
Rakovszky Zsuzsa

PçRBESZ°D AZ IDýRýL

A: A mÃltnak sosincs v¢ge. A jelen
ä az is a mÃlt, Àl´lt´zetben.
RozsdÀs lavÂr a m¢g lev¢ltelen
bodzabokor t´v¢ben, vizes b´jti szelekben
f´lszÀrnyalÂ papÁrzacskÂ, az ¢gbe
kapaszkodva az Àgak fekete sz´ved¢ke,
f´ldm¢lyi ikreik, a gy´kerek lenn ä
Ugyanaz a tavasz tÁz ¢ve, negyven ¢ve:
soha nem mÃlik el, amit szerettem.

B: De az idû, mint nyaktilÂ, lesÃjt.
MÃlt ¢s jelen k´zt ott a v¢rben
siklÂ penge. A pÂlÂ, melyet a sz¢l lefÃjt,
s most ott hever az orgonabokor t´v¢ben,
nem r´ppen vissza a k´t¢lre Ãjra.
S ha valaki cigarettÀra gyÃjt a
szivÀrgÂ gÀzcsû k´zel¢ben,
a lÀngolÂ jelenbûl nincs visszaÃt a mÃltba,
k¢t k¡l´n kontinens a àmÀr nemÊ ¢s a àm¢g nemÊ.

A: Ahogy az akna negyven ¢ven Àt
ott vÀr a sürü gazban
a k¢zre, mely kioldja lelk¢t, a robbanÀst,
ahogy a holt tavasz kÁs¢rt az Ãj tavaszban,
j¢glapba zÀrva ¢vtizedeket
kivÀr a gyül´let, a szeretet,
amÁg Ãj k¢s sajog a r¢gi sebben:
soha nem mÃlik el a szeretet,
ahogy nem mÃlik el a gyül´let sem.

B: S´t¢t hernyÂk a porban, mint r¢g: diÂvirÀg.
De ez nem az a por, ¢s nem az a diÂfa.
A pÂk, amelyik itt rohan le-f´l a kÀd
falÀn, meg amelyik lefolyt a lefolyÂba,
ugyanolyan, de nem ugyanaz m¢gse.
Halott anyÀd a g¢nek semmilyen cselvet¢se
nem hozza vissza, legfeljebb az Àlom.
Amit egynek mutat az ¢rz¢sek s´t¢tje,
idegen ¢s sokf¢le napvilÀgon.
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A: De ami napvilÀgnÀl idegen,
ott vÀr rÀd a s´t¢tben, ´r´ktûl ismerûsen.
Kinn habzik, elforr az idû, de benn
valami nem bÁr megvÀltozni m¢gsem
soha. A v¢nkor udvara felett
a gyermekkor holdja mind f¢nyesebb,
nincs is jelen, csak mÃlt Àl´lt´zetben:
Soha nem gyÂgyul be a r¢gi seb.
Azt szeretem, akit mindig szerettem.

Tûzs¢r çrpÀd

EML°KEZ°S A J¹VýRE
 

Rakovszky Zsuzsa k´lt¢szet¢rûl a HANGOK
cÁmü k´tete kapcsÀn

Rakovszky Zsuzsa ¢s k´lt¢szete k´r¡l olyan rejt¢lyes, centrum ¢s szilÀrd pont n¢lk¡li
k´d terjeng, mint amilyet û szokott gerjeszteni verseiben ä mesterien, gazdag lÁrai
funkciÂkkal. A k´lt¢szet hajdani s majdani H¢rakleitoszai k´r¡l persze mindig is ter-
jengett/terjeng egy kis jÂt¢kony homÀly, de a Rakovszky Zsuzsa k´r¡li k´dben legalÀbb
annyi a recepciÂ zavara, mint a k´ltû verseibûl ÀradÂ term¢szetes sejtelmess¢g. S ezzel
tÀvolrÂl sem azt akarom mondani, hogy Rakovszky kritikusai nem ÁrtÀk le (Ágy vagy
mÀsk¢nt): à...versei a mai magyar k´lt¢szetnek alighanem a legmagasabb csÃcsain jÀrnakÊ
(MargÂcsy IstvÀn), hanem azt, hogy errûl az evidenciÀrÂl a kritikusoknak csak meg-
lepûen szük k´re hajlandÂ tudni, s a hallgatÂ t´bbs¢g hallgatÀsa lassan immÀr szint¢n
k´dd¢-homÀllyÀ sÃlyosodik.

Igaz, a kritikusi kÀnon elismer¢s¢t pÂtolja a k´ltûi szakma elismer¢se: akirûl OrbÀn
OttÂ, Lator LÀszlÂ, Parti Nagy Lajos mond nyilvÀnos laudÀciÂt, az a kritikusok szem-
les¡t¢se ellen¢re is biztos lehet benne, hogy a csÃcsokon jÀr. A mü ¢s recepciÂ egyidejü
befogadÀsa ¢s feldolgozÀsa viszont az¢rt m¢giscsak az irodalomkritika feladata lenne,
s a professzionÀlis kritika vÀlaszolhatnÀ meg ä tÀrsadalmi, irodalomt´rt¢neti, eszt¢tikai
´sszef¡gg¢sekben ä azokat a k¢rd¢seket is, amelyeket a fent megid¢zettek Rakovszky
Zsuzsa elsû hÀrom k´nyve kapcsÀn megfogalmaztak ¢s r¢szben ä term¢szetesen ä nyit-
va hagytak. Nevezetesen, hogy ki besz¢l a Rakovszky-versben (Parti Nagy Lajos), aki
besz¢l, hogyan besz¢l (Lator LÀszlÂ), ¢s mirûl besz¢l (MargÂcsy IstvÀn).

Ezeket a l¢nyegi k¢rd¢seket persze tulajdonk¢ppen maga a vizsgÀlt mü implikÀlja,
a hÀrom müelemzû ä m¢diumk¢nt ä csak f´lerûsÁti ûket, v¢gleges vÀlaszt adni rÀjuk
pedig mÀr csak az¢rt sem adhattak, mert e k¢rd¢sekre valÂszÁnüleg minden iroda-
lomt´rt¢neti kor vÀlasza mÀs lesz majd, f´lvetve ezzel a negyedik l¢nyegi k¢rd¢s prob-
l¢mÀjÀt is, m¢gpedig azt, hogy mi a Rakovszky-vers korokon ÀtnyÃlÂ ä eln¢z¢st az
Âdon kifejez¢s¢rt! ä müv¢szi ÀllandÂja.




