra is gon
dolhatunk) a robinson nevet kapta, lépten- 
nyomon felfeslik a versjáratokban, hol szinte 
azonosul a „szerzővel”, áttűnnek egymásba, 
hol saját gyerekévé (gyerekéveivé) válik, hol 
meg elválik tőle, vagy éppen nekimegy. 
Ilyenkor, ha baj van, megjelenik a „kórház”, 
az „orvos”, kitör a páni félelem: „én a z  orvos, 
a z  orvos /  a  kor, a  kor robinson képmásától cid- 
r iz ...” Nem lehet tudni, ki kicsoda, a kor kór
ba fordul. Amikor megérik az ilyen „lélekvesz
tő  papírháborgás”, a tépődő vers, az én színpa
da, vagyis „lappadja” kiprovokálja a múzsát.

Ez a szó ugyan elő nem fordul a szöveg
ben, a vers groteszk primadonnája, a púpos 
„öregasszony”, „vén dög”, „banya” alakzatában 
mégis felszakadozik valami az ősi istennők
ből. A költő vénáját fogja, szorítja, „szabad ök
lével odasújt a  kémény- /  lyukba tömött újságha
lom ra” -  micsoda ferde vertikum, szellemi 
kapcsolat! Hátán a púp: „súgólyuk” vagy „fény
másológép”, melyre test kívánkozik, térde kö
zött a varázsgömb: „vaslombik”. A vers férfi 
alakmásai mind erotikus viszonyba kevered
nek vele, vagy ő velük. Egyként vonzza őket.

Az első versszakban tágas-boltozatos, ima- 
ginatív őstér képződik fel néhány vonással: 
víz -  isten -  kő -  pára, gőzműpadka. Kezdet
ben volt a semmi, senki, a második versszak
kal a tehetetlen, vaksi „én”, s vele a kútképzet 
születik bele a műtájba. A második fejezet 
elején színre lép „az ember”, masculin (robin
son) meg feminin (vénasszony) alakban. Kez
dődik a bonyodalom.

Egyszer, együtt, egyfelé, egyből, egyezés
től, egy -  hatszor csavarodik az „egy” szó a 
második „menet” első két strófájára, egyre 
erősebben, mintha az embert valami egészen 
megigézte volna: „az egész versre egy szusz fü s t  
/ fo j t ja ,  szűkíti rá  a  gondolat erét” (hangsúly az

„egész”-e n  meg az „egy”-en ). Mit kerget a ha
tározott határozatlan névelő? A sziszegő füst? 
„Isten, szellem”, így névelő nélkül, ahogy elő- 
gomolyodnak, ködös, szétfoszló, semmit
mondó eszmék csupán. „Az ember” -  csak egy 
gyenge általánosság. A címben is kiemelt, 
határozott névelős „cselekmény” „a vénasz- 
szony”-1, „a test”-e t és „a zárszakasz”-t vonzza 
magához. A nőt, az életet és a halált. A. „szel
lem” konkrétan „a szenny”-re  rímel (kiemelé
sek tőlem). Mintha ama „rossz”, a „túlérett, ko
ravén f ü r t” fújná a füstöt, kergetné a vért a 
gondolati aktusba, a versbe, annak is a luká- 
ba: a vénasszonyba, „tüzes ér /  cikkan körbe a  
banya térde közé /fo g o t t  vaslombikon” — tör elő 
az érmotívum csakhamar.

Nemcsak a vers egyes képei erotikus su- 
gárzásúak. Ezekben csak kicsordul vagy ki
robban az az erotikus energia vagy állapot, 
mely a versírás aktusát hajtja-apasztja. Az író
gépet verő lény az éjszaka burkában, amikor 
„alva virraszt”, különleges sensatióban része
sül; mint egy magzat, úgy van benne a világ 
semmijében, minden érzékszervével -  „szük
ség, tágasság összering /  a  hűsölő lihegésre” - ,  mi
közben az agy „éjszakai féltekéje” lázasan 
dolgozik a szavak univerzumával: „irdatlan  
halom s ék /  fo rm á n  forgatja , redőzi, szórja, gyű jti 
/ fa l ja  át m agán a  fó liáns iparvidék /  dögleteg n yű 
veit -  versnyesedéket g y ű r  le, ír...”. Hűvösség és 
forróság összeér: innen a „front”, asss... sss... 
sercegés, sistergés, izzás, füstölés, szikrázás -  
„szikrázik köztünk a  fé lsz” -  ami borzongatja a 
vers bőrét. Ennek a sensatiónak a képbe írása 
-  iniciációs szcenikában -  történik meg a köl
temény egyik legbizarrabb -  időmértékes és 
ütemes verselést összeolvasztó -  helyén: „erős- 
/  ködöm, hogy a  v íz  igazán is- /  ten i -  vagy, leg
alább: »langyos! langyos!« / de m ár érkezik vod
kával a  sör /  bezúdítva jéghabbal a  tű z  /  a  vézna  
gyerekkéz, palakörm ök /  szűnnek remegni; -  ecce 
imágó- /  nyúlik  a z  üres palack u tán; m eg hogy /  
úgyis kiesnék a z úszógatyából.”

Ki kell zökkennie, ilyen tűz-víz keresztsé- 
gen kell átesnie az olvasónak is ahhoz, hogy 
élvezhesse a verstripet; meg kell szabadulnia 
a lineáris vontságból, a praktikus szemel
lenzőktől, szemében a „rendőrkosztüm”- tői; a 
versolvasó imaginatív „énragaszkodására”, 
belső kötőerejére is szükség van ahhoz, hogy 
belendüljön a szöveg.
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Az egymás után sorjázó, változóan, de 
rendszerűén ritmizált sorok, a rímfüzérek ösz- 
szefogják a versszakokat, a szavak csuklós kö
tése azonban lehetővé teszi, hogy kimozdul
janak a lap síkjáról, és térhatású, rezgő mo
billá változzanak, A szavak asszociációs göm
böket választanak ki maguk köré, és nemcsak 
az előttük meg az utánuk következőkhöz kö
tődnek, hanem a versszak levegős terében 
keresik helyüket. Hasonlóképp a strófák sem 
csak egymáshoz kapcsolódnak; a ciklikus vers
világban különféle vonzásoknak engedve tár
sulhatnak egymással,

A vers hajléktalan. Házát keresi, építi, 
rombolja minduntalan az „alkotó”, s így az 
olvasó szeme elé folyvást változó térfiguráci- 
ók kerülnek; függőlegesek és vízszintesek 
emelkednek, dőlnek, messziről suhanva ez 
olyan, mint „tömérdek árnyék, kéményé, torony
házé / cigaretta... hamu... laktanya... udvar...”, kö
zelről, egy-egy képnél megállapodva, akár be 
is lehet térni.

Először is, íme a „hullaház”, a holt emlé
kek, gondolatok raktere, talán maga a könyv 
vagy a test -  a hívó szóra az „alváz” rímel -, 
ami azonban némi asszociációs és rímjátékkal 
„ártér”-ré változik át -  tudat és tudatalatti kö
zött -, melyen, fűzi tovább az asszonánc, „szű
köl átérni” az ember, próbálná lecsapolni azt. 
Ez a vizenyős tér-kép azonban éppen a köl
temény legérzékenyebb pontjain újra meg 
újra beugrik -  kásás képernyőre a rezgő min
ta - , mint valami ismétlődő álom.

A vers álomvizes áramvonala az elkenődő 
hamuvíziótól az „ártéren” -  miközben vala
hol ott a „kút” is -  egy klozetra vagy zuha
nyozófülkére emlékeztető vizes fülkébe vezet. 
„Víz” -  „vízszínű” -  „víz” — „vízkör” -  sulykolják 
a versszavak, tócsává, „tocsogó fű iké”-vé  tere
bélyesül a hamuba hullt csöpp, már falak, le
vegőben lógó, térdnél lejjebb nem érő -  nyil
vános vécékből, uszodai zuhanyozókból, tele
fonfülkékből ismerős -  falak ereszkednek kö
ré -  a versépítés különleges kőművesmunká
ja  folyik -, s szörnyű ötlettel az „isten illemhe
lye” nevet adja neki a „góliát” lélek („rövidlátó”, 
nagyotmondó behemótunk?). „a víz egy vízszí
nű mellékcsőből /  szökik ki a fa lra” -  szökőár, zu
hanyvíz, csapvíz, húgysugár spriccel szét a 
versfülkében, tisztátalan latyakot hagyva ma
ga után, A vízben nem látni senkit; isten, a 
birtokosa, szigorúan ki van mondva: „név”, ez

„m inden”. A látó egy pontosvesszővel el van 
határolva a látványtól, füstben lélegzik s ful
dokol (cigarettázik ugyebár). Az elemek -  a 
(pocsolyás) víz, a (füstös) levegő és a föld 
(,,őszi vagy tavaszi télvíz”, latyak, „lengőfal”) 
külön vannak, a „név”-nek nincs tartalma -  
gát van, gátlás („[az embert elfojtja, elapasztja a  
szégyen]”), a teremtés gátolt. „Mellékcsőből” -  
„vízkör” -  „szörny” -  húzzák ki a rímek a kap
csolatot, ezzel szemben bú z z  „isten illemhelye”, 
„a semmi csecse” meg a „levegőtej”, majd záró
jelben, szégyenlősen a „szégyen”. Az első, a ha
mutartós versszakban görögtek ilyen csupa ö 
betűs rímek („csöpög” -  „ lábfürdőt” -  „kő” -  
„terjengős” -  „gőz”), s követték a következőben 
az é-sek, e-sek („én” -  „ tény” -  „ép” -  „ezt” -  
„m indent”-  „teremtéshez”), mintegy visszakozva 
(hat „nem ” tizenegy sorban). A szopós, kora
vén „én” hőkölve áll meg a másvilági helyszín 
peremén.

A vers rímjátékai nem a hangulatkeltés 
eszközei. Reflexív rímeknek nevezhetnénk 
őket, mivel reflexióból születnek. Nem a lo
gikus értelem, hanem a mitológiai gondolko
dással rokon, ám annak nyelvi készleteit és 
grammatikáját nélkülöző, szabálytalan, éber- 
álomkép-alkotó gondolkodás (az álmok és a 
nyelv furcsa „logikáját” összecsavaró, medita- 
tív reflexió) gerjeszti őket. A rímek a vers- 
szakgondolatok asszociációirányító gubacsai; 
nem csak a sorok végén találhatók: behálóz
zák az egész strófát.

A „víz” — „v ízszínű  mellékcsőből” -  „szökik” — 
„vízkör” -  „ szűk” — „ fü lké t” -  „szörny” -  „isten 
illemhelyének” -  „m inden” — „mellemben” -  „ fü s t”
— „csecséről” -  „levegőtej” — „őszi vagy tavaszi tél
víz” -  „előbbre” -  „szégyen” rímtekervény pél
dául (melybe bele-belevágnak a „ fa l”-a k) elő
hozza a vízhez kapcsolódó ellentmondásos 
mélyasszociációk (tisztaság -  mocsok, hívoga
tó tágasság -  fojtó szűkösség) zavargását és a 
mitologikus képzetek gomolygó füstködét is 
(isten -  szörny).

A két főmotívum -  az érzéki „víz” és a fo
galmi „isten” -  két analitikus, önelemző 
versszakkal odább ismét előbukkan, ezúttal 
telefonfülkét idéző környezetben („cserélődik”
-  „hír” -  „kagyló”). A versben csak néhányszor, 
de akkor intenzíven felbukkanó „második 
személlyel”, „te”-vel való langyos, „közömbös”, 
algás társalgást felforgatja valami mélyáram; 
a távolsági beszélgetés felidézi a csók kép



878 • Figyelő

zetét, a szájkagylók nyálas összetapadását. 
„ n-in cs-az^a-z-isten isten nincs messze /  ettől a  kagy
ló tó l...” -  indulat és gyengédség keveredik 
össze, mintha isten dugná ki és húzná vissza 
a lábujját a „név”-ből. Finomra fogott lelki 
üzekedés történik ebben a versszakban a 
kommunikáció fülledt mélyáramaiban -  „ve
le” (a „múzsa” alakmásával) meg „istennel”.

Olyan ez a sor, mint egy egyenlet: két 
„nincs”, két „isten”, egyik-egyik kihúzva, s az 
eredmény: az ismeretlen („messze”). A strófa 
többi sora is hasonló módon felezős, kontra
szimmetrikus szerkezetű; az első sor: „sem  
nem  meleg, sem  nem  hideg v íz” meg az utolsó 
sor is: (kő, féreg, növény) „művelték m indazt, 
am it most veled é n ”. Csakhogy a „mit”, „miről 
van szó?” kérdésekre nincsen válasz, a z bi
zonytalan gomolygásban marad. Küzd „a kéj, 
a z  a g y” -  érte, akit nem tudunk meghatároz
ni, „az igazság” é s  „isten” aligha súrolják.

A vers erotikuma -  ami versíró erotika is 
-  széles skálán játszik. Míg ebben a versszak
ban -  a sok lágy m  is mutatja -  a feltámadó 
indulat ellenére gyöngéd, spirituális (beszél
getés) marad, egy kemény analitikus menet 
után, az ötödik részben színre lép (a jambi- 
kus-choriambikus, shakespeare-i ritmus úgy 
hozza, hogy szinte színre táncol) a „némber”, 
akár egy kokett primadonna, ám csakhamar 
„öregasszony” lesz belőle; elkomorul, eldurvul 
a vershang, váratlanul e g y  „disznó”- t  látunk a 
kivénhedt múzsa mellébe harapni (behemót 
lenne az?), „nincs i s - / t e n ”, majd, lejjebb „nincs 
ég- /  alja” -  pusztán a megtört tagadás felel- 
getődzik, s a tört„ég'”-re a „kéj”, a. „ fél”, a z  „el
mebeteg-fehér”. Az elharapott istenre pedig 
„csupán egy késő bolygórím” felel a versszak vé
gén, üresen.

A múzsa és a lélek képzelt, vad, kilátásta
lan üzekedése egy szenvedélyes húzással, a 
versen, a képzeleten túl, a valóságban folyta
tódik. Csodálatosan működő verscselek, 
technikák szolgálják e versen túli, hozzáfér
hetetlen szféra érzékeltetését. Áthúzott sza
vak, a papíron sorjázó szövegre, a versírásra, 
a strófaköz lukára való egészen konkrét uta
lások után hirtelen „megdob egy huppanó, hóó, 
opp, egy / gödör, fö l, dón, tött a  szöveg” -  szemmel 
láthatóan dől össze a textus, és  titokzatos, lát
hatatlan tér keletkezik: „tenyér-, tó-, alakzatfe
lünkről /  szór p a rázna  ikont körül a  g ra fit”. A. „pa
rá zn a  ikon” nem leképezhető, az a versen kí

vül van, a valóság egy szent(?), érinthetetlen 
szegletében, emberi ésszel, nyelvvel, tudattal 
csupán a hűlt helye érzékelhető: „emléktér, 
bontott szószék /  a  habballon égi, fö ld i csecse között” 
-  szólni aligha lehet róla, pedig ez volt az ak
tus, a cselekmény é g  é s  föld, térdek és könyö
kök, vers és valóság között. Olyan szó kellene 
rá, ami nincs. Tán isteni szó. Ezért szól, kö
nyörög leikéből a szerző: „dicsérj m eg  /  uram , 
ha e banyával azt cselekszem /  am it egy szűzzel vagy 
ku rvá va l illenék”. De idehallatszik az imént el
hangzott, ironikus kérdés is: „ha nincs is - / te n ,  
nem  mindegy-e /  m it vemhelsz, m it vájsz elő a  kéj 
/  aszú  fe llegén?”

„Emléktér” támad -  hol is? Tán a tudat rej
tett rétegében, az agy „kölcsönkéreg”-ében, 
ahol (ős)emlékek alusszák álmukat. A  „paráz
n a  iko n ” személyes ősképét kiugratja a vers 
„álálom”-logikája. Kezek és lábak integetnek, 
a rázkódás a tenger háborgásával határos; 
megindulnak a vizek, s egy nagyon szelíd, a 
vegetatív újjászületést idéző kép villan fel: „a  
rózsa ég /  rám  m int tavaszi gyöngeségérzés tele
p ü lt”. A  tavaszi fáradtsággal együtt a tavaszi 
esőpermet üdesége is itt dereng; az „ég” a 
megtörő „jég”-re , a „rózsa” a „bársony”-ra rí
mel. A szépségbe azonnal disszonáns hangzás 
(„motorbőgés -  kérkedő”)  é s  fájdalom vegyül: 
„tű” szúr keresztül a „bársony”-on, tűz a nap 
és tűz a fájdalom.

A menet végére a permeteső „égszakadáis”- 
sá, a tenger „sárpúp”-p á , a fájdalom „húspá- 
n ik ”-ká fokozódik. Kulmináció, kifejlet, katar
zis azonban elmarad. Deus ex machina - „ v á 
g ás” -  sem jött. A drámai momentum beszé
desen ellaposodik, felivódik -„ n ye lte  az időt az 
itatóspapír fö ld ”. A  vízszintes, a föld válik do
minánssá -  „leragadtunk valahol fé lú to n  -  tartott 
a  penge m ű ú t” -  mozgás és mozdulatlanság 
paradox fázisa áll be. A bánat „kéjes” könny- 
cseppje hullik, s ahol nemrég „fakózöld, fü s ttő l 
ütött” fa állt, most vessző sarjad a melankóli
ában: „a vesszőből megered a  könny /  lágyan ösz- 
szefonódik p á r  kapilláris”. A  vers leglágyabb (az 
o-k, az (á-ki), bánatos melo-aktusa ez -  akár 
egy sóhaj.

Micsoda érzelmi, indulati hullámzás, bu- 
gyogás, az erotika mily (reflektált) káosza 
mossa a versmedreti Am ezt a medret nem 
kevésbé vájják az analitikus, ironikusan „pen
gés”, az „örökséget” boncoló passzusok is.

„tehetek-e mást a  jö v ő  ellen, m int /  hogy m inél
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apróbb részleteire bontom a z /  örökséget” -  (a jövő 
pediglen a halál, az „árnyékszerkezet”) -  fogal
mazza meg „dekonstrukciós” ellenprogranrját 
a negyedik rész legelején a költő, „jó” -  „szép” 
-  „rút” -  ütik fel fejüket az első két versszak
ban a morális és esztétikai alapkategóriák, és 
„ n em ”-ek csapják vissza mindegyiket; „nem ve
szi így utóbb a  lapot a z intellektusom” -  közli kek
kül robinson, miközben borotválkozási jele
netet látunk; a verstükörben a szerző és csa
vargó robinson tekintete néz össze,

„Errdékgomoly”, „borotvahab”, „füstjelleg”, 
„idő” és „zene”. Az összetett szavak tovább al- 
kotgathatók. Nemrég dühös, hajnali „rózsa
szín-eres” felhőtorlaszok rakódtak ki a vers te
kintetén, most ez a kesernyés „fehér-epeszínű  
fe lleg ” az idővel, a zenével kerül kapcsolatba, 
valami megfoghatatlannal, ami „megszorít, 
megfog, megkér”... Robinson vonakodó eluta
sítása, a szerző szégyennel határos „rossz lelki- 
ismeret”-e  valami konfliktust takar.

Ezek a színek (és hozzájuk sorolhatjuk 
még a „döglött vörös”- t i ,  a „nyirkos-szürké”-i, az 
„elmebeteg-fehér”- t t, az „őrült-tojásfehér”-1) mind 
a hajnal, a reggel, a nappal színei. Bűz, üvöl
tés, bömbölés társul hozzájuk, Mert a nappal: 
ellenséges színtér. Ilyenkor ju t szerephez a 
„penge” ész, mely „gondos agresszióval” a min
denféle „habok” mögé hatol. A megfoghatat
lan megfogására szolgáló habzó szavak -  is
ten, igazság -  kerülnek bonckés alá.

„vallásos volnék? /  nem  hiszem” — válaszol ön
nön gyanújára, nem ésszel, hanem contra- 
credóval a költő -„ágoston, p á l ahol elá(gaz)tak, 
én /  ott babonából se já ro k ...” -  az elutasítást is
mét a megérzés vezérli, miként a továbbiakat 
is: „undorít /  a  dunyhaföld, a  hunyócskazsák”.

Különféle csavaros műveletek történnek a 
versszavakkal. Eszes szójátékok: szokatlan, új 
asszociációkat facsar, csavar, röptét, szikráztat 
ki a szavakból a költő. Jelentésük elváltozik 
és beizzik. „D unyhaföld”, „hunyócskazsák”: az 
elfekvés, a fészeklangy, a fülledtség, a szemet 
hunyás, a szerepjáték, az infantilizmus asz- 
szociációi vegyülnek a műszavakban. A 
versszak kérlelhetetlen állásfoglalással végző
dik: 5 h a  szin tén  /  azért imádkozom, amiért egy
s máskor ők /  arra a  csupasz ég hajlít, nem  a  szent”.

Kissé messzebbről hajlik vissza erre a „haj
lít” szóra a rím: „taszít, alacsonyít” -  ezúttal „az 
igazságára. értve. „Az igazság” ebben a tex
tusban buktató; álnok instancia, melynek

„hamisszerződése” van a világgal, a világ pedig 
kurválkodik vele; züllött viszonylataiba kény
szerítené bele ügyfelét, az emberi tényezőt, 
ravaszul kalkulálva annak éppen hogy az 
igazságérzékével: „mert há t másfelől az is egy 
tény, szőröz /  velem, hogy emberi számítás szerint 
nincs itt /  szál isten a  nap alatt sehol. ”

Egy másik szerződésre is történt már uta
lás a versben, mindjárt az elején: szerződésre 
a verssel, illetőleg a vers szellemével, a ciga
rettafüst felhőjén ringatódzó „rossz’-szal. A 
szerző, vasakarattal, belemegy ebbe az alkuba 
-  pedig közben már megnyílott a kénköves 
kút - , megjátssza a tétet: „azt hiszem, mondom  
vaktában, most szintén  /  egy d u p la  vagy egy semmi 
jö n ” (feketekávé? vers? isten? feketeleves?). 
Ekkor indít az éppen alja trivialitásánál fogva 
„szürreális” „diam&z i”, melynek„gépházá”-ha.n. 
isten az ügyeletes.

Az igazság verstörő machinációjára két 
„egyenlítő” strófa, két tört példázat a válasz. 
Egyfelől a pimaszságot vagy hevesebb válto
zatban a kamaszos lázadást prezentáló „süvöl- 
vény fe lira t”: „ -  N E M  S Ü L  L E  A  K É P E D R Ő L  
A  S Z E M É T ?  —” vagyis „érzelmi supersong” -  
ami már nincs meg; agyonsérült. Másfelől 
egy kleisti vagy borgesi példabeszéd az igaz
ságkeresőről, aki „az erőszak mesterévé” vált. 
Bizony, ez ismerős.

(Egyébként a történelemnek is kijut más
fél versszak a költeményből, idejekorán, a 
második fejezet végén, minekutána már 
tényleg megszületik a defmitív döntés a vers
sel mint léteséllyel kapcsolatban: „hanem  a  
kút, m inél szőkébb /  a n n a k  úgy n ő  velem  az esélye”. 
A történelem nyilvánossága [metaforája a 
„sajtópróba”] ugyanis, úgy látszik -  ha „résen 
vagyok” -  két lehetőséget kínál: „árulást” a szó 
két értelmében, mint kereskedelmi vagy 
mint morális tevékenységet. Vicc ez? Vagy 
gyászos tény? ,,e gyász rezge h íja  csupán egy vicc 
/ rozettarajzánák” -  talál a közepébe a költő egy 
ívelt mozdulattal, és önmagával ju t szövetség
re: „váratlanul a  va k  /  dü h  és a z  önuralom  szö
vetkezik bennem”, kompromisszumot köt a síró 
és a nevető szem, az „üvöltő” és a „némán 
kockázó” szó.

A vers tudatosan viseli ennek a kompro
misszumnak a ráeső terhét. Szinte rögtön 
[ötödik-hatodik versszak] kereskedelmi kife
jezéseket vesz magára metaforák és hasonla
tok köntösében: „áru”, „cikk”, „darab”, „válasz
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lé k”, „feketéző”. Voltaképpen nem is ironikus 
metaforák ezek, hanem csupasz tények, me
lyekkel szemben a vers -  akárcsak „gyártója”
-  védtelen. A verset áruba bocsátó szerző ön
iróniája — „m a tény ész hüllők közt karattyolok, 
krajcárokért” -  depresszív tehetetlenségről 
árulkodik.)

A vers nem mint valamiféle, ne adj’ isten, 
spirituális szellem, „asztráltest” személyesül 
meg (legfeljebb a penge „astrál” itt), hanem 
mint írógépeit textus éli a maga kopékony 
„féregszalag ''-életét, miközben folyton változó
-  már-már megszólaló, valami megfoghatat- 
lanra a megszólalásig hasonlító -  illó alakza
tokat formál. Amikor az írógép karmantyúit 
„rózsaszín csigaszarvacskák”-nak látjuk, a nyelv
hús ízlelősejtjeinek kinagyított fényképe ju t
hat eszünkbe; ha „makroszkopikusan” néz
zük, „vastag pa p írfa lak”-at látunk, „s közbül az 
indigó ég”. D e „korcs retinaerek”-hé is válhatnak 
a polipkarok, ha a vers szemtükrébe nézve 
„bújjuk egymást”. Amikor haragban vagyunk, 
a betűhalmaz, „csupa pókköpet”, s a gép mint 
„valaki metszőfoga -  kerti olló -  csattog”. Talán 
behemót ad így hírt magáról, s mint egy ha
mis kutya, máris hízelkedősre veszi a dolgot 
(„vén csecsemő, nyelvét a  körmöm alá  /  dugva  
szopik, házam, p iszkaim  őre /  és ökör is”) ? Vagy 
inkább a banya, aki mint feleség a konyhá
ban „a hideg /  gőzben hogy' vonaglik, vagdalja- 
szeli /  cafattá magáit...” Talán robinson, amint 
„másnapos áb- /  rázattal nyújtózik, csapdos, hem- 
pergőz - ”? Mindez ő.

Helyben vagyunk, azaz „gőz”-ben, ami az 
első versszak óta igencsak megtelt már „ter
jengős testszagokkal”. A gőzben vonagló, nyúj
tózó test, „fabádog, istenforma image” képzetét 
kelti, ami a „ n a p ”, „folt Iáz”-ra rímel, beteg 
káprázatként.

Nehogy lecövekeljünk azonban valami 
Krisztus-szimbólumnál. A vers ezt sem enge
di meg.

„A lvilágok” -  „m enny” — „ föld” — „karó” — 
„ kú t” -  így néz ki a vers hetedik, legfenső me
netkörének tájolása. Az archetípusok azon
ban nagyon el vannak piszkolódva. Az alvilá
gok az „igen, igencsak rossz h írű-hajlékú közhe
lyek”-e í konzerválják (ilyen dupla elismerést 
egyébként más sem kapott a versben), a 
mennybe instant „égi pezsgetőpor” vegyül, a 
föld „porfészek, védsárjeggyel” az ölén, a karó 
pedig akár egy mozsártörő. Feltárul azonban

a spirális ú t alsó közepében -  épp a vers 
hegycsúcsán vagyunk ugyanis -  egy egyszer
re valós-geográfiai („alpok-mondsee”)  és imagi- 
natív völgykatlan: „fagylalihéj, v íz  /  kemény, lágy 
színek, hattyúgerinc”. Csodálatos, cézanne-i, 
hölderlini- és persze a „gum iszag”-gal, a. „ben
z in kú t”- ^ ,  a csontos-zsigeri, érzékeny testi
séggel együtt borzasztóan marnói -  tájkép ez, 
valami „szentigaz. egész, töretlen” -  mégis abszo
lút törékeny tükröződik benne. Néma strófa
köz követi, s aztán micsoda kozmikus kavar
gás! Hold tükröt láttunk az imént, finom 
szűzhártyát a föld ölén -  most izgató por 
pezsdül az égben!

Az erotikus tájkép katartikus vonzásokat 
kelt. A címszó elé „bűnös" előtag kívánkozik: 
„az apokalipszis /  testre szabott bűncselekményt kö
vetel”. Az „apokalipszis” szónak nem feledhe
tő a „látomás, jelenés” jelentése sem; az aktus 
ég-föld, test-lélek dimenziókban játszik, s egy 
csendesítő meditatív kérdés a tér-időt is be
hozza: „mármost m i m arad m inek a  szám láján? /  
a z időén a  vágy, vagy a  vágyén az idő  /  vagy testén 
a  védsárjegyf... ” Mint az olló, úgy nyílnak, csu
kódnak a mondatok, a sors eleji-végi rímek 
összezárják a kérdéseket, az alliterációk, a 
belső rímek, szimmetriák öntükrözővé teszik. 
„Védsárjegy” -  „ szűz” -  „porfészek” -  „mérföldkő”, 
azaz sár, por, föld, kő, szűzföld, kőpor, sárfé
szek -  gomolyognak, verődnek fel földi szó
tagok; az „idő” az „apokalipszis”-re és a „mér- 
fö ld kő ”-re nyit rímet.

A menet elején „időhúzás”- !  ó l volt szó, 
mint szentimentális, naiv, „páratlan női termé- 
szet”-xö l, ami ily módon a „párvággyal”, a ha
lálfélelemmel és a bűnvággyal áll kapcsolat
ban. Felrémlik a vers elején olvasott gondo
lat, mely szerint „m ár félelm em  a  zárszakasztól 
is szinte /  átszellemülésnek szám ít”. Tromfként 
csap le rá később a robinsoni csípős megjegy
zés: „ha szél nincs, a  tárgynap, -hét, -év /  egyaránt 
szükségképünk tükre”, melyben az „ év” a nem 
létezőnek mondott „harm adik személy”-re, va
lamint az „én”, a „fehérbe” és a „senkivé” sza
vakra rímel. Az „átszellemülés” -  „m indvala- 
hány kórász” kórja -  a halállal és istennel való 
ijedős kacérkodásnak minősül.

„H ájderű” és „őrület” között bukdos robin
son, „hörög” és „heheg” az öregasszony, bepö
rögnek az é le t  „fehér-fekete” filmkockái vagy a 
könyv betűi, mintha az ember nedves szem
mel nézné, amint benne úszik.
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Az álomszerű életfilm közvetítése, a film
vetítés, -nézés, valamint a „trip”, az utazás 
összecsavart motivikája, szakadásokkal be- 
kússza az egész hosszú költeményt. A mottó 
Céline Utazás az éjszaka mélyére című mo
dern pikareszk regényét hozza fel kulcspél
dának; főhősei kontinenseket járnak be, de 
útjuk lefelé visz. Hasonló spirális időutazás, 
süllyedés megy végbe itt is.

A megszületésnek fordított tükre a senki
vé változás záróaktusa, E két állomás, a 
„ (sz)ülőhely, hű lt h á z”, valamint az „ indóház, 
vám ház” között nyit időutat a vers, ebben uta
zik behemót vezetésével a „gyerek”, robinson, 
ez az „ám yékszerkezet” fogja csapdába az em
bert, s ez az a szűk „ kú t”, melynek mélyén víz 
csillog -  és ez a melegtől tekergő „papírkígyó” 
is, melynek fázisait jegyezzük.

Lesiklás történt és felbukás. A saját vála
dékában ülő gyerek szégyenképét az öreg
asszony hánytorgatja föl a „férfinek a  küszö
bö n ”: mintha terhes lenne vele! Choriambu- 
sok érzékeltetik lihegését: „vén bestia, gyűlik  a  
póklé /  szíve alatt -  rugdal a  rokkant kölyök”. 
Ahogy az imént, az előző rész végén a meg
világosodás elodázott pillanatában felizzóban 
volt „csepp fén yá r”, úgy hull most „csepp alvadt 
lám pafény a  műtétre”: „ütőeret metsz a  mesén a  
prenatális szike”. A JANCSI ÉS JULISKA meséje 
rémlik fel („hányásáig” -  „testvércsont” -  „ól”) , a 
banya éteti magzatát, a mese megtisztulást- 
újjászületést jelző szimbólumai azonban ki
mondottan hiányoznak: „se seprű /  se lapát se
hol, ham u, avar, m ű -”. Gonoszul sisteregnek az 
s-ek, félbetört a mű, „közepe” pedig „fehér”, 
van is, nincs is: kihagyott sorhely.

Kényszerszülés történt, a szabadulás érzé
se helyett pedig üresbe, „félelem”-re és „ düh”- 
re lukad ki a boszorkánytörténet. A gyerek 
nem a napvilágra jön, hanem éjszakába.

Az éjszaka képei végigperegnek az egész 
cikluson, A vers éjszakai műszakban -  „szak
mában” -  készül, amikor az álmok és a vers 
között megy a „fehér feke te fu va r” s az idő kútja 
„farkastorok”-ként tátog. A „sírrablászás” ideje 
ez, sötét „hálókamra- és pinceajtók” nyílnak, a 
„komor gondolatok” meghitt és mégis „izgató” 
ize serkenti a tudatműködést; „versengés” fo
lyik a „csonthéjas tito(k)”-é rt.

A versengés egyre veszettebbé válik. Szín
térre lép a „sintér”, a gyereket kutyába veszi

a gazdája, felélénkül a vers-álom bestiariu- 
ma, s ha épp nappal van, „őrült tojásfehére... 
p u kka d o z” és „tojássárga ég”. Szakadnak „ékszíj 
idegek”, „kóbor áram ütés” veszélye fenyeget, és 
sorolhatnánk... élvezetes, a tulajdon tépett- 
ségbe markoló hangzatok, a szív, a gondola
tok feszülnek, bomlanak -  ha „r. felröhög” is, 
több ez, mint önirónia: abszolút reflektált, 
kontrollált hisztéria -  félelmetes. És mögötte 
ott lapul robinson kérdése, amit én suttogva 
olvasok: „mi lesz, ha  tényleg /  semmi mód nem  
hisztériázhat többé...”

„a költemény csúcspontja fe lé ” egy másod
percre csak kikattan a vers esze (ilyenkor ke
letkeznek a szabad asszociációk), „ a vers /s z ív e  
táján savós üresedés tám ad /  fogrozgató emfázis ” 
-  noha az öniróniára marad benne szufla -, 
hamar lefut a gyűlöletroham. Am robinsont 
ez is leteperi. Gyanús intézményben fetreng- 
ni látjuk viszont -  „a  papírból /  enyvből barká
csolt karton derékalj”-on, h o l  „zeneszóra a  szar tü
zet fo g ”...

Végül is mit érünk a könyvvel, „jó levegő 
&ÓTC)wí<ír’'-unkkal? „Tanulhatunk belőle? Orvosi 
praktikáka t?” „herpeszt, gombát agnoszkáT’-ha-  
tunk, „m űértő g a zdá”-k , kritikusok „a vers szá

j á n ”? Rákenve a fertőzést, a kórt, a kort? 
Vagy kitörölhetjük vele a lelkünk?

A vers tabut tör, mint szűzhártyát, át. Szét
nyílik a múzsa lába. A versíró és alakmása te
kintete -  s az olvasóé -  sötét ponton, a kút 
száján találkozik.

„robinsonnal a  vénasszony lábaközén
n ézünk  össze (a  gépházban isten izzót cserél')”

Istentelenül (?) sötét van. A „hússzínű színpad” 
itt talán rábukik a „vízszentelőre”, talán varázs
gömb a „vaslombik”, nem tudni, kiégett a film, 
minden képzeletet felülmúl a. „parázna iko n ”.

Innen lefelé vezet a mű-út. A színtér „kór- 
házkert”-té változik, a menet „kanyargóz”-ássá, 
az aktus dörzsölődzéssé, csiklandozássá.

A költő kérődzik, emészt, Eszébe ju t „egy- 
p á r elmulasztott hiba- /  lehetőség”, aztán meg há
lálkodik azért, hogy nem „kövérített”, nem 
„eszmésített” „hiábava lóvá” egy „hibát”. Ját
szik a titokkal -  „tito(k)” meg „tito(!)” -  tréfál
kozik, vagy az vele? Az ember azt hinné, hogy 
nincs tovább, de még virraszt fáradtan, még 
szomjúhoz, még utálkozik kicsit, kicsit féliz



882 • Figyelő

gul, egy-egy idegen vergődés kórokán... kór
ján, okán, korán... Magával ragadja „a világ  
m agától értetődő érv erese”'.

Már azt hiszi az ember, minden szépen vé
get ér, az előadásnak nincs hőse, „a publikum  
röhög” é s  „összeérik a  szarszaggal a  köd”, Csípős 
bűz, csatornalé (a szívben), „undok sár” sza
vak, a test „szürke kocsonya, nyálka- /  hártya
görcs”. De a depresszió nem csupán hangulat: 
egészen határozott veszteségtudat, tökéletes 
elhibázottságtudat, az abszurdum fölvétele 
minden további nélkül, „játsszak beckettet?... 

jó . . .” -  és ez nem vállrándítás, ez tényleg jó, 
mint a fagyhalál. A vers legtisztább ríme ez a 
„jó” meg a „hó”.

Az utolsó, végképp összeszűkülő spirálme
net elvisz abba a tőpontba, az eredetgöbnek 
is a legbelsejébe, ahol „axis mundi” gyanánt 
az abszolút lekopott énszálkákat találjuk.

Az öregasszony már nincs: meghalt, a 
mennybe szállt, elspiritualizálódott vagy el- 
pszichologizálódott, kifingott netán, isten 
tudja: „elvitte egy szélvész”. Robinson és behe- 
mót betódultak: hogy a fájdalomtól, a kime
rültségtől, a röhögéstől-e, azt sem tudni, „is
ten  szanaszét dőlt, szaggatott vonalai”- t is szét
bomlasztotta már a képzelet, az idő.

Akkor megfeszített emlékpróba fest ko
pottmatt színekkel absztrakt, merőleges égtá
jat: „a súgólyuk, a  posztóval bevont p ú p  a  vén  /  
asszony h á tá n ” -  sötét, zöldes vagy vöröses, 
barlangos hegy, belemered a piszkosfehér ég
be: „lapály mész, deszkameredély —”, Égi mész
égető? A térfelület öblösödik, „hideg disznóól” 
nyílik, Kirké nincs, sem Pilinszky, „csak aki 
kezdettől fo g v a  halott vo lt”, Vladimír Holan, „e 
ném a  cseh /  n ő  nélkül, a  hideg disznóólban” -  der
mesztő, éghideg, h -kát lehelő élőhalálkép, 
nem üzen semmit, legfeljebb azt, hogy „»mi 
nem  lesz még«”.

Vajon elvetélt az isteni lábfürdő ötlete? Er
re utalna a „havivér”, z z  „óvszer”, s hogy „a bel
v íz  nem  klottyan m eg”? A hamutartó vize? Mag
zatvíz? Életelixír? Bélvíz? Klotyó? A nemi- 
anális-fekális és a spirituális zóna összerántá- 
sa, ahogy az egész versreflex működött -  mi
közben a penge ész és érzékenység nem ha- 
sonlott meg, mert folyvást vigyázott,,a  különb
ségtételre” -  igazolást nyer: teremtő és teremt
ménye e pillanatban m utatis m utandis egymás
ra mutatnak, egymást hívják. Isten dolgavé-

gezetlensége, az isteni szorulat, melyen sem
mi provokáció (könyörgés, ima, szitok) nem 
segít, olyan nyelvi purgálást kíván - „ é r t - / he- 
tetlennek len n i m indenestü l” -  ezt a szlogent 
suttogta már az éjszaka „sunyi légygömböcskéi- 
ve l” - ,  amire csak a szakavatott, az éjszaka
szakmába beavatott vers lehet képes. Bár 
selymesen, rejtélyesen is lehet ezt fogalmazni 
-  ha az emberre „rájön a  rilke!” -  ilyesen: „az 
ismeretlen a  vízmosásban /  ugyanőt, a z ismeretlent 
várja”.

Robinson és az „én”, a kétismeretlenes 
egyenlet újabb összenézése a borotválkozó
tükörben adódik, fanyar fintorgások közepet
te; a két ismeretlen nemigen vigasztalja egy
mást. Metszi őket „a mosdó perem e”, a „műpad
ka ” a vers legelejéről, és, lám, megjelenik az is
teninek ugyan nem mondható, famózus „láb
u jj” is: „bal lába a  mosdó peremén, szíve h a /m e llé 
ü t, a  kő, ja j ,  a  m ű  leszakad Mégis, a vers leg- 
szeretőbb hangja szólal meg ezen a ponton.

Nyomban utána Cerberusként „ráng, csa
hol” behemót „kaszni”-ja, és a vers leghide
gebb, legtisztább jambikus sora ül ki az im
már hazai égre: „jéggőzt kaszál a  tó fe le tt a  
hold”. Pedig az ég fagyos, mozdulatlan -  mi 
rángunk, döcögünk és dalolunk, útban haza
felé.

A vers legvégén ismét felbukkan az omi
nózus fülke a szülőház -  „hűlt házam ” -  szívé
ben, s összefutnak a fő motívumok. Megint 
„nincs senki”. (Hacsak a „szentkép”-e t  nem szá
mítjuk.) De ebben az „alkóí/”-ban már az 
egész vers benne lakik, az egész „Cselekmény”. 
Vagy már a hamutartóban is benne volt? Mi 
hát a cselekmény? Versnyi pillanat? Vagy az 
egész? Vagy semmi?

„robinson előtt szabad a  pá lya” — Robinson 
szabadsága miben áll? Elúszhat? Vagy pörög
het, mint egy bolygó? -  A vers akarata nem 
engedi. Az alkóv zuhanyozófülkévé varázso- 
lódik, a vízszint, a kör kifordul, erős, nyakon 
vágó függőlegesek következnek, m e x t „lecsa
varja  a  zuhanyról a  rózsát” -  verssorok erednek 
onnan... és ezek is menthetetlenül lekopnak, 
„aztán m ár csak a z én /  ismétlődik, korhadt póznák  
egy vasút m entén”, csupasz szálkák a függőle
gesek már, s mintha perspektivikusan egyre 
kisebbednének -  csak a baromi ú t VAS.

Radics Viktória


