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A cÁmben foglalt jelzû valÂszÁnüleg nem nyeri
el RÀkos SÀndor tetsz¢s¢t. Egyr¢szt, mert
(mint a müv¢szek ÀltalÀban) ki nem Àllhatja
a beskatulyÀzÀst; mÀsr¢szt az¢rt nem, mert ä
mondanom sem kell, szÀnd¢kom ellen¢re ä
azt sugallhatja, hogy egy v¢g¢t jÀrÂ tradÁciÂ
k¢pviselûj¢nek tartom. Vagyis idûszerütlen-
nek; hiszen az irodalomt´rt¢neti gondolko-
dÀs makacsul ragaszkodik a maga fejlûd¢si
s¢mÀihoz: ha a hagyomÀny egyik vonulata ki-
ker¡l az ¢ppen aktuÀlis àfûsodorbÂlÊ, az em-
lÁtett gondolkodÀsmÂd hajlik arra, hogy el-
avultnak minûsÁtse. (Ebbûl keletkeznek az ¢r-
t¢kel¢s anomÀliÀi, amelyekbûl mindig akad
jÂ n¢hÀny m¢g a szÁnvonalas irodalomt´rt¢-
netekben is.) Mi¢rt vÀlasztottam m¢gis ezt a
cÁmet? Term¢szetesen nem az¢rt, hogy bosz-
szantsam a hetven´t´dik ¢v¢ben jÀrÂ k´ltût,
aki meggyûzûd¢sem szerint az utÂbbi ¢vek
legjelentûsebb versesk´tet¢t tette asztalunkra
(arra a kisszÀmÃ asztalra, ahol m¢g nyitott
versesk´tetek hevernek). Hanem az¢rt, mert
Ãgy v¢lem, hogy RÀkos SÀndor sokr¢tü vers-
besz¢de valÂban a nyugatos hagyomÀny ma
m¢g egyÀltalÀn elk¢pzelhetû legmagasabb
szÁnvonalÃ elÀgazÀsÀt ä vagyis ÃjjÀteremt¢s¢t
ä jelenti. Irodalomt´rt¢neti szempontbÂl pe-
dig k¡l´n´sen tanulsÀgos az a mÂd, ahogyan
magÀba olvasztotta a klasszikus avantgÀrd
legk¡l´nf¢l¢bb elemeit. Ennek minden bi-
zonnyal Ágy kellett t´rt¢nnie nÀlunk; KassÀk
k¢ts¢gkÁv¡l megterm¢kenyÁtette a Nyugat
t´bb generÀciÂjÀt, Àm v¢g¡l m¢giscsak û k´-
zeledett Babits¢käKosztolÀnyi¢k po¢tikÀjÀ-
hoz ¢s eszt¢tikai gondolkodÀsÀhoz, nem pe-
dig fordÁtva.

De hÀt ha jÂmagam nem szeretn¢k evolÃ-
ciÂs sorokban gondolkodni, s ha hitem szerint
az irodalomt´rt¢net csak akkor Ãjulhat meg,
ha v¢gre felhagy a leszÀrmazÀsi k¢pletek, az

aktuÀlis erûviszonyok ¢s az ¢rt¢khierarchiÀk
egymÀsra vetÁt¢s¢vel, akkor mit jelent az
àutolsÂÊ jelzû? K¢t dolgot. Elûsz´r is azt,
hogy az irodalomt´rt¢neti gondolkodÀs meg-
ÃjulÀsÀt kÁvÀnni m¢g nem elegendû ahhoz,
hogy egyszerüen kil¢phess¡nk az eddigi ke-
retek k´z¡l, ¢s radikÀlisan mÀs nyelven kezd-
j¡nk el besz¢lni. Ez alighanem lehetetlen; azt
viszont megtehetj¡k, hogy a fentebb emlege-
tett s¢mÀkat nem k¢nyszerÁtj¡k àhajbÂk szol-
gak¢ntÊ (RÀkos SÀndor) valamilyen idillikus
´sszhangba, hanem szembefordÁtjuk egymÀs-
sal, kijÀtsszuk egymÀs ellen. Tudhatom ¢n
ma, hogy annak, amit az egyszerüs¢g kedv¢-
¢rt ànyugatos besz¢dmÂdnakÊ neveztem,
nem lesz t´bb jelent¢keny k´ltûi megvalÂsu-
lÀsa, akÀr mÀr a holnapi napon? Dehogy; ¢s
ÀltalÀban sincs semmi alapom arra, hogy bÀr-
mely k´ltûi hagyomÀnyt v¢gk¢pp kimer¡lt-
nek minûsÁtsek. Azt azonban bÁzvÀst ÀllÁtha-
tom, hogy az a kettûs (nyugatos-avantgardis-
ta) tradÁciÂ, amely mindmÀig kreatÁv erûk¢nt
mük´dik RÀkos SÀndor k´lt¢szet¢ben, pilla-
natnyilag meglehetûsen tÀrstalan a mai ma-
gyar lÁrÀban. Az àutolsÂÊ minûsÁt¢s az ¢n szÂ-
hasznÀlatomban azt jelenti tehÀt, hogy olyan
k´ltûkortÀrsunk van RÀkos SÀndor szem¢ly¢-
ben, aki megtestesÁti e szÀzadi lÁrÀnk legfon-
tosabb vonulatÀnak alkotÂ jelenl¢t¢t.

A SENKI öR... bizonyos ¢rtelemben az
utÂbbi ¢vek RÀkos-lÁrÀjÀnak gyüjtem¢nyes
k´tetek¢nt is ¢rtelmezhetû. àLegutÂbbi verses-
k´nyvemet, a CS¹RT°-t, maga alÀ temette az
´sszeomlÂ nagy kiadÂvÀllalatÊ ä Árja a k´ltû. ä
àMegjelen¢se az utolsÂ pillanatig k¢ts¢ges volt; v¢-
g¡l jÂformÀn a kiadÂ posztumuszak¢nt hagyta el a
nyomdÀt, k´nyvÀrusi forgalomba sem ker¡lt. Tudo-
mÀst is leginkÀbb csak azok vehettek rÂla, akikhez
¢n magam juttattam el; mondhatnÀm, ÏcsalÀdon
bel¡lÎ maradt: barÀtaim, ismerûseim, versvilÀgom
r¢gi ismerûi ÃgyszÂlvÀn Ïk¢ziratk¢ntÎ olvashattÀk.Ê
Nos, a CS¹RT°-bûl k¢sz¡lt bû vÀlogatÀs ker¡lt
àk´z´s fed¢l alÀÊ RÀkos SÀndor Ãj verseivel. Az
a formai ¢s hang¡t¢sbeli sokf¢les¢g, amely
k´lt¢szet¢re kezdettûl fogva jellemzû volt, ez-
Ãttal is megfigyelhetû; ha az Ãj k´tetet m¢gis
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egys¢gesnek ¢rezz¡k, Ãgy ez nem csupÀn az
Àtgondolt kompozÁciÂnak k´sz´nhetû. àAlap-
¢lm¢nye a mÃlÂ idûvel ¢s az ellens¢ges vilÀggal
folytatott rem¢nytelen, de az emberi m¢ltÂsÀgot meg-
alapozÂ k¡zdelemÊ ä Ártam nemr¢giben egy (a
kiadÂ Àltal sajnÀlatosan megcsonkÁtott) lexi-
koncikkben a k´ltûrûl. Ennek a lezÀratlan-le-
zÀrhatatlan k¡zdelemnek ¢s a nyomÀban jÀrÂ
rezignÀciÂnak, cs¡gged¢snek, elkesered¢s-
nek a jegy¢ben fogant a k´tet legt´bb darab-
ja: a belsû mozgalmassÀgon tÃl talÀn ez adja
az egys¢gess¢g ¢rzet¢t.

A lÁrai k´lt¢szet egyik legnagyobb rejt¢ly¢t
¢rintj¡k ennek a ä meglehet, k´zhelyes Àlta-
lÀnossÀgban megfogalmazott ä problemati-
kÀnak a kapcsÀn. Mert mit is jelent ebben az
esetben a k´ltûi szem¢lyis¢g? L¢tezik-e vala-
mif¢le k´z´s szubsztancia, amely RÀkos-vers-
s¢ teszi, mondjuk, A HITETLEN IMçJA, az AK-
KOR °S OTT vagy a RñMAI SíRKý cÁmü sz´-
vegeket? Felismern¢m-e, hogy ugyanaz a k¢z
alkotta ûket, ha k¡l´n-k¡l´n elib¢m ker¡l-
n¢nek? A vÀlasz korÀntsem egyszerü: Ha
ugyanis f¡ggetlenÁten¢m magam a jelenlegi
magyar irodalmi àmezûnyreÊ vonatkozÂ is-
mereteimtûl, akkor jÂformÀn semmi es¢lyem
nem maradna ä nemcsak a szerzû azonosÁtÀ-
sÀra, de m¢g annak a k¢rd¢snek a megvÀla-
szolÀsÀra sem, hogy vajon egyazon szem¢ly-
rûl van-e szÂ. Az ELSºLLYEDT VçROSOK-ban
olvassuk: à¢l bennem vÀros nem is egyÊ; k¢ts¢g-
telen¡l Ágy van, bÀr ezeknek a àvÀrosoknakÊ
a l¢te egyÀltalÀn nincs a RÀkos SÀndor nevü
magyar ÀllampolgÀr szem¢lyes l¢t¢hez k´tve,
ahogy az id¢zett vers ÀllÁtja. MÀs l¢tformÀra
leltek azokban a versekben, amelyek vilÀgra-
hozatala k´zben talÀn a k´ltû maga is elûsz´r
vett tudomÀst l¢tez¢s¡krûl. M¢gis el kell fo-
gadnunk, hogy az az ¢n, aki ebben a sz´veg-
ben magÀra reflektÀl, Ãgy lÀtja, hogy az a
sokf¢les¢g, amellyel szemben¢zni k¢nytelen,
´nmagÀn bel¡l, tehÀt egy tÀgas, de az¢rt k´-
r¡lhatÀrolhatÂ ¢nszerüs¢g Àltal szabott keret-
ben l¢tezik. Az im¢nt emlÁtett befogadÂi pers-
pektÁvÀbÂl szeml¢lve azonban egyÀltalÀn
nem egy¢rtelmü ez a hatÀrolhatÂsÀg ¢s azo-
nosÁthatÂsÀg. Ha egyenk¢nt olvassuk a k´tet
verseit (eltekintve azoktÂl a daraboktÂl, ame-
lyek szorosan egymÀsra utalnak), sokkal in-
kÀbb egyfajta ä ÀldÀsos ä szubsztancian¢lk¡-
lis¢get, hatÀrolatlansÀgot ¢s kiszÀmÁthatatlan-
sÀgot ¢rz¡nk.

Persze ha feloldjuk a close reading szigorÃ
hatÀrait, s k¡l´n´sk¢ppen, ha az eg¢sz k´te-
tet vizsgÀljuk, akkor aligha fogunk mÀs k´l-
tûre gondolni. Ekkor ugyanis mÀshogyan ve-
tûdnek fel a k¢rd¢sek. P¢ldÀul Ãgy, hogy ki
lehet az a mai magyar k´ltû, aki k¢pes Arany
JÀnoshoz m¢ltÂ àûszik¢ketÊ Árni (lÀsd az
AMELYBEN MAGçT HABñKOS ¹REG BOLTOSHOZ
HASONLíTJA cÁmü verset), aki sajÀt hangjÀt
tudja k´lcs´n´zni Claudius csÀszÀr àsÁron tÃli
magÀnbesz¢d¢nekÊ, vagy aki olyan megindÁtÂ
àepikolÁrÀbanÊ tud szÂlni F¡st MilÀnnal, We´-
res SÀndorral vagy Nemes Nagy çgnessel
kapcsolatos eml¢keirûl? S ha m¢g hozzÀ-
tessz¡k, hogy errûl a k´ltûrûl ¹rk¢ny IstvÀn
ezt Árta: àVoltak¢ppen azt csinÀltad, hogy egy asz-
falt-fÃrÂval f´lrepesztetted, amit versnek nevez¡nk,
¢s szilÀnkbÂl-t´rmel¢kbûl hoztad l¢tre a magad egy-
szem¢lyes szint¢zis¢tÊ ä akkor magÀtÂl ¢rtetûdû,
hogy a vÀlaszlehetûs¢gek igencsak leszük¡l-
nek; nem is kell lÁraszak¢rtûnek lenn¡nk ah-
hoz, hogy RÀkos SÀndorra gondoljunk. Ez
pedig arra utal, hogy a k´ltûi szem¢lyis¢g
bizonyos felt¢telekkel azonosÁthatÂ, de az,
amit ilyenkor azonosÁtunk, nem testetlen,
minden produktumban misztikusan jelen le-
vû szubsztancia, hanem egy adott ä jelen
esetben kulturÀlis-irodalmi ä jÀt¢kt¢rben be-
t´lt´tt ¢s a maga t´rt¢netis¢g¢ben meghatÀ-
rozott funkciÂ.

Meglehet, profÀnul hangzik, hogy RÀkos
SÀndort àfunkciÂnakÊ nevezem; de bÁzom
abban, hogy ¢rteni fogja, mire gondolok.
Mert ha mÀs n¢zûpontbÂl (amennyire lehet,
ettûl az Ãgynevezett funkciÂtÂl eltekintve) ve-
szem szem¡gyre az emlÁtett àszem¢lyis¢getÊ,
akkor paradox mÂdon a lehatÀrolhatatlan-
sÀgrÂl, a t´bbcentrumÃsÀgrÂl, a lankadatlan
¢s jÂsolhatatlan irÀnyÃ kÁs¢rletez¢srûl àisme-
rem felÊ RÀkos SÀndort. TehÀt ¢ppen azÀltal
àazonosÁtomÊ, ami meghiÃsÁtja, hogy sz´ve-
geit egyetlen personÀhoz k´thess¡k. ¹ssze-
f¡gg-e ezzel, hogy ä mint arra id¢zett level¢-
ben ¹rk¢ny is felhÁvta a figyelmet ä k´lt¢sze-
t¢nek kritikai fogadtatÀsa egyÀltalÀn nem Àll
arÀnyban valÂdi jelentûs¢g¢vel? Lehets¢ges,
hogy az erûteljes egyszÂlamÃsÀgot k´nnyebb
¢rt¢kelni, mint a tudatos polifÂniÀt? Hiszen
RÀkos SÀndor k´lt¢szet¢nek belsû alakulÀsÀt
az jellemzi, hogy a szinte kezdettûl jelen l¢vû
motÁvumok k´z¡l az egyikrûl a mÀsikra tolÂ-
dik Àt a hangsÃly. Ezek a àmotÁvumokÊ azon-
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ban jellegzetes mÂdon nem telÁtett jelent¢st
k´zvetÁtenek, hanem csupÀn bizonyos formai
hatÀrokat jel´lnek ki. Az egyik ilyen motÁvum
p¢ldÀul a àmaszkosÊ szerepjÀt¢k, amelyet n¢-
hÀny m¢ltatÂja a hetvenes ¢vek mÀsodik fe-
l¢tûl lÁrÀja fordulatak¢nt jegyzett f´l: ma mÀr
jÂl lÀthatÂan k´lt¢szete egyik, folyamatosan
felhangzÂ szÂlamÀnak uralkodÂvÀ vÀlÀsÀt je-
lentette.

Az 1982-es TçRSASMONOLñG verseiben
mÀr a szereplÁra Ãj vÀlfajÀt hozta l¢tre. ValÂ-
ban àmonologizÀltÊ, amennyiben idûrûl idû-
re kitekintett az Àlarc alÂl, vagyis sajÀt maszk-
jÀban l¢pett el¢nk. SzÁnpadÀnak elûter¢t a
àtÀrsakÊ, a megid¢zett k´ltûk, fiktÁv alakok
(Berda, Catullus, Raszkolnyikov) n¢pesÁtet-
t¢k be. Az utÀnzott szem¢ly m¢g t´k¢letesen
felismerhetû volt ugyan, de nem okozott ne-
h¢zs¢get, hogy m´g¡le kihalljuk annak az
¢nnek a hangjÀt, amely Àlarck¢nt tartja maga
el¢ a mÀsik k´ltûi szubjektumot. A maszkok
idûnk¢nt Ãjabb maszkokat fialtak ä a Ber-
da ÀlarcÀban megjelenû k´ltû AnakreÂn,
Donne, Verlaine szerep¢ben l¢pett fel.

Ez a technika annyiban folytatÂdik a SEN-
KI öR... verseiben, hogy a szerepek mindig
distanciÀltak, vagyis nem teljes azonosulÀsrÂl
van szÂ, hanem ott ¢rezz¡k m´g´tt¡k azt a
ä k´zelebbrûl meghatÀrozhatatlan ä àvala-
kitÊ, meditÀlÂ ¢nt, aki kivÀlasztotta ¢s nagy-
r¢szt meg is teremtette magÀnak a szerepet.
Hiszen a à(mindenkori) magyar kirÀlyokÊ lev¢l-
vÀltÀsÀt a à(mindenkori) cluny apÀturakkalÊ vagy
az çTON IGAZSçGA szereplûinek besz¢dmÂd-
jÀt t¢nylegesen meg kellett alkotnia, akÀrcsak
Claudius àsÁron tÃli magÀnbesz¢d¢tÊ. Ezekben
az esetekben m¢g az a nagyon tÀgas ¢s a k´ltû
Àltal anyanyelvi szinten besz¢lt sz´vegminta
sem Àllhatott rendelkez¢sre, amit az ñSZ¹-
VETS°G jelent A NEGYEDIK vagy AZ ELRAGAD-
TATçSRñL cÁmü versekben. A maszk a k´lt¢-
szet egyik legûsibb jelk¢pe; a bÀrmikor fel´lt-
hetû ¢s levehetû Àl-arc RÀkos SÀndornÀl is a
müv¢szet ¢s az emberi l¢t alapvetû szabad-
sÀgravonatkozÀsÀnak szimbÂluma. Hatalmas
erejü determinizmust tagad: az azonossÀgot
´nmagunkkal. Ezzel a tagadÀssal transzcen-
dens jelentûs¢gre tesz szert: tanÃsÁtja, hogy
az ember az egyed¡li l¢ny, amely lÀzadhat
term¢szeti mivolta s m¢g a halÀl ellen is. Ez
a maszk´ltû, illetve a halÀl ellen lÀzadÂ gesz-

tus kapcsolÂdott ´ssze korÀbban a T¹BBED-
MAGAM (1986) ¢s a SZñLíTçSOK (1988) versei-
ben. E k¢t motÁvum ´sszetartozÀsÀrÂl tanÃs-
kodott az az ´njellemz¢s, amelyet a mÀr le-
zÀrult ¢letmüveket àtovÀbb ÁrÂÊ k´ltem¢nyei-
rûl adott: àa vÀltozhatatlan vÀltozÀsainakÊ ne-
vezte ezeket. (így k¢sz¡lt remekmüve, a Hñ-
DOLAT AZ ñMAGYAR MçRIA-SIRALOMNAK.)
Minden tovÀbb ÁrhatÂ, sugallja; a vÀltozatok
a v¢gtelens¢gig folytathatÂk. Ez RÀkos SÀn-
dor vÀlasza a vÀltoztathatatlansÀgra, amely
szem¢ben a halÀllal rokon.

Nos, pontosan ez¢rt nem besz¢lhet¡nk
nÀla egyetlen, jÂl k´r¡lhatÀrolhatÂ lÁrai ¢n-
rûl, amely v¢gsû soron magÀban foglalnÀ a
szerepjÀt¢kokat ¢s a t¢rben-idûben igencsak
tÀvoli heteronÂm àkisvilÀgokatÊ egyarÀnt. A
szerepek mindig rendkÁv¡l karakterisztiku-
sak, bravÃros mesters¢gbeli tudÀssal megfor-
mÀltak (ezeken a sz´vegszinteken talÀljuk
azokat a szinte fÀjÂn t´k¢letes sorokat, ame-
lyek a leginkÀbb Àrulkodnak a k´ltû ànyuga-
tosÊ gy´kereirûl). AnnÀl kevesebbet tudunk
meg a szerepekbe bek´lt´zû, azok ter¢ben
megnyilvÀnulÂ ¢s sajÀt k¡l´nb´zûs¢g¢t l¢p-
ten-nyomon jelzû ¢nszerüs¢grûl. Sejt¢sem
szerint itt keresendû lÁrÀja zavarbaejtû nyi-
tottsÀgÀnak kulcsa: nem X. jÀtssza el Y. sze-
rep¢t, hanem Y. szerepe ad mÂdot arra, hogy
X. mint szubjektivitÀsforma l¢trej´jj´n. Nem
zÀrhatÂ ki, hogy nemegyszer ¢ppen lÁrÀjÀnak
artisztikus t´k¢letess¢ge, az egyetlen fÂkusz-
pontra visszavezethetetlen, szÀmtalan regisz-
teren megszÂlalÂ virtuozitÀs fosztotta meg
RÀkos SÀndor k´lt¢szet¢t a m¢ltÀn kijÀrÂ el-
ismer¢stûl. Aki szemmel lÀthatÂan àmindent
meg tud csinÀlniÊ, tehÀt nemcsak szÀrnyalni
¢s piruettezni, hanem tudatosan ¢s szÀnt-
szÀnd¢kkal botladozni ¢s sÀntikÀlni is k¢pes
verseiben, az paradox mÂdon k´nnyen ki-
vÀlthat valamilyen f´l¢nyeskedûn vÀllverege-
tû, n¢mik¢pp lekezelû reakciÂt. Nemcsak ar-
rÂl van szÂ term¢szetesen, hogy az izzadsÀg-
szagÃ vergûd¢s teÀtrÀlisabb ¢s feltünûbb,
mint a lÀtszÂlag szinte akadÀlytalanul megva-
lÂsulÂ t´k¢ly. Egyes szÁn¢szeknek (persze ûk
tartoznak a kisebbs¢ghez) meg kell tanulniuk
csÃnyÀn artikulÀlni müv¢szet¡k kiteljesÁt¢se
¢rdek¢ben. RÀkos SÀndor az¢rt ¢pÁtette be
k´lt¢szet¢be ama àbotladozÀst ¢s sÀntikÀlÀstÊ,
valamint a G¹RBE T°R, G¹RBE IDý verseinek
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szokatlan formai megoldÀsait, hogy megt´rje
´nn´n zavartalan ¢s helyenk¢nt akadÀlyt je-
lentû formai professzionalizmusÀt.

De nem csak ez¢rt. Ha egyetlen dominÀns
hang nem is l¢tezik nÀla, a SENKI öR... m¢g-
iscsak kit¡ntet egy szerepet a t´bbi k´z´tt: az
aggastyÀn¢t. A vers botorkÀlÀsa a F¡st Mi-
lÀn-i àv¢nÊ mozgÀsÀt imitÀlja, àahogy billeg
ahogy botolgat / csiszeg-csoszog ¢s araszolgatÊ,
ahogyan a k´tet cÁmadÂ vers¢ben mondja.
V¢g¡l persze ebbûl a sz¢delgû mozgÀsbÂl is
bravÃr lesz; a nyersebb formai megoldÀsokat
az artisztikum m¢g magasabb szintj¢nek ¢r-
z¢kelj¡k ä mint amikor a k´t¢ltÀncos azt mÁ-
meli, hogy r´gvest lezuhan a sz¢dÁtû magas-
sÀgbÂl. A n¢zû ilyenkor egyszerre ¢li Àt az ag-
gÂdÀs kellemes borzongÀsÀt, valamint az
ugyancsak kellemes bizonyossÀgot, hogy ez az
ember sohasem fog lezuhanni. A versbesz¢d
kidolgozottsÀgÀnak azon a szintj¢n, ahovÀ
RÀkos SÀndor lÁrÀja el¢rkezett, mÀr alig-alig
lehet kil¢pni az eszt¢tikum fogsÀgÀbÂl. LÀzad
is ez ellen nemegyszer. A SENKI öR SEMMIBE
INDUL szerintem ennek a lÀzadÀsnak a jegy¢-
ben zÀrul olyan kurta-furcsa po¢nnal, mint-
ha azt mondanÀ: legyen ennyi el¢g a tüzijÀ-
t¢kbÂl, belefÀradtam, szerep ez is, mint a t´b-
bi. Az mÀr valÂban az eszt¢tikai szf¢ra vast´r-
v¢nye, hogy a forma megd´ccent¢s¢t vagy
esetleg megtagadÀsÀt formabontÀsk¢nt, vagyis
ism¢t csak eszt¢tikai effektusk¢nt ¢lj¡k meg
az esetek t´bbs¢g¢ben. S ez jÂl is van Ágy egy
olyan k´ltem¢nyrûl szÂlvÀn, amely ilyen
klasszikusan sz¢p mondatokban szÂl az agg-
kor nyomorÃsÀgÀrÂl: àhÁjÀval kellemnek ¢s
bÀjnak / bûv¢ben minden rendü bajnak / ami csak
¢rheti az embert / ha ¢rez mÀr deres novembert /
havas decembert zÃzmarÀsat / s hogy lassan el-
hagyni a hÀzat / kell a l¢leknek k´lt´zûben...Ê
Nem csak a nyugatos tradÁciÂ, de sok szÀz ¢v
lÁrai hagyomÀnya rezd¡l meg ezekben a
mondatokban.

Befejez¢sk¢nt hadd v¢tsek az etikett ellen.
A cÁmadÂ verset a k´ltû nekem dedikÀlta; az
illemszabÀlyok szerint errûl szem¢rmesen
hallgatnom kellene; ehhez viszont nincs ked-
vem. Azon tünûdn¢k el inkÀbb, hogy vajon
mennyiben tartozik egy ilyen dedikÀciÂ ä
vagyis jelen esetben a nevem ä magÀhoz a
k´ltem¢nyhez. Tudjuk, vannak k´ltûk, akik
sok vers¡ket lÀtjÀk el valakinek szÂlÂ ajÀnlÀs-

sal, mÀsok ellenben sohasem folyamodnak
ehhez a mÂdszerhez. A k´tet utolsÂ ciklusÀ-
ban a k´vetkezû ajÀnlÀsokkal talÀlkozunk:
àIn memoriam SzabÂ LûrincÊ, àJ¢kely ZoltÀn em-
l¢k¢nekÊ, àNemes Nagy çgnes eml¢k¢nekÊ. Nyil-
vÀnvalÂ, hogy ezeknek eg¢szen mÀs a funk-
ciÂjuk; tÃl azon, hogy ezek a versek a nagy
pÀlyatÀrsak eml¢k¢t id¢zik, a ma mÀr klasz-
szikusnak szÀmÁtÂ nevek az asszociÀciÂk
ÀramlÀsÀt is beindÁtjÀk a k¡l´nb´zû sz´vegvi-
lÀgok k´z´tt. çm mit jelenthet az olvasÂ szÀ-
mÀra, milyen asszociatÁv mük´d¢st indÁthat
be egy olyan n¢v ä ezÃttal az eny¢m ä, amely
esetleg teljesen ismeretlen a befogadÂ elûtt?
A szÂban forgÂ k´ltem¢ny, mint mondottam,
szerepvers; a k´ltûi ¢n betegeskedû aggas-
tyÀn szemsz´g¢bûl vÀzolja fel sajÀt karikatÃ-
rÀjÀt. Kiindul tehÀt az àez voltam ä ez lettemÊ
ûsi toposzÀbÂl, ezt k´vetûleg ÀtvÀlt t´bbes
szÀm elsû szem¢lyre, hogy azutÀn a sz´veg
k¢tharmadÀtÂl az à¢nÊ mint k´zvetlen refe-
renciapont eltünj¢k. Marad az àûÊ, akit a vers
fel¡t¢s¢ben megjelenû à¢nÊ csak id¢zûjelben
vÀllal. Minek hinn¢m magam a magam he-
ly¢ben? ä k¢rdezi a vers, s ez az egyszerre ke-
serü ¢s gunyorosan vidÀm jÀt¢k a àmagamÊ
szÂval ¢ppen arra vilÀgÁt rÀ, hogy ¢nnek lenni
mindenk¢ppen szerep. àSenki ÃrÊ lehetne
àmindenkiÊ szÂszÂlÂja, mint ahogyan a
mindannyiunkra vÀrakozÂ Semmi is kaphat-
na mÀs nevet; a k´tet utolsÂ darabjÀban a ha-
lÀl Ágy jelenik meg: àmajd Àtl¢pni a nyÁlÂ v¢gte-
lenbeÊ. A gunyoros-karikaturisztikus ¢s a
transzcendenciÀba hajlÂ-emelkedett hang-
nem szinte ´ssze¢r, kieg¢szÁti egymÀst. Az
ajÀnlÀsban megadott ismeretlen n¢v a p¢lda-
besz¢d müfajÀhoz k´zelÁti a verset; akÀrki le-
gyen is az illetû, a sz´veg ût is belehelyezi egy
szerepbe, nevezetesen az àifjÃÊ vagy leg-
alÀbbis az àifjabbÊ szerep¢be. A àlÀsd, miv¢
lettemÊ gesztusa Ágy nyeri el teljes ¢rzelmi in-
tenzitÀsÀt.

S mit mondhatn¢k ugyanerrûl à¢nÊ a
àmagamÊ szerep¢ben? VÀlaszverset Árni nem
tudok, ez¢rt csak annyit mondhatok (n¢mi-
k¢ppen minden kritikus nev¢ben): bocsÀttas-
s¢k meg sok-sok okoskodÀsom, ¢s adass¢k
meg n¢kem az ´nirÂnia kegyelme, mint
ahogy RÀkos SÀndor bÀtyÀmnak megadatott.

Angyalosi Gergely
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