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I. Doboz
Kurdi Imre mÀr elsû versesk´tet¢vel is keve-
seknek szÂlÂ, intellektuÀlis k´lt¢szetet kÁs¢-
relt meg l¢trehozni. Ez a kijelent¢s n¢mi ki-
eg¢szÁt¢sre szorul, hiszen t´rekv¢se ¢ppen az
ellenkezûj¢t sugallja. LÀtszÂlag szervesen il-
leszkedik a hatvanas ¢vekben sz¡letett ÁrÂk-
k´ltûk-kritikusok ÀramlatÀba. çramlattÀ elsû
k´z´s publikÀciÂik r¢v¢n vÀlnak, amelyek a
sajÀt maguk Àltal szerkesztett egyetemi la-
pokban (Harmadkor, HatÀr, Metszet) jelentek
meg. T́ rekv¢s¡k fûk¢nt arra irÀnyult, hogy
az elit- ¢s a populÀris kultÃrÀt ´sszeegyeztes-
s¢k, sajÀtos fesz¡lts¢get generÀlva ezÀltal sz´-
vegeikben. Ezek a prÂbÀlkozÀsok ä amelyek
k´tetbe gyüjtve FIATAL íRñK K¹NYVE (1989)
¢s HARMADKOR ANTOLñGIA (1989) cÁmmel je-
lentek meg ä nem felt¢telezik a magas kultÃ-
ra alapos ismeret¢t, de ennek ellen¢re irodal-
mi ¢s k¢pi id¢zeteket is felhasznÀltak sz´ve-
geikben. A hagyomÀnyos eszt¢tikai ¢lm¢nye-
ket nyÃjtÂ irodalmon azonban ¢ppen az alul-
stilizÀltsÀggal, a viszonylag k´nnyen ¢rthetû-
s¢ggel kÁvÀntak tÃll¢pni. Ez nem Ãj talÀl-
mÀny, az àelûûrsÊ, az elûzû generÀciÂ n¢hÀny
alkotÂja (Kukorelly, Parti Nagy, Garaczi) mÀr
megkezdte az olvasÂi ig¢nyek ilyen irÀnyÃ
àÀtprogramozÀsÀtÊ (hogy EsterhÀzy hatÀsÀrÂl
ne is besz¢lj¡nk). De ez nem jelenti azt, hogy
az Ãjabb nemzed¢k (Darvasi, Szijj, Solymosi,
Kurdy Feh¢r, HÀy, Kurdi Imre, Borb¢ly Szi-
lÀrd, Kem¢ny IstvÀn stb.) kizÀrÂlag e kivÀ-
lasztott elûd´k nyomvonalÀt k´vetn¢. Figye-
lembe vett¢k e sz´vegkÁs¢rletek eredm¢nyeit,
de nemcsak a popularizÀlt kultÃrÀt, hanem
a megelûzû hagyomÀnyok sokkal sz¢lesebb
spektrumÀt is be¢pÁtett¢k sz´vegeikbe. Re-
m¢ny¡k e kÁs¢rletek sorÀn az lehetett, hogy
posztmodern jÀt¢kaikban ä a puszta eszt¢ti-
zÀlÀson tÃl ä kirajzolÂdik egy¢ni arcuk, meg-
talÀljÀk sajÀt hangjukat is.

Kurdi Imre e nemzed¢k fontos alakjak¢nt
tünt ki e n¢vsorbÂl a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n

(p¢ldÀul e generÀciÂ ekkor indulÂ elsû àhiva-
talosÊ folyÂiratÀnak, a Nappali hÀznak a szer-
kesztûje, igaz, igen r´vid ideig). De verseiben
a po¢tikus ¢s antipo¢tikus elemek homogeni-
zÀlÀsa mellett egyfajta klasszikus hang¡t¢st
imitÀl. (A kilencvenes ¢vektûl egyre kev¢sb¢
vesz r¢szt a kortÀrs irodalmi ¢letben. ögy tü-
nik, az egyetem elv¢gz¢se utÀn a n¢met iro-
dalom tanÁtÀsÀra koncentrÀl, valamint a for-
dÁtÀsokra. TalÀn ez az oka, hogy a Kûr´si Zol-
tÀn Àltal k¢szÁtett àmagÀnirodalmi besz¢lget¢sekÊ
alcÁmü kortÀrs interjÃsorozatba ¢s a Nappali
hÀz Àltal kiadott ä àa legÃjabb magyar iroda-
lomrÂlÊ szÂlÂ ä tanulmÀnygyüjtem¢nybe [CSI-
PESSZEL A LçNGOT, 1994] se ker¡lt be.) KilÂ-
gott azonban e nemzed¢kbûl mÀr azzal is,
hogy tizenkilenc ¢ves korÀban egy rangos-hi-
vatalos folyÂirat mutatta be verseit egy idû-
sebb k´ltûtÀrs, Bari KÀroly igencsak dics¢rû
elûszavÀval (TiszatÀj, 1984/1.). Bari akkor
Paul Celan àk¡l´n´s f¢nyü sugaraiÊ-nak vissza-
t¡kr´zûd¢s¢t v¢lte felfedezni Kurdi versein,
amire szerinte szÀmos formÀlis-po¢tikai jegy
is utal. (Erre KalÀsz MÀrton is felhÁvta a fi-
gyelmet az elsû k´tet f¡lsz´veg¢ben, s ettûl
kezdve majd' minden kritikusa felid¢zi ezt a
kategorizÀlÂ, eg¢sz¢ben indokolatlan hivat-
kozÀst.) A bemutatÂ Àltal kivÀlasztott versek
rokonsÀgban Àllnak Bari verseivel, az û tÃl-
füt´tt ¢rz¢kis¢ge, ha Kurdi lelkialkatÀbÂl k´-
vetkezûen visszafogottan is, de jelen van
azokban a versekben, amelyekbûl k¢sûbb
csak a legjobbakat vette fel az elsû k´tet¢be.

Egy mÀsik bemutatÀs sorÀn (Napjaink,
1988/2.) szint¢n a bemutatÂval rokon vilÀgot
prÂbÀl meg belakni Kurdi, SÀrÀndi JÂzsefnek
ajÀnlva vers¢t. Tekinthetj¡k ezt alkalmi gesz-
tusversnek, hiszen szint¢n nem ker¡lt a k´-
tetbe. Ezekbûl a prÂbÀlkozÀsokbÂl az egy¢ni
Ãtkeres¢s neh¢zs¢gei rajzolÂdnak ki, s e prÂ-
bÀlkozÀsok v¢geredm¢nye ker¡lt csupÀn a
k¢t antolÂgiÀval a sz¢lesebb olvasÂk´z´ns¢g
el¢. Ahogy mÀr az elsû k´tet elsû ciklusÀnak
nyitÂ vers¢bûl kider¡l, szÀmÀra

à...az irodalom egy
hatalmas doboz tele
a legk¡l´nf¢l¢bb kacatokkal
Ez a doboz pedig annyira
tele van [...] hogy
SEMMIT nem rakhat bele mÁg ki nem
vett belûle VALAMITÊ

(K°PZELJE EL KEDVES)
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Kurdi tehÀt kipakolja a dobozbÂl a benne ta-
lÀlt àtÀrgyakatÊ, keresg¢l k´z´tt¡k, s amelyik
hasznÀlhatÂnak lÀtszik, azt àmegtisztÁtjaÊ, be-
¢pÁti sajÀt kompozÁciÂjÀba. Ez a ready-made
gesztus, illetve a neoavantgÀrd konkr¢t k´lt¢-
szet k´zvetlen hatÀsa is (hogy ne mindent
TandoritÂl/bÂl eredeztess¡nk!) megjelenik
ezekben a versekben. Az antipo¢tikus ä a min-
dennapi ¢letben hasznÀlatos ä elemek alkal-
mazÀsa is v¢lhetûen innen ered, a k´tet maga
is tartalmaz n¢hÀny k¢pvers jellegü munkÀt.

A k´lt¢szet egykori mÀgikus funkciÂjÀt
id¢zû halandzsanyelv (a P. S. cÁmü vers mÀ-
sodik versszaka) eredete egyarÀnt kereshetû
We´res SÀndornÀl vagy a àCabaret VoltaireÊ
elûadÂinÀl-szerzûin¢l, de Kurdi interpretÀ-
ciÂja, ami leginkÀbb ä cÁme szerint is ä lev¢l-
r¢szletre eml¢keztet, k´zvetlens¢g¢vel akarja
hiteless¢ tenni ezt az elcs¢pelt ´tletet:

à(Amikor bemocskoltunk minden
szÂt ¢s nem lehetett mÀr eg¢sz-
s¢gesen hazudni se, akkor
Ártam neked ezt a verset:)Ê

A DRñTHçLñ: SCHWITTERS-EML°KMþ cÁ-
mü vers lÀtszÂlag egyszerü szimbolikÀja ä a
l¢nyegtelen elemek tÃlsÃlya ¢s az à¡zenetÊ
sorok k´z¢ rejtetts¢ge ä segÁt meg¢rteni Kur-
di hagyomÀnyosabb verseit. A versrÀcsszerü-
en elhelyezett àundÊ-ok imitÀljÀk a Schwit-
ters Àltal k¢pi eszk´zk¢nt felhasznÀlt drÂthÀ-
lÂt, mik´zben az àundÊ-sorok k´z¢ becsem-
p¢sz egy Schwitters-id¢zetet (àsz´gelem a k¢pei-
metÊ) ¢s egy sajÀt reflexiÂt: àrozsdÀsodomÊ.

A neoavantgÀrd k¢pi id¢zettechnika egy
mÀsik vÀltozatÀra is talÀlunk p¢ldÀt a k´tet-
ben. Kurdi egy Âsz´vets¢gi sz´veget roncsol,
talÀn ¢rv¢nyess¢g¢t akarva megk¢rdûjelezni.
De a hiÀnyos, el- ¢s egymÀsra csÃsztatott sz´-
vegr¢szek Ágy is ¢rthetûk maradnak. A ha-
gyomÀny fontossÀgÀt, szervess¢g¢t, mük´dû-
k¢pess¢g¢t egy besz¢lget¢s sorÀn Ágy fogal-
mazta meg: àA k´ltûi hagyomÀnybÂl tudjuk, hogy
az ember mikor szÂlÁtja meg Istent. A vÀlsÀgos hely-
zetekben. A zsoltÀr pedig ennek a müfaja. HÁvû va-
gyok, vagy sem, ilyen helyzetekben mint irodalmi
hagyomÀny, kÁnÀlkozik a zsoltÀrforma.Ê (°S,
1991/5.) TehÀt a àvÀlsÀgos helyzetÊ, az egy¢n
elesetts¢ge, bizonytalansÀga a vilÀg dolgaival
szemben ma is elûhÁvhatja a zsoltÀrformÀt,
csak esetleg mÂdosÁtott-aktualizÀlt, t´red¢kes
formÀban, ahol a àtÀrgyÊ lÀtszÂlag àegyszerüÊ.

De hiÀba kÁs¢rletezik a t¢ma profanizÀlÀsÀval
ä àTudom mit besz¢lek: hiÀba mosok fogat naponta
k¢tszer / sz¢trohad a nyelv a szÀmbanÊ ä, a forma
àbotrÀnyos eleganciÀjaÊ mük´dik, olyannyira,
hogy m¢g egy Istent megszÂlÁtÂ klasszikus-
eklektikus k´ltûi k¢rd¢s kimondÀsa is àbele-
f¢rÊ a versbe: àHonnan ez botrÀnyos elegancia
m¢gis Â / Uram?Ê (ZSOLTçR-T¹RED°K.) De
mindez inkÀbb az ÁrÀssal kapcsolatos egzisz-
tenciÀlis vÀlsÀg, mint istenkeres¢s, s ez jÂl ´sz-
szehangolhatÂ Kurdi nyelvkritikus ÀllÀspont-
jÀval. A megÁr(hat)atlan legszebb vers helyett
Árt Àlmisztikus verse ä RadnÂti T°TOVA ñDç-
jÀnak àÀtÁrÀsak¢ntÊ ä ¢pp a kimondhatÂsÀg,
a vÀllalhatÂsÀg hatÀrÀn egyensÃlyoz, amikor
kudarcÀt belÀtva, hÀrom versszak felvezet¢s
utÀn v¢gre megÁrhatja a sajÀt v¢lem¢ny¢t. A
misztikus(nak v¢lt) ¢lm¢ny elmes¢l¢se helyett
az elhallgatÀs ismert paradoxonÀt nagyon
sz¢pen fogalmazza meg, f¢lret¢ve ¢s els´p´r-
ve minden korÀbbi aggÀlyoskodÀst, bizalmat-
lansÀgot a metaforikussÀg, a àsz¢pÊ irÀnt:

       à...AzÂta tudom
nem Árom meg a legszebb versemet
mert ez a vers visszat¢r a csendbe
amibûl v¢tetettÊ

StÁlusosan ez a k´tet zÀrÀsa, ¢s szerkeszt¢si
szempontbÂl is kerek befejez¢s, visszautal a
k´tetet mottÂszerüen nyitÂ szerepversre:

àMert nem a csend van k¢t szÂ k´z´tt
hanem a szÂ van k¢t csend k´z´tt:
szÂlni nem az tud aki szÂlni tud
SzÂlni az tud aki hallgatni tudÊ

(A KERUBI VçNDOR)

II. ZÀrtsÀg
Az elsû k´tet mÀr cÁm¢vel figyelmeztet a mes-
ters¢gess¢gre; ¢s a versekben is talÀlhatunk
konkr¢t utalÀsokat: àjÂl teszed ha bizalmatlan
vagy a po¢zissal szembenÊ. A k´lt¢szet lehets¢ges
vilÀgÀt, elt¢r¢s¢t a valÂsÀgtÂl a k´tet cÁmadÂ
verse ars poeticak¢nt mutatja be. A k´tetcÁm-
ben is megjelenÁtett hiÀny akÀr az emberben
ÀllandÂan jelen l¢vû ¢rz¢sek-gondolatok-em-
l¢kek lÀthatatlansÀgÀra is vonatkozhat. De a
narancs eset¢ben ¢ppen fordÁtott a helyzet,
hiszen a narancs szÂ Àltal megjelenÁtûdik a
tudatunkban a narancssÀrga, gerezdekre
bonthatÂ gy¡m´lcs Áze-illata. Kurdi a k´lt¢-
szetrûl ÀllÁtja, hogy ezeknek az ¢lm¢nyeknek
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a birtokÀban a versÁrÀs olyan, mintha egy
nem l¢tezû narancsot gerezdenk¢nt rakna
´ssze a k´ltû. Elûbb persze a narancsot is meg
kell jelenÁteni:

àVagy inkÀbb egy narancs legyen
ahogy megeszed
egyik gerezdet a mÀsik utÀn
Vagy m¢ginkÀbb ahogy
gerezdenk¢nt ´sszeraksz
egy neml¢tezû narancsotÊ

(EGY NEML°TEZý NARANCS)

E p¢ldÀbÂl is jÂl lÀthatÂ Kurdi Imre vilÀ-
got leÁrÂ mÂdszere, a visszafel¢ ¢pÁtkez¢s. Je-
lent¢sveszt¢sbûl ¢s szenvtelen, hüv´s metafo-
rÀkbÂl ¢pÁt hÀzat k´ltûi lakhatÀshoz. Onnan
akar indulni, ahonnan mÀr nincs tovÀbb. A
metafizikus hagyomÀny ¢rtelm¢ben ott kez-
deni a verset, ahol az utolsÂ sor v¢get ¢r
(ahonnan mÀr csak hallgatni lehetne),
ugyanakkor ä egy mÀsik aspektusbÂl ä ahol
mÀs szÀmÀra mÀr ¢rdektelenn¢ vÀlik. A meg-
¢rkez¢stûl haladni visszafel¢ az indulÀs elûtti
Àllapotig. Ez a legjellemzûbb motÁvuma eddi-
gi k´lt¢szet¢nek ä noha csak eml¢kmozaiko-
kat vagy pillanatokat villant, cipûmosÀsrÂl,
pÀrkÀnyon billegû galambok n¢z¢s¢rûl, vagy-
is aprÂ, mindennapi mozzanatokrÂl, amelyek
l¢nyegtelens¢g¡kkel az eg¢sz hiÀnyÀra utal-
nak. Rendszerint àbel¡lrûlÊ vetÁti ki konkr¢t
k¢peit ä àgyomorban / bujkÀlÂ nyugtalansÀg / a
meg¢rkez¢sigÊ ä, legalÀbbis leÁrÀsÀval megprÂ-
bÀlja elhitetni, hogy ez a àfÀradtsÀgÊ olyan,
mint egy àmozgÂtÀjk¢pszÁnhÀz indulÀs utÀnÊ,
amÁg ki nem der¡l, hogy àrendszerint nincsen
indulÀs semÊ. Kimondja, majd visszavonja ko-
rÀbbi ÀllÁtÀsait, ezÀltal kioltja a lehetûs¢geket
(a jelent¢seket), r´vidre zÀrja a verset. Rend-
szerint ÀllÁt, tagad, majd szintetizÀl egy-egy
t¢telmondat erej¢ig. Az utolsÂ sorok, szint¢-
zisk¢nt, idûnk¢nt az ÀllandÂ t¢mÀra, a hall-
gatÀsra is reflektÀlnak, p¢ldÀul ilyen katarti-
kus szÀnd¢kÃ felszÂlÁtÀssal: àÏFelejtsd el hogy Ár-
ni kelleneÎ.Ê De Kurdi tudja, hogy àaÊ szint¢zis
csak az ¢let r¢szek¢nt mük´dik, ezt t¡kr´zi
az eg¢sz vers (àLçTNI TANULJÊ K°SýBB F°LBE-
HAGYOM), e f¢lbehagyott szonett, ahogy ÀtvÀlt
a k¡lvilÀg leÁrÀsÀba, hogy hiteless¢ tegye/te-
hesse ´nmegszÂlÁtÀsÀt, magÀt a megszÂlalÀst.
Ehhez a hiteless¢ghez hozzÀtartozik, hogy
minimÀlisra Âhajtja redukÀlni ÁrÀsk¢nyszer¢t;
mindk¢t k´tete ezt bizonyÁtja.

Kurdit az elsû k´tet formakÁs¢rletei Âta
egyre inkÀbb a zÀrt formÀk, leginkÀbb a szo-
nett ¢rdekli. (NyilvÀn a k´t´tt formÀk fordÁ-
tÀsÀbÂl, p¢ldÀul Angelus Silesius alexandri-
nusokban Árt epigrammagyüjtem¢ny¢nek Àt-
¡ltet¢si tapasztalatÀbÂl adÂdÂan is.) A SzabÂ
Lûrinc-i hagyomÀny alapjÀn û is oldani-lazÁ-
tani kÁvÀnja a megmerevedettnek hitt for-
mÀt, Ãj megszÂlalÀsi lehetûs¢geket keresve ¢s
talÀlva benne. V¢lem¢ny¢t a szonettÁrÀsrÂl
nem mindig rejti a formÀlis megoldÀsok m´-
g¢, n¢ha direkt mÂdon, szinte provokatÁvan
fogalmaz:

àMinden szonettet szÀjba k¢ne rÃgni,
hogy elvet¢lt po¢ta doktuszok
ne tudjanak t´bb¢ ´sszesÃgni,
hogy semmi sincs, ha nincsen megszabott

m¢rt¢k...Ê
(SZ. Z.-VçLTOZAT)

Mindez szabÀlyos szonettben elbesz¢lve el¢g
ambivalens dolog, de a vers belsû fesz¡lts¢g¢t
¢ppen ez a szÀnd¢koltsÀg adja. Ez a markÀns
hangv¢tel csak Ãgy maradhat hiteles, ha teljes
ûszintes¢gbûl fakad. De a müv¢szi ûszintes¢g-
nek sz¡ks¢ge van korlÀtokra is, k¡l´nben
k´nnyen elviselhetetlenn¢ vÀlhat. A szonett
mint a legk´t´ttebb ¢s a t¢zis-antit¢zis-szint¢-
zis elm¢let¢nek is bevÀlt formÀja, erre ¢ppen
alkalmasnak bizonyult Kurdi Imre szÀmÀra.

III. MelankÂlia
Kurdi Imre mÀsodik k´tet¢nek karcsÃsÀga
ism¢t meggyûzûen magabiztos. A cÁme (Vç-
RAKOZçS A MARADñRA) kev¢sb¢ markÀns ¢s
po¢tikus, mint az elûzû; inkÀbb ´regkori
gesztusnak lÀtszik. A k´tet verseibûl kider¡l,
hogy a k´ltû a f¢rfikorba valÂ bel¢p¢ssel el-
vesztette a mindent akarÀs vÀgyÀt, vÀrakozik
(vagy inkÀbb csak vÀgyakozik?) a maradÂra,
s igyekszik b´lcsen megel¢gedni azzal. Leg-
inkÀbb a h¢tk´znapokbÂl kiemelt aprÂ t´rt¢-
n¢sekkel, amelyek a maguk lÀtszÂlagos l¢-
nyegtelens¢g¡kben m¢gis valami fontosat
rejthetnek. Vagy m¢g inkÀbb: ezekben is talÀl
valami àl¢nyegesetÊ, amirûl a k´lt¢szet sze-
m¢lyes szürûj¢n kereszt¡l ¢rdemes besz¢lni.

A k´tetcÁm a versek visszafogottsÀgÀval ¢s
homogenitÀsÀval is ´sszhangban van. Ez a
r¢szben megtalÀlt, r¢szben megtartott hang
a bizonytalansÀg melankÂliÀjÀt Àrasztja. De
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nemcsak a hang, az egyes verst¢mÀk is a me-
lankÂlia jegy¢ben sz¡lettek, amennyiben az
emberi l¢tez¢sbûl fakadÂ hiÀny¢rzet, ez a hi-
ÀnyfeltÀrÂ k´lt¢szet a maga jelenl¢tveszt¢seivel
melankÂliÀnak nevezhetû. Hogy valÂjÀban
mi is lenne a melankÂlia fogalmÀnak pontos
meghatÀrozÀsa, erre neh¢z vÀlaszolni. T´bb-
k´nyvnyi terjedelem is kev¢snek bizonyult
mÀr ehhez. Hogy m¢gis lehets¢ges r´viden
megfogalmazni, arrÂl ¢ppen egy vers gyûz´tt
meg. Aleô Debeljak (Kurdival csaknem egy-
idûs) szlov¢n k´ltû ESSZ° A MELANKñLIçRñL
cÁmü verse:

àNem esett esû. HÂ sem, biztosan.
ñrÀk Âta, eg¢sz ¢letemben igyekszem
eltünni a sz´vegben. MÀsokkal nem, mert
magammal sem besz¢lek. Eltün´k a sz´vegben,
hogy ezt a hallucinÀciÂ-k´lt¢szetet
letisztogassam. MÀst nem tehetek. çmulok
azokon, akik e tisztogatÀs dokumentumait
elolvassÀk. Nincs t´bb szavam.
F´l´sleges volt ennyi is. Hi ho.Ê

(CsordÀs GÀbor fordÁtÀsa.)

Ez a kilenc sor szervesen ¢pÁti magÀba a freu-
di melankÂliakrit¢riumokat, az ´nazonossÀg
feladÀsÀt, a szeretet tÀrgyÀnak elveszt¢s¢t,
az ´nbecs¡l¢s felbomlÀsÀt. Kurdi verseiben
rendre hasonlÂ motÁvumokat talÀlhatunk, fû-
k¢nt verszÀrlataiban teszi semmiss¢ a besz¢lû
pozÁciÂjÀt. Egy, a k´tetbe fel nem vett vers¢-
ben (Nappali hÀz, 1993/4.) utal is erre:

à...HasznÀlÂdik, mondhatni szinte,
elfel¢ a vilÀg. De m¢g lÀthatÂ legalÀbb,
ellent¢tben a lÁrai ¢nnel.Ê

(HELYZETDAL: ýSZ)

Freud szerint: àA gyÀszban a vilÀg szeg¢nyedett
el ¢s ¡resedett ki, mÁg a melankÂliÀban maga az
ego.Ê Kurdi maga is pontosan ennek megje-
lenÁt¢s¢re t´rekszik ironikus-´nironikus, mo-
nolÂg jellegü Ãjabb sz´vegeivel. Egy ÀltalÀ-
nos szem¢lyt imitÀlÂ k´znapi besz¢dmÂdjÀ-
val. A lÁrai ¢n ezÀltal teljesen eltünik a sz´ve-
gekben: àM°G INTEGETSZ E SZ°P, FçJDALMAS
ELTþN°SBENÊ.

MELANCHOLIA cÁmü szonettje, a mÀsodik
k´tet legtisztÀbb darabja, D¡rer hasonlÂ cÁ-
mü hÁres metszet¢re utal. A hiÀbavalÂsÀg iro-
nikus megfogalmazÀsa e k¢p kapcsÀn, illetve
e k¢p kieg¢szÁt¢se a t´rt¢nettel:

àAz ¢jjeliûr ÂrmÂtlan kutyÀjÀt
elnyomta az Àlom; se hall, se lÀt.
A f´ld´n szanasz¢t dobÀlva vÀrjÀk
a fÀradt szerszÀmok az ¢jszakÀt.

A kutya alszik. Nem veheti ¢szre,
hogy egy (kicsit k´v¢rk¢s) idegen
az ¢pÁt¢si ter¡letre l¢pve
le¡l egy kûre illet¢ktelen

mÂdon. Az elszabott ruhÀjÃ angyal
¢pp most ¢rkezhetett egy nagy csomaggal,
plusz m¢g cipelheti a szÀrnyait,

Ãgyhogy le¡lt pihenni egy kicsit,
mivel ilyet eddig m¢g Ãgyse lÀtott.
BÀmulja a f¢lbehagyott vilÀgot.Ê

Az àid¢zetk¢ntÊ hasznÀlt k¢p ismerete mel-
lûzhetû, Kurdi szonettbe Árja a k¢p nyÃjtotta
lÀtvÀnyt ¢s a d¡reri k¢ts¢gbees¢st, amit a
mester a k¢ppel egy idûben Ágy fogalmazott
meg: àHogy mi a sz¢p, azt nem tudom.Ê Kurdi
azonban nem D¡rer gondolatait-¢rz¢seit, re-
neszÀnsz melankÂliafelfogÀsÀt ÃjÁtja fel, ha-
nem a sajÀtjÀt fogalmazza bele e k¢p leÁrÀsÀ-
ba, de ´sszhangban az àeredetivelÊ.

E nagyon is mai, korra jellemzû lelki zak-
latottsÀg megfogalmazÀsÀhoz nem ismeretlen
po¢tikai mÂdszereket talÀlt ki Kurdi Imre. A
mÀr emlÁtett àegykoriÊ kortÀrsi csoport tag-
jaira, illetve a vel¡k nagyjÀbÂl rokonÁthatÂ,
emlÁtett àelûd´kÊ-re jellemzû besz¢dmÂdok
egy¢ni alkalmazÀsa ez, a lÁrai ¢n visszavonu-
lÀsa a sz´vegbûl. HiÀba a k´zvetlen¡l meg-
szÂlalÂ egyes szÀm elsû szem¢ly, aki besz¢l a
versekben, az nem azonos a k´ltûvel, tÃl
nagy a tÀvolsÀg a valÂs szem¢ly ¢s a besz¢lû
k´z´tt. A r¢szletek leÁrÀsÀban felûrlûdik ez a
kapcsolat, a k´ltû csak k¡lsû megfigyelûk¢nt,
passzÁvan vesz r¢szt a versÁrÀsban: àHall-
gatom, ahogy ¢p¡l bennem a versÊ (SZENVTELEN,
HþV¹S ZçRñJELEK); àA vers mindig mÀsrÂl
besz¢lÊ (LEºL °S VERSET íR). Ez¢rt a mai
versolvasÂ jÂl teszi, ha Âvatosan nyitogatja
az irodalom Pandora-dobozÀt. A müvekbûl
ÀradÂ melankÂlia, ez az ûsi betegs¢g, ma
is k´nnyen Àtragad a kÂrra hajlamos sze-
m¢lyekre, akÀr e sorok ÁrÂjÀra, s hatalmÀ-
ba kerÁtheti. Fertûz´ttk¢nt pedig mÀr neh¢z
szabadulni e melankolikus sz´vegek hatÀ-
sa alÂl.

JÀsz Attila




