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KRITIKAPÁLYÁZAT

NÉGY ILLUSZTRÁCIÓ 
KERESZTURY TIBOR 

„FÉLTERPESZBEN” 
CÍMŰ KÖTETÉHEZ

BETELT, MAMA, A HAMUTARTÓ

a  cselekmény =  isten (ha egyszer lábra kap) 
M a m o  Já n o s kötetéről

a cselekmény isten, ha egyszer lábra kap, 
csakhogy nem kap lábra, hiába hívogatjuk, 
édesgetjük, rimánkodjuk, könyörgünk, neki, 
odaadunk mindent, amire szüksége lehet, 
kap keretet, formát, illusztrációt, kap szerep
lőket, kap hivatkozandó irodalmi teret, író
kat, hősöket, megkapja összes kínunkat, ké
jünket, vele alszunk, vele ébredünk, sírjuk és 
nevettetjük, megríkatjuk és kikacagjuk

a cselekmény megegyezik istennel abban, 
hogy nem kap lábra, várhatjuk, eltölthetjük 
a kiszabott időt becketti várakozásunkban, 
hihetünk benne, ő fölényesen elnéz felet
tünk. nem érdekeljük, megajándékozhatjuk 
kedvenc hőseinkkel, neki adhatjuk defoe ro- 
binsonját, bulgakov behemótját és bármely 
mese rút és visszataszító boszorkáját, akkor 
sem törődik velünk, adományunk kibővíthet
jük azokkal a történetekkel, amikbe ha kedve 
tartja, belekapaszkodhat, továbbszőheti segít
ségükkel, amit elkezdeni is alig hajlandó je
len esetünkben, neki adhatjuk kedvenc regé
nyeink sorait mottóul, lowryét, céline-ét, 
kaphat pozitív és negatív tájékozódási ponto
kat, eliotot, rilkét, borgest, holant, józsef at- 
tilát, dsidát, shakespeare-t, rimbaud-t, vergi- 
liust, dickenst, csak hogy makacsságában 
megmutathassa, a teremtő és a főszereplő ő 
maga, ő határozza el magát, ha elhatározza, 
s ha ellenáll, hiába minden segítség, noszo
gatás, kérés, támasz

a cselekmény: isten ha egyszer lábra kap. 
ahogy az előbbi láthatatlan, láthatatlan a tör
ténet is -  provokálhatjuk bár legsötétebb 
mélységeinkkel, hátha arra válaszként fel
bukkan. provokálhatjuk szüntelen negatív

hívásunkkal, elmondhatjuk nem létezőnek, 
érdektelennek, kijelölhetjük majdani tartóz
kodási helyét (ezúttal a hamutartóban, ahol 
majd lábfürdőt venne), hivatkozhatunk a 
csupasz égre, az emberi számításra, mely sze
rint egy szál isten a nap alatt nincsen, taga
dásunkban mégis végig ő a tragikus nemsze
replő, az ő történetét írjuk, amikor nem 
írunk történetet, s mégis a nem létező (vagy 
legalábbis megjelenni nem hajlandó) nem lé
tező történetének történetté való csiszolása, 
rögzítése az egyetlen még számunkra elérhe
tő vallásos rítus

a, cselekmény, isten, ha, egyszer, lábra, kap -  
mivel a fragmentumokból álló világ elviselhe
tetlen, de mert más világ nem áll rendelke
zésünkre, valamit tennünk kell ellene, ha va
lamit még látni, megismerni kívánunk ebből 
a percekre töredezett rémületből, valaho
gyan egységgé kell erőszakolnunk, mivel a 
történetet hiába csalogatjuk, hogy ő majd 
fedje el a szétesést, marad a forma, hol túl 
szűk, hol túl tág prokrusztész-ágy. ketrec, be
töltendő hiánymező. s ahogy az erőszak so
sem teremthet formát, mert a világ előbb 
vágy utóbb elhajlik a zsarnoki terektől, úgy 
a költészet sem telíti anyagával az ilyen, előre 
kiszabott tért. hol többet mondana, s azt érez
teti, mintha egy nagyobb egységből volna le
metszve, hol pedig képtelen kitölteni a sorok 
adta szabálymezőt

mert isten maga a cselekmény, elvárja, hogy 
mással is segítsünk neki. hogy valamitől len
dületet kaphasson, néha hozzáérintődik egy 
képhez, a kép néha valóban érinti, néha kü
lönválik tőle. néha a történet darabjaként tű
nik fel, néha köze sincs hozzá, a kötetzárás is 
a cselekményre hathatna, de az egysorossá 
tett első sorok is csak néha segítik, máskor 
maguk is összeolvasható metszetekké válnak, 
így lesz például istenből ismert, így határoz- 
hatódik meg a líra maga mint kontradickens, 
lehet ezt a zárást kétsoronként is olvasni, 
minden számból csak egyet választva; de bár
mely, a kötetben előforduló játékra igaz, 
hogy nem mindig játszható, lábra nem min
dig kap

a cselekmény, maga isten, utazás a mélybe, 
egy hol szörnyű, hol mégis mulatságos út ro- 
binson, behemót és az iszonyatos (vagy néha
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nem is annyira iszonyatos) vénasszony társa
ságában. egy (ittlétük foszlányai a testnedvek, 
bűzök, sarak mocsarában, de az igazi, a valós 
cselekmény: a vers szóra bírása, a könyörgés, 
a kín és fájdalom, ami velejárója egy ilyen 
vén csecsemő szavai előcsalogatásának

a cselekmény -  isten ha egyszer lábra kap. a 
költő már rég nem a goethei saját mancsát 
szopogató medvebocs, a saját mancsából 
nincs is mit szopogatnia, a verset szólongatja, 
párbeszédet vele folytat, csak ő lényeges, ő az 
igazi szerelme, neki szól, kelj fel én mátkám 
és én szépem és jöszte, és már nincs is más, 
ha valami még elérhető ebben a kínnal teli 
várakozásban, az csak annyi, hogy mellé lép 
valaki, s már ketten várják, hogy

KIÉ A CSÓK?

Szilágyi Ákos: Gyönyörök kertje-ről

teszem fel ezt a valljuk be, nem is kevéssé sü- 
letlen kérdést, a csók azé, aki kapja, mégis mi 
lökhette, taszigálhatta költőnket, hogy egy 
mondjuk „jó” versből (ami aztán valamelyest 
átalakítva lett beleszőve a könyvbe), egy ilyen 
nagyszerű kötet fejlődhessék ki.

Mert a TEREMTMÉNYEK kötetben ugyanezzel 
a címmel már közreadott egy verset, a címből 
nem tűnt ki (nem GYÖNYÖRÖK KERTJE 1., 
egyszerűen GYÖNYÖRÖK KERTJE), hogy ez 
egy folytatandó történet, kép első darabja. 
Lezárt vers jelent meg, „N em  m aradt u tána  
ű r ”, bár egy éles szemű kritikusa által már ak
kor ki lett emelve a kötetből, példává lett té
ve: a „legnagyobb vers, a GYÖNYÖRÖK KERTJE, 
nemcsak Szilágyi törekvéseit igazolja, nemcsak kü 
lönös vállalkozásának jogosultságát bizonyítja, h a 
nem  e költészetnek saját teóriáján is túlm utató ér
tékteremtő képességeit is erős fényben  ragyogtatja 
f e l”. (Margócsy, M ozgó Világ, 1981/12.)

Vagy csókot inkább akkor kapott ez a költé
szet, mikor Hlebnyikov ZANGÉZl-jével talál
kozva, fordítása közben, Szilágyi Ákos rátalált 
az értelmen túli nyelvre, a zaumra, a szóma- 
gozásra, raghámozgatásra, a Ragészre, „aka

dálytalan, határokat nem  ismerő, sugárzó, tündök
lő  ész. N yelve a -  ráragozás”. Mikor Hlebnyikov 
szabadságba merített művében megtalálta az 
imperativust: „Kaparjátok m eg kicsit a  nyelvet, s 
előtűnik m ögüle a  tér, és látszani kezd a  bőre. ”

Vagy a csók maga Bosch? Bosch képe, az 
Ezeréves Birodalom? Egyáltalán, hogy a 
költészet váljék képpé? (Megjegyzendő, a ZAN- 
GÉZl-vel egy kötetben megjelent tanulmány
ban [Helikon, 1986] Tinyanov Hlebnyikov köl
tészetét a festészettel rokonítja, míg köte
tünknek például ez a sora, „lásd, én most is fes
telek”, szintén erre az egyezésre utal.) S ha 
Bosch, akkor csupán az Ezeréves Biroda
lom (más néven: GYÖNYÖRÖK KERTJE)? Mert 
ha a kötet „lovagolj csak e pontyon” sorát ve
szem, az sokkal inkább a Szent Antal meg- 
KÍSÉRTÉSE című Bosch-képet idézi fel, míg 
amit Szilágyi Ákos tart megemlítendőnek kö
tetéről, az a Szénásszekér címűt. Kötetével 
kapcsolatban ugyanis az Egoról ír (SZILÁGYI 
ÁKOS DEDIKÁL. K önyvvilág, 1991/12.), a vég
lényről, a sáskaemberről, aki „egyetlen állkapocs, 
mely megállás né lkü l őröl”, „tömegben tarolja le az 
életet”, nem látja az életben maradni akarásá
tól magát a létet. Ez persze papolás volna töb
bes szám második személyben, de a költő egy 
korábbi versében biztosított már minket, hogy 
ezzel a nem túl hízelgő állathasonlattal ön
magát is illeti: „N agyon sajnálom: sáskaarc /  N éz  
rám  a  kistükörből, /  M iko r mögöttem elsuhansz, /  
A  mohóságtól őrjöng.” (NAGYON SAJNÁLOM.)

De h a  csók és Bosch, am ivel viszont csínján 
kell b á n n u n k , a  lírikus u ta s ít (a cím m el és a 
borítóval), hogy ju sso n  eszünkbe  a  kép , s m i
vel ő  m aga  írja  ez t elő  n ek ü n k , gyan ak o d h a
tu n k , hogy ez is a  já té k  része, d e  m égis 
eszünkbe v illan h a t F raen g e r tan u lm án y a  az 
Ezeréves BiRODALOM-ról és te rm észetesen  a  
szabadságró l, a  test szabadságáró l, a rró l, 
hogy a  festő a  tr ip tich o n  középső  részében  
n em  a  test b ű n e it, h an em  é p p  a m eztelenség  
áh íta tá t ábrázolja, s ta lán  nem  kép te lenség  
ez t az e lem zést is csókkén t em líten i, egy kép , 
egy tanu lm ány , m ely a kép (e része) m o n d a n 
d ó jának  a  szabadságo t tek in ti, egy kö tet, cí
m e a  képé , állítása (részállítása) a  szó testének  
szabadsága.
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CSÓKSZÜNET VOLT!
JÁTÉK PIHENÉSKÉPP 
VERS-KÉP-TEREM
SZÖVEG VAN MÉG, MOZGATHATÓK EZEK IS 
A KÉP ADOTT
MINDENKI KIRAKHATJA A MAGÁÉT

V isszakom olyítva a szót, ha  m á r csókokról 
szó lunk , s ez a  szó testé t éri, ak k o r illendő  
beszéln i Szilágyi Á kos korább i kö te térő l, a 
F ej és  TUDAT-ról (m elyben a  G yönyörök  
KERTJE II . és III. is m eg je len t), ah o l a  nyelv, 
a  szó test szabadsága m á r teljességgel m egva
lósul, n in cs  kegyelem  „megfojt s temet /  mellém  
temeti /  elfojtottamat”, a szó, ritm us, dallam  ö r 
vényéből és varázsából kell á llandóan  vissza
h u p p a n n u n k  az é rte le m  keserűségébe: „betű
tetem  /  betű-tetem /  betűvé-tetetem”, „te temess en
gem ! /  te temess! /  tam -tam-üteme /  tam -tam  üteme 
/  tudod a  költség /  tetemes” (TEMETÉS).

S ha már összefonódott csók, nyelv és halál, 
a forma is említődjék meg, a végtelenül egy
szerű (épp, mint a halál) négysorosok, me
lyek követhetetlenül bonyolult (csak mint a 
halálig vezető út) rímhálókon vezetnek 
keresztül. Folytonos játék, kancsalrim, ki- 
zökkentés, ami a köteten belül többször is 
magyarázatot nyer: „ím e a  lény! csak bőrke, /  
valam inek a  burka — /  ezért e sok calembour! /  
ugorj már, nézd, a z ű r  kék!” (5), vagy „kínomra  
k ín  kell, k ínrím ” (186). S a költő ezt is meg
indokolja (szintén a dedikálásban): a „szó
végek kínos összecsengése, vagyis a  végkicsengés 
egyszerre u ta l az összeomlásra, a  káoszra, a  kataszt
ró fára  és a  feltám adás, a z újjászületés, a  harm ónia  
ígéretére”.

S ha már csók, és korunké, akkor termé
szetesen nem szocreál (milyen kár!), bár 
unalmas, de megjegyzendő, itt a poszt a 
posztmoderné, van játék, és annak magyará
zata, van Kirké, és van Carmen, van Van 
Gogh, van ótest, újtest, va n József Attila- „légy 
am i lennél: sem m i”, van Ady-parafrázis: „elődöm  
is utódom ”, van konnektor, van autó, van Sam- 
sa, van Don Quijote, van kín, és van annak 
a kiröhögése, és itt minden, mert minden a 
halálról szól, komoly, és mindennek korlátja 
van, és csak azért is minden és mindent sza
bad, az egész fuldokló kacagás: „játékom ez, jó 

tékony, /  időtlen, édes önkény- /  legördül: könny ő, 
könny én, /  kő  k ín ja  enyhül könnyé /  kell ide kín  
még, kell könny, /  tubusból kicsi alkony, /  nehogy 
valam it elkenj! /  tudod: fe le  könny, fe le  á rn y” 
(221- 222).

Megjegyzem, ha itt van ez a ragyogó kötet (és 
van, kiadta a Flolnap Kiadó, ’91-ben, ára 67 
Ft), érdekel még valakit, kié az a nyavalyás 
csók?

VÁDOLOK
(FELMONDLAK MINTHA ÉTLAPOT) (194) 

„VAKOSKODIK A ZSELÉSCUKOR”

Parti N agy Lajos: Szódalovaglás

vádpontok 0
vádolok, vádolom, hogy le engem akar vinni, 
engem is önmagába, ahol pedig olyan na
gyon kicsikék az összes angyal, a hideg nyi
rokba (0), s lopózni egyre beljebb, hogy or
cám se jegelhedd (8)

vádpontok 1
vádolok, vádolom, hogy úgy töri szét az egy
séget, úgy állítja a szétesést, hogy újabb egy
séget teremt, az önmaga egységét, hogy az 
egész eltöröttből világot állít, állít össze, tö
rött lábakkal járni megtanul (190)

vádpontok 2
vádolok, vádolom, hogy nem tagadja meg, 
de nem is tiszteli, hogy nem átall parafrázi
sokat pufogtatni, travesztálja a költészetet, 
hagyományunkat, hogy mindent beépít, 
hogy petőfi, arany, tompa, józsefa., pilinszky 
(etc.) nem képeznek számára egy zárt, meg
alkotott, tisztelni halott tért, ahogy a próza, 
pl. joyce sem, vonzabronz (26), sőt, ő maga 
sem, magát is átalakítva, jelölések (csillagok) 
által, mintegy utalásképp beereszti az újjáépí
tett, újrateremtett közegébe, hogy mintha 
ezektől majd ő maga (saját régebbi szövegei) 
mássá válhatnának, értsed, sehol, sehol se 
virrad kenyérke hallalibban (276)

vádpontok 3
vádolok, vádolom, hogy a tárgyát nem haj
landó eltávolítani magától, hogy nem ír más
ról, hogy elmondja, hogy fájdít, hogy csumá-
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zik csak egy szomorúságot (194), hogy idelö
ki a fájdalmát, a szerelmét, a halálát, hogy 
nem zavarja, hogy érzeleg, tíz évem volt tíz 
évedé, nem tartozol, örökös tartozásomé, 
nem tartozom, nem tartozol, már mindig 
hozzád tartozom. (158) halálsikoly, hogy tap
sikolj? (50)

vádpontok 4
vádolok, vádolom, hogy mégse érzeleg, hogy 
játszik, hogy vitriolban pácolja fájdalmát, tán 
összedrótoz bennünket az isten (194), hogy a 
formát is erre használja fel, a szavakat kifor
dítja önmagukból, az ember lassan úgyis hur
kasüt (193), hogy a szavak új formájába ka
paszkodva merül föl fájdalmából, hogy ez 
lendíti véres kacagásba, ez lendíti élni, talán 
még lenne néhány korszaka, még lenne for
ma s mit ráerőszakol (174)

vádpontok 5
vádolok, vádolom, hogy olvastakor nem tud
hatni eldönteni, tragikus vagy komikus-e a 
világa, könny vagy kacagás, hogy felhozzon 
a szomorúságából, vagy hogy még mélyebbre 
taszítson, könny, könnyű, könnyed, kérődzés 
minden mondata (112), lépnék én úgy már 
mintha dong a föld, de mind muszáj maga
mat elröhögnöm, és elsírnom, hogy úgy lép
nék a földön, mintha csak én őt s engem nem 
a föld (169)

vádpontok 6
vádolok, vádolom, hogy szétzúzza a megszo
kott versgrammatikát (ha egyáltalán, vagy 
valaha, lehet „megszokott” versgrammatiká
ról beszélni), hogy kontaminál, mért kell 
mindig elittmaradnom innen (182), hogy ki
hagy, az üresség csak némasághiány (290), 
hogy nem ragoz, tiszteletlen a nyelv szabálya
ival szemben is, tereptárgyaink van (79), nem 
egyeztet, hogy arra kényszerít, többféleképp 
kódoljam a sorait, szerelmes vers, nincs vers, 
van szerelem -  szerelmes, vers nincs, vers 
van, szerelem -  szerelmes vers nincs, vers 
van, szerelem -  (302), hogy nem hagy álmok
ban lazítani, álmok lazítják szétfelé (325), 
hogy mintha a nyelve is a kín és gyönyör ket
tősségét formázná, váltaná és görgetné, s

mert nem bonthattam magam senkinek, hát 
fölkapartam a grammatikát, feszes kötést a
higgadt mondaton,....... .......... alkatból vére-
hulló alkalom (176)

vádpontok 7
vádolok, vádolom, hogy már a címet is ért
hetetlenné teszi, szóda, óda, szó, dal, lovag, 
lovagol a szavakon, veri, mint szódás a lovát, 
veri a szavakat, mint lovas a lovát, ódából dal
lovaggá üti sorait, komor ódabánatát édesbús 
dallá lovagolja, szódalovaglások a hajnali 
ponyván (151), hogy mintha elvárná, ha a 
címlap játékát már elfogadtam, elfogadjam 
ezt az eltorzított nyelvet is, minthamondatait, 
mint a mondatait, mintha ezzel már bebúj
tatna a mondatai a mondái(?) tokjába, sző
ve gölés (96), mintha ez most már az én vilá
gom lenne, továbblapoztam, s mert lapoz
tam, vállaltam, hogy van utcarím, van min
tamondat, vakírás, mámormímelő (77), van 
kudarcpokróc, medveszó (78)

vádpontok 8
vádolok, vádolom, hogy versbe szedi a tarta
lomjegyzéket, versszámokkal, nem oldalszá
mokkal, mintha már a könyv térszabályait 
sem ismerné el, mintha már az is az ő játék
tere lenne, mindezt felduzzasztva a cikluszá
ró kézírásos tartalomhívószavakkal, mintha 
az olvasót érdekelhetné, hogy a költő hogyan 
rezümézi saját sorait, van jajteknő, van tár
gyaink (78), egy erős bicigliváz keletről (79)

vádpontok 9
vádolok, vádolom, hogy ugyanúgy a saját há
za, tornya, pincéje egy hirdetés, egy gyerek
dalocska, latin mondás, költő verse, hogy 
minden az övé, nincs lenézés és nincs tiszte
let, minden bárhonnan jött sor költőivé vál
hat általa, mindent magává alakíthat, egy po
hár színes ceruza, ha az ember végighúzza a 
plafonon, nem lát a szivárványtól (243)

vádpontok 0
vádolom -  hull rám e sűrű mézsör általad? 
(324) -, és ezzel véget ér a sor, feszes kötél a 
semmiben a vége, egy pohár vízzel egyensú
lyozol, hogy víz-e, jég-e? (157)
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KÜLÖNFÉLE PIKNIKEINK

a p iknikre hozott elemózsia:
Kukorelly Endre: A  valóság édessége 

evőeszközeink:
J .  M . Lotm an: Szöveg, modell, típus 
H . R . Ja u ss: Irodalomtörténet m int az 
irodalomtudomány provokációja

Iser idézi (H elikon , 1980/1-2.) Northrop Frye 
hallatlanul szellemes megjegyzését Jákob 
Böhméről, miszerint Böhmét olvasva egy 
pikniken érezhetjük magunkat, ahová Böh- 
me hozza a fogalmakat, az olvasó pedig a ma
gyarázatot. Nem maga a Böhmére vonatkozó 
kijelentés az igazi bölcsesség, hanem a hoz
záfűzött fél mondat, hogy mindenféle irodal
mi mű értelmezésekor eljárásunk hasonló. 
Az adott fogalmakat adottnak vélt magyará
zatokkal hozzuk közel magunkhoz. Sokszor 
valóban az értelmezés folyamatában iroda
lomelméleti iskolák képviselőjeként szerepe
lünk, figyelmen kívül hagyjuk a mű hozta 
lakmároznivalót, pedig sok esetben a nagy
kanál és tortavilla együttes használata volna 
a legkönnyebb, mivel az adott szöveg épp 
ilyen.

Az elemzés, mellyel megközelíteném a kö
tetet, két jeles szerző, Lotman és Jauss, a tar- 
tui strukturalista, illetve a hermeneutikai 
iskola neves szószólóinak műveiből lesz öt
vözve. Lotman válogatott írásaiban termé
szetesen sokkal többről van szó, mint amit 
most kiemelnék belőle, de a mai piknikhez 
ezt tűnt hasznosnak be-, ill. kicsomagolni. A 
művészi szöveg többféle konstrukciós szinten 
való építkezésére gondolok, a szövegen belüli 
struktúrát teremtő fonéma, szintaxis és sze
mantika szintjére, és arra, ahogyan a mű be
ágyazódik az őt körülvevő más művek kultú
rájába. Lotman nem feltételezi a Tinyanov- 
féle irodalmi tények automatizmusát, ennél 
sokkal szabadabb gondolatra, a kulturális 
kapcsolatra utal. Jauss viszont a formalista
strukturalista iskola szemére veti, mintha 
olyan olvasót tételeznének fel, aki elsősorban 
formák és írói eljárások felismerésére törek
szik. Jauss szerint mind az irodalomtörténeti, 
mind a marxista, mind a formalista iskola 
egyoldalú, s feltűnő elemzői szerénységgel ál
lítja, a világról szinte mindent tudnunk kéne 
ahhoz, hogy akár egy művet képesek le
gyünk elhelyezni benne. Nincs történelmi

objektivizmus, szubjektív olvasatok vannak, a 
mű „nem  emlékmű, amely m onológ form ájában  
hirdeti saját időtlenségét”. Vagy ahogyan Escar- 
pit fogalmaz: „a m ű  d iffú z  hálózat, melyben meg
számlálhatatlan p o n t aktivizálódik, stim ulálja egy
mást, válaszokat közvetít végtelen szám ú és rendű  
úton, egyesek brutálisan fiz ika i, mások fin o m a n  
szimbolikus m ódon”. {Helikon, 1981/2-3.) Ezt az 
információs hálót Jauss szerint három szin
ten közelíthetjük meg, szinkronikus, diakro- 
nikus és valamiféle pragmatikus szinten. 
Vizsgálnunk kell a mű keletkezésekor fenn
álló elvárásokat, milyen játékszabályokat be
tartva építkeztek az akkor keletkezett művek, 
ahogy a hatástörténettel is tisztában kell len
nünk, a kritikai visszhanggal, hogy észreve- 
hessük a distanciát elvárás és megvalósulás 
között, horizontváltás történt-e, ha igen, mi
ben. A valóság miféle másképp való megra
gadására kényszerítette a szöveg olvasóit.

A kiragadott tételek ezek. A behabzsolan
dó mű érdekessége nem a színvonalában 
van, mentségére legyen mondva, hogy első 
kötet, kiérlelt Kukorellyért forduljunk példá
ul az Én  sen k iv e l  sem  ü ld ö g élek  című 
könyvéhez. Itt viszont érdemes odafigyelni a 
módszerre, egy teljességgel szokatlan mód
szer alkalmazására. Ha szinkronikus-diakro- 
nikus sorokba próbálnánk elhelyezni a köl
tőt, történetileg az „ironikus nemzedéknek” 
(még ha nemzedéknek nem igazán nevezhet
jük is őket) sok köze van a Nagy László-Ju- 
hász Ferenc-vonulathoz, Korántsem a hagyo
mány továbbvitelében, hanem a tételes taga
dásban. Sem a mechanikus igazmondás, sem 
a dagadozó metaforák nem ríkatják meg az 
irónia látásmódjával megvert költőket, akik 
közé bátran odailleszthetjük Kukorellyt, még 
ha ez a szinkronikus sorunk durva és elna
gyolt lesz is, sőt ha ezzel megkerüljük az 
avantgárd -  nem avantgárd hagyomány szét
választását is (mellesleg nem olyan biztos, 
hogy ez a kettő élesen szétválna). A harmadik 
jaussi síkról csak annyit, bár per a külső teret 
tekintve lehetett volna belőle (a kötet ’84-es, 
a Magyar nem zeti tég la , az Az kö ltő iség

AHOGY SZAVAZNI VONULNAK A MAGYAROK Cí
mű versei jó  falatkák lehettek volna), nem 
lett, ahogy akkoriban a kötetek, ez is szép fi
noman úszott be az irodalmi térbe.

Hogy a kötet módszere miben volt új, an
nak feltérképezéséhez segítségül hívnám 
Lotman szintjeit, átalakítva őket elváráshori
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zonttá. Tehát elvárásaink fonemikus, szintak
tikai, szemantikai és kulturális szinten lehet
nek, és ezekkel összekapcsolódik egy formai 
szint. Fonemikus-szintbeli elvárásunk példá
u l vonatkozhat a rím meglétére, illetve meg 
nem létére. Rímhelyzetben elvárjuk, hogy a 
fonemikus összecsengés erejét az ebben a 
helyzetben álló szavak hordozzák. A költő 
ehelyett egészen mást játszik:

„Ismerős ahogy egymást nézik  
ezek csodálatos tárgyak 
leltárt róluk senki se készít 
mert ez itt valódi tárla t”

(Előcsarnok)

Hiába az elvárt rím, erősségét elnyomja egy 
másik hanghatás, mely a leltár-tárlat szavak 
között válik hallhatóvá. A következő példá
ban a rímhelyzet bár megteremtődik, hang
súlyos is marad, de az összecsengő szavakat 
lefosztja, a rímből szó-enjambement-t farag 
akkor, amikor erre „szüksége” semmiképp 
nem volna, mivel a szétszedett szó önmagá
ban is jelentő:

„és m egtanulom  a z oroszt 
lemosom térdemről a  koszt 
és nem  vágok senkit a z oszt 
ályban pofán. ”

(A TEHERVONAT BEFÉR)

Formai elvárásaink meghiúsítására akár az 
előbbi példa szó-enjambement-ja is idézhető, 
de Kukorelly nem rest fonémát is szétdara
bolni:

„ugye egészen vakító  Iá 
úgy ugye egészen va k í 
ugye ugye ugye egészen 
ugye ugye ugye ugye eg 
ugye ugye ugye ugye u g ”

(A CSALÁD BEJÖN)

A szintaktikai elvárás kizökkentésére egy ki
vételesen tartalmilag is elsőrangú példát mu
tathatunk be:

„és rángass el u ra m  a  síkos 
rángass el engem erről a  sima  
és fe jezd  be ha  kell a  m ondataim ” 

(Csendes forma -  nyitóvers)

Szemantikai elvárásaink be nem teljesülése
kor az a furcsa érzésünk támadhat, mintha 
Kukorelly éppen Lotmannal vitatkozna eljá
rásában. Lotman ugyanis egy Okudzsava- 
verset elemezve érdekes következtetésre jut. 
A költészetben bármiféle fonemikus, illetve 
szintaktikai ismétlés a szemantikai mezőt néz
ve egy dolog jelölésére nem szolgálhat, s ez 
a mechanikus ismétlés. Tehát eg)' szó három
szori felsorolása háromfélét jelent, mind
egyik szó konnotációja más. Kukorelly épp 
ezt csavarja meg:

„Fordulj meg. M egfordulok. M egfordulok
M egfordulok
E z  m ár p iruett nekem ”

(TÖRTÉNELEM 2.)

Az utolsó sor magyarázatul szolgál, miszerint 
a szóismétlés csak szóismétlés. De ismétel a 
szerző úgy is, hogy a szó újraelőhozásával 
veszítse el eredeti jelentését, forduljon ellen
tétébe:

„Leülök és billentek másképp 
Sokféleképp kell zongorázni 
H a  másképpen kell zongorázni 
A kkor hát zongorázzunk m ásképp”

(AZ KÖLTŐISÉG AHOGY...)

Kulturális elvárásaink kizökkentése a mai líra 
eszköztárának fontos eleme. Kukorelly él po
zitív (ahol az eredeti hangulatot megtartva 
parafrazeál) és negatív módszerrel is (ahol 
ezt ironikusan, az eredeti hangulatot meg
bontva teszi). Egy József Attila (vagy Koszto
lányi) -  „Szám ontartanak” -  és egy Pilinszky 
ihlette sort -  „ M á r elkövettem szépen v é tk e im / és 
elengedtem akit nem  szabad” -  idéznék a pozitív 
átvételre. Negatívra pedig Berzsenyi, Vörös
marty és Arany travesztálását: „a ligetünkre  
nem  emlékszem  /  mert hol v a n  m ár a  ligetünk” /// 
„M ost tél va n  és csend és hó és a  hóban kiskutyák 
/ szaglásszák egymás végeit. ” /// „egy darab vasda- 
rab á ll a z emelvényen /  kicsit rozsdás és kicsit letört 
/  igaz a  milói Vénusz is emelvényen /  áll és a z is 
egy kicsit letört // H a  most va lak i azt hiszi gúnyo
lódom  /  vö. ezt a  verset A ra n y  Já n o séva l” -  ez 
utóbbi példa a költői módszer travesztiájára.

Végül egy meghökkentően merész és igen 
összetett példát idéznék:
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„elpirul sőt befogja a  po  
száját”

(Kivilág ítjá k

A LÁTVÁNYOKAT...
-  nyitóvers)

-  a sor megtörik, formai elvárásunk meg
hiúsul

-  nem ugyanazzal a szóval folytatja, szin
taktikai és szemantikai kizökkentés

-  de az új sor kezdőszava és az előző sor 
befejezetlen szava+kezdőszó egy szemantikai 
mezőbe tartozik, tehát vagy finomít

-  vagy, mivel az f-sz fonémacserének ön
magában is jelentése van, nem finomít, ha
nem épp az ellenkezője, de hát szegény pösze

Szemezgetni lehetne tovább. Találhatunk 
még finom csemegéket. Napi ajánlatunk pél
dául a „szemlesütve -  zsemle va jja l” sorpár ösz- 
szecsengése, vagy az „Egyedül vagyunk  /  m int 
a  porcukor” sorok. Amit pedig a piknikkészítő 
remél, az az, hogy a kötet ezekkel az evőesz
közökkel is ízlett. S talán e két evőeszköz 
együttes használata példa lehet arra, hogy az 
irodalmi iskolák módszerei, ötletei sokszor 
segítenek bennünket az elemzés, a mű közel- 
hozása folyamatában. Irodalomelméleti isko
la szószólójává szegődni egy elemzés kapcsán 
viszont épp magától a műtől foszt meg ben
nünket. Iskolák azért vannak, hogy a felhal
mozott tudásanyagból szabadon választhas
sunk, hogy a szöveg maga határozhassa meg, 
mivel szeretné, ha elfogyasztanánk. Előre ki
szemelt evőeszközök használatakor ugyanis 
megtörténhet, hogy a rántott csirkét nagyka
nállal, a csokoládét pedig villával akarjuk be- 
lakmározni, ami ugyan nem lehetetlen, de 
valljuk be, kissé nehézkes vállalkozás.

Valamit még a szalvétára: 
s hogy legyen bár nehézkes vagy bármily 
könnyed egy elemzés, de mégis mire jó? Fo
galmam sincs, csak

„Ilyen izgalmas dolog egy lélek 
Két kis keskeny ezüst 
kanállal kanalazunk  
Viszont-Az-Ember-Néha  
M egkockáztatna-Egy-Falat-Csülköt” 

(VOE LEGEENY)

Am brus J u d ü

FIATALSÁG, AGGODALOM
Solymosi Bálint: A  m űnéger
TAK-Pesti Szalon Könyvkiadó, 1992. 101 oldal,
9 9  F t

Sebein Gábor: S za va k  emlékezete 
H ungA via-K ráter, 1992. 8 2  oldal, 8 6  Ft

Sim on Balázs: M inerva  baglyát faggatom  mégis 
Liget Könyvek, 1992. 19 2  oldal, 78 Ft

Vannak kétségbevonhatatlan tehetségről 
árulkodó könyvek, melyek annyira kétes 
alapelveket valósítanak meg, hogy maguk 
rejtik el, szinte megközelíthetetlenül, tulaj
don értékeiket, Már-már a másik végletet, a 
rutinos kézzel megformált sablonműveket kí
vánjuk vissza bosszúságunkban. A kilencven- 
kettes év jórészt az ilyesféle, minden hagyo
mánytiszteletük mellett is az önfejűségig kö
vetkezetes vállalkozásoké volt; legalábbis ek
korra érett be a vaskos regények és karcsú 
verseskötetek mögött egyaránt ott sejthető 
sok-sok nehéz munka gyümölcse. Az alapos
ság azonban éppúgy kockázattal jár, mint a 
rögtönzés. Ez a gyümölcs is gondolkodóba 
ejt, mi lett belőle: még aszú vagy már bor
ecet?

Solymosi Bálint MŰNÉGER-e reprezentatív 
kötet. Nem is lehetne más, hisz a JA K -füzetek  
legendás sorozata indult vele újra, Eperjesi 
Ágnes pompás szürke borítójával a régi, hi
valkodó narancspiros helyett. Solymosi vilá
gából csakugyan hiányoznak a rikító színek. 
Elmosódott, szomorú és esőverte táj oda- 
künn, bent pedig az ébredéstől kávéivásig 
húzódó nyomott félálom -  mondhatnánk, ha 
nem lenne mind kevesebb értelme a „külső” 
és „belső” megkülönböztetésének. Sok mű
veiben a nemzedéki vonás; közös erények, 
mint bátorságuk a kifejezően torz környezet
rajzhoz, és közös fogyatkozások, mint sokat 
emlegetett hajlamuk egyféle sterilitásra. Kö
zös vonzalmak és tagadások, visszavonások. 
Még jellegzetesen egyéni megoldásaiban is 
ott hatnak a generáció törekvései, de a tőlük 
megszokottnál jóval keményebb radikaliz
mussal. Solymosi szinte hihetetlenül komo
lyan vesz sok mindent, legelsősorban az ér
zékenység új programját. Ez utóbbinak csak 
pozitív oldalát merném dicsérni: a költő -


