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Nem boszorkÀnysÀg egy k´ltûi pÀlya Áz¡leteit
kitapintani. Nehezebb lecke egy k´ltûi ¢let-
müvet ÀtsugÀrzÂ, tovÀbbl¢p¢sre is ´szt´nzû
ÀllandÂt f´lismerni. Legnehezebb azonban a
vÀltozÀsokban az ÀllandÂt, az ÀllandÂban a
sajÀt jogÃ variÀciÂkat ¢szrevenni, de ha a kri-
tikus ezt a mesebeli prÂbÀt is kiÀllja, piros be-
tüs ¢lm¢ny az osztÀlyr¢sze. Ilyen ¢lm¢nyt ad
RÀkos SÀndor vÀlogatott verseinek k´tete,
annÀl is inkÀbb, mert k´lt¢szet¢t maga ros-
tÀlta, ez¢rt a k´nyv hiteles ´narck¢pe.

RÀkost az irodalomt´rt¢net az öjhold k´l-
tûi k´zt tartja szÀmon, jÂllehet korÀbban is
publikÀlt, de ¢letkora, szem¢lyi kapcsolatai ¢s
nem utolsÂsorban az öjhold 1947ä48-as ¢vfo-
lyamaiban megjelent versei, k´zt¡k ¢pp elsû
k´tet¢nek cÁmadÂja, AZ EB VçLASZOL ezt a n¢-
zetet igazoljÀk. Az öjhold po¢tikÀjÀt a kritika
ÀltalÀban a Nyugat k´lt¢szete Ãjabb vÀltozatÀ-
nak fogta f´l. De vajon melyek a Nyugat po-
¢tikÀjÀnak sajÀtsÀgai? °s az OsvÀt-korszakra
vagy Babits¢ra gondoljunk? AztÀn k´nnyen
hozhatÂk-e k´z´s nevezûre Pilinszkynek egy
szem¢ly f´l´tti vilÀgrend f¢ny¢ben kirajzo-
lÂdÂ megnyilatkozÀsai Nemes Nagy çgnes
nem alaptalanul àtÀrgyiasÊ-nak mondott ars
poeticÀjÀval, kettej¡k k´lt¢szete pedig annak
a RÀkos SÀndornak szenved¢lyes lÁrÀjÀval,
akit szakadatlanul vonzanak az anyagi term¢-
szet, a teremtett vilÀg mÀgnesei? Egy¢bk¢nt
¢nlÁra-e egy¢rtelmüen ez a hÀromf¢le k´ltûi
szeml¢let?

A mostani vÀlogatÀs ¢l¢n ÀllÂ LEFOJTVA,
REJTVE is ellentmond az ¢nlÁra egysÁkÃ ver-
diktj¢nek, amikor a vÀltozÀsnak az egyetlen
¢letben lobogÂ vÀgyÀt hirdeti. A k´tet az
1955-tûl Árott versek javÀt sorakoztatja f´l, a
korÀbbiak szigorÃ mustrÀjÀt a f¡ggel¢kbe
rendelve. Az ´nkÁnzÂ vallomÀsok, az utÂpisz-

tikus hitkeres¢s, egy szem¢lyes pokoljÀrÀs k´-
tetl¢pcsûin Àt a SZEG°NYEK VONULçSA (1959)
mÀr az ´nfeltÀrÀs ¢s a t´rv¢nykeres¢s vitÀi-
nak foglalata, ¢s a cÁmadÂ vers itt ¢s most ar-
ra indÁt, hogy k´ltûj¢nek hely¢t az avant-
gÀrdhoz ¢ppannyira k´zel lÀssuk, mint a
Nyugathoz. Aki ezt a rÁmmel alig k´t´tt, par-
lando, majdnem szabad verset Árta, annak
fontosabb volt a k´z´ss¢gi drÀma, a kollektÁv
tapasztalat, mint sajÀt sebeinek f´lt¢p¢se: eh-
hez a magatartÀshoz jÂl illik az irÀnyvÀltozta-
tÂ, hol k¢rdû, hol megszÂlÁtÂ, hol meg ¢ppen
f´lkiÀltÂ elûadÀsmÂd. K¢t ¢vtized tÀvlatÀbÂl
a RÀdiÂnak nyilatkozva RÀkos ezt a tÀg l¢leg-
zetü po¢mÀt a sz¢lesvÀsznÃ filmhez hasonlÁ-
totta, ¢s a szeg¢nys¢g szÂszÂlÂjak¢nt az em-
beri sors kiv¢teles szituÀciÂjÀnak, erk´lcsi ¢r-
t¢knek minûsÁtette: ez is avantgÀrd gesztus,
egy tÀrsadalmi jelens¢g ¢rt¢khordozÂvÀ ava-
tÀsa. A FçK, VIHARBAN (1962) k´tet utÂszavÀ-
ban elfogadja egyik kritikusÀnak meglÀtÀsÀt,
miszerint minden verse àtÃlmutat a valÂsÀg fel-
szÁn¢n, az egyszerin¢l ÀllandÂbb, az idûh´z ¢s hely-
hez k´t´ttn¢l m¢lyebb, sürÁtettebb ¢letet k´z´lÊ. Fa-
lusi gyermekkorÀtÂl a term¢szeti ¢s dologi
tÀrgyakkal besz¢lû viszonyban ÀllÂ, mohÂ ¢r-
z¢kletess¢gü k´ltût alkata ¢s a realizmust is
magÀba foglalÂ lÀtomÀsossÀga megÂvta a tÃl-
zott retorikÀtÂl. A szeg¢nyek, hÁrleli, àa hiÀny
rabjai, a csontig f´detlenek, kik sÁr-¡reg¡kben is di-
deregnek, / mert meztelen¡l raktÀk f´ldbe, dÁsz s ¢k-
szer n¢lk¡l, megszabadult testeiket, / kiknek az ¢let
is temetû-hely...Ê. A SZEG°NYEK VONULçSç-nak
mintegy pÀrverse, a SIRATñ J¢zust mint az
ember fiÀt ÀbrÀzolja, ahogy anyja h¢tk´znapi
teendûinek szemhatÀrÀn megjelenik, ¢s ha-
lÀlhÁre az û k¢pzeteiben tudatosodik. A po¢-
mÀnak ¢lethü mozzanatokban dÃs epikuma
¢s lÀttatÂ leÁrÀsai ugyancsak RÀkos SÀndor vi-
lÀg¢hs¢g¢rûl tanÃskodnak.

A k´tet kompozÁciÂja szerint olykor epig-
rammÀba torkollÂ lÁrai darabok, majd szatÁ-
rÀk vezetnek tovÀbb. A csÃfondÀroskodÂ jel-
lemrajzok ¢s bizarr kifejletek az ¢nk´lt¢szet
hatÀrain tÃli vadÀszatra vallanak. Az idûszak
kiemelkedû k´ltem¢nye azonban a RASZ SAM-
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RA TORZñI. Az Âkori Ugarit Àllam nagyvÀro-
sÀnak r¢g¢szeti leletei ihlett¢k ezt az allegÂri-
Àt, mely a k´ltûnek a szem¢lyi kultusz idej¢n
eltiport nemzed¢k¢t siratja. A c¢lzat, a kettûs
jelent¢s szituÀciÂja azonos annak a KÀlnoky-
nak AZ ELVESZETTEK cÁmü vers¢vel, akinek
po¢tikÀja az Ãn. harmadik nemzed¢kbûl leg-
k´zelebb Àll az öjhold k´ltûihez. Ez¢rt is ta-
nulsÀgos a k¢t vers f´lfogÀsbeli k¡l´nbs¢g¢-
nek meglatolÀsa. KÀlnoky l¢lektani utalÀsok-
kal festi egy vÁz alatti vilÀg egzisztenciÀlis hÀt-
terü el¢giÀjÀt, a KÀrolyi-bibliÀn eszm¢lkedett
RÀkos ezÃttal is irÀnyvÀltoztatÂ, avantgÀrd
dikciÂja a jeremiÀdok jajaival, prÂf¢tai Àtkok-
kal ¢s naturÀlis jelenetekkel vetÁti el¢nk egy
k´z´ss¢g mitolÂgiai m¢retü elpusztÁttatÀsÀt.

A RASZ SAMRA TORZñI befejez¢se mÀr szÂ
szerint utal a k´ltûnek a GILGAMES eposz, va-
lamint a sumer-akkÀd àagyagtÀblÀkÊ szertar-
tÀs¢nekeinek Àt¡ltet¢se k´zben szerzett ta-
pasztalataira, magÀ¢vÀ hasonÁtott k¢pzetk´-
r¢re. Valamely irodalmi hatÀs jelens¢ge jel-
lemzûbb a befogadÂra, mint a forrÀsra. Min-
den k´ltû csak arra a hatÀsra fog¢kony, mely-
nek t´bb-kevesebb ´sszetevûje megvan ben-
ne. A sumer-akkÀd remekek vershangjÀt
r¢szben elsû k´tet¢bûl alakÁtotta ki, legalÀbbis
Ágy tÀrta f´l mühelytitkÀt RÀkos SÀndor.
Mindamellett egy k´ltûi Àt¡ltet¢s, fûk¢nt egy
terjedelmes mü huzamosabb ideig tartÂ for-
dÁtÀsa k´lcs´nhatÀsokkal gy¡m´lcs´zik. A
GILGAMES-fordÁtÂ k´ltû szÂkincse Ãj dimenzi-
Âkkal, szokatlan Àrnyalatokkal dÃsult f´l,
szeml¢lete monumentÀlis k¢pzetekkel tÀgult.
íme egy hajnalk´sz´nt¢se ebbûl az idûbûl: àñ,
a palotÀkat led´ntû, / aranyat elkoptatÂ idû! / Ahogy
robog fens¢gesen / a lÀbnyomÀt meg nem ûrzû egen!
/ Ezredszer is.Ê Az avantgÀrd irÀnyok himnikus
hangnem¡ket az archaikus k´lt¢szet p¢ldÀjÀ-
val ÀllÁtottÀk pÀrhuzamba, Ágy RÀkos is az Ãj
formateremt¢s eredet¢hez talÀlt vissza.

àIntellektuÀlis indÁttatÀsÃnak tartanak, de ÀllÁ-
tom, a legspontÀnabb k´ltûk egyike vagyokÊ ä fedte
f´l rÀdiÂinterjÃjÀban RÀkos. SpontaneitÀsÀt
ÀradÂ ¢letigenl¢se, az anyagi l¢t formÀinak
valÂsÀgos szerelme hitelesÁti. Az Âkori mito-
log¢mÀkban egy emberarcÃ, de m¢g a halan-
dÂ vÀgyakat is f´l¡lmÃlÂ fens¢g ig¢zte meg.
így ¢rthetû, hogy a folyamk´zi Âkor k´lt¢sze-
t¢nek tolmÀcsolÀsÀt befejezve, szem¢lyis¢g¢-
nek f´lajzott indulatait, a testi ´r´m´knek-
gy´ny´r´knek emelkedett hangjait szÂlaltat-

ja meg a hatvanas ¢vek lÁrai alaphelyzeteiben
is. Mint a f¢rfierotika pÀrjÀt ritkÁtÂan erûs
¢nekese, szerelmi lÁrÀjÀnak megkapÂ alkotÀ-
sait Árja ekkor. àAhogy menek¡lve is hozzÀm
bujsz, bontott hajjal, f´ltakartan, / olyan vagy,
mint verg´lûdû barackfaÀg / a viharban... // Le-
hullik a szoknyÀd s mintha f¡gg´ny hullna, k¡nn-
reked a vilÀg. / HajlÁtgat a sz¢l s te ny´sz´r´gve
elt´rsz, / barackfaÀg.Ê (BARACKFAçG.) A vÀgy
´szt´n¢t ¢s a beteljes¡l¢s jelenet¢t a hosszÃ-
r´vid sorok ritmusÀnak gyorsulÂ-elfÃlÂ l¢leg-
zet¢vel kottÀzva, a k´ltû egyszerre mintÀz-
za meg egy¢ni l¢nyeg¢t, v¢rbû term¢szet¢t
¢s szomjÀt az ¢nen tÃli ¢letre. HasonlÂ jo-
gon id¢zhetn¢m az ELLENPONT-ot, a VIRçG-
°NEK-et ¢s m¢g n¢hÀny erotikus vers¢t.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a b¢k¢rûl, az
igazsÀgrÂl szÂlÂ t¢mÀk akkortÀjt idûszerü fel-
adatÀnak teljesÁt¢se, egy didaktikus tÀrgyk´r
terhei alÂl û sem tudta magÀt kivonni.

Az ANYASIRATñ tanÃsÀga szerint szint¢n a
hatvanas ¢vekben n¢zett szembe az egyik leg-
nagyobb emberi vesztes¢ggel. Szem¢rembûl
vagy po¢tikai meggondolÀsbÂl, alkalmasint
mindkettûbûl, RÀkos a t´bbt¢teles gyÀsz¢ne-
ket az ÂceÀniai n¢pk´lt¢szet maga tolmÀcsol-
ta egyes darabjaibÂl, kifejez¢seiket parafraze-
Àlva komponÀlta meg. Az ûsk´lt¢szetnek a
zsigerekbûl f´lszakadÂ, gyakran r´g´s kit´r¢-
sei, halmozott ¢s jobbÀra grammatikailag
szervezetlen f´lkiÀltÀsai hivatottak k´zvetÁte-
ni itt àaz elviselhetetlentÊ. Az ANYASIRATñ-
nak az ÀllÂ sorokat kurzÁvval cser¢lgetû arit-
miÀja, majd a fettel szedett, csupa nagybetü-
tÁpusok fokozott nagysÀga, tovÀbbÀ a spÀciu-
mok (t¢rk´z´k) ÁrÀsk¢pi expresszivitÀsa mint-
ha az avantgÀrd hûskorÀt tÀmasztanÀ f´l. De
a k´ltûnek ism¢telten id¢zett vallomÀsa arrÂl
vilÀgosÁt f´l, hogy az akkÀd agyagtÀblÀk tech-
nikÀjukbÂl k´vetkezû kihagyÀsait mintÀzta Àt,
m¢gpedig az alkotÂi szÀnd¢k szerint a zene-
müvek sz¡neteinek hatÀsmechanizmusÀt
utÀnzandÂ. Az utÂszÂ (Angyalosi Gergely) ezt
a àt´redezetts¢get, a hangnemi sokf¢les¢getÊ m¢l-
tatja, ¢s a po¢ma sz¢les k´rben ´szt´nzû ha-
tÀsÀrÂl tud. SzÀmos megejtû r¢szlet ellen¢re
¢n nem ebben a k´ltem¢nyben lÀtom RÀkos
SÀndor k´lt¢szet¢nek egyik csÃcsÀt, ¢s hason-
lÂ okok miatt AZ EML°K JELEN°-ben sem,
mert a sokf¢les¢gbûl nem hallatszik ki sz¡k-
s¢gszerüen a t´bbszÂlamÃsÀgnak akÀr disz-
szonanciÀkkal is ¢rv¢nyes ´sszhangja. Az
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expresszÁv ÁrÀsk¢pek mutatvÀnyÀban, a ha-
gyomÀnyos grammatika meghaladÀsÀban in-
kÀbb lÀtom azt az izmos k´ltûi egy¢nis¢get,
aki anyagszeretet¢tûl is ´szt´k¢lve ´nmagÀt
hatÀrain tÃl kÁvÀnja megvalÂsÁtani.

RÀkos SÀndor k´lt¢szet¢nek viszont igazi,
nagyszerü lelem¢nye a maszkos ciklusok, a
BERDA-LITURGIçK ¢s a CATULLUSI JçT°KOK

sorozata. A àmaszkÊ fel´lt¢s¢vel a k´ltû alkot-
hat Àlarcos verset, ami pÀrhuzam ÃtjÀn a val-
lomÀst m¢lyÁti el, de jÀtszhat szerepet is, a
maszk szÂlhat helyzetversben: ekkor az alko-
tÂ ÀbrÀzolÂ ¢s jellemfestû kedv¢t ¢li ki. Az
utÂszÂ ÁrÂja, aki RÀkost elsûsorban sokoldalÃ
kÁs¢rletezûnek dics¢ri, a k¢t ciklus maszkos
k´lt¢szet¢t az ´nmagunkkal azonosulÀs taga-
dÀsÀnak tekinti. ögy gondolom, hogy fûk¢nt
a BERDA-LITURGIçK-ban mÀsrÂl ¢s t´bbrûl is
van szÂ.

Ha egy maszk valÂsÀgos t´rt¢neti szem¢lyt
rejt, a k´ltûnek ezzel szÀmolnia kell. RÀkos
SÀndornak Berda kortÀrsa, sût jÂ ismerûse
volt, Catullus viszont az idûben sajÀt embl¢-
mÀjÀvÀ, az odi et amo besz¢dhelyzet maszkja
lett. így aztÀn a CATULLUSI JçT°KOK bÀrmeny-
nyire f´lhangoltak, izzÂk ¢s festûi korhüs¢g-
ben, jelenetekben dÃskÀlnak, a szerelem hÃr-
jÀt pengetik akÀr a rajongÀs, akÀr a f¢lt¢-
kenys¢g ÀllapotÀban. çlarca m´g´tt ¢letre hÁ-
vÂjÀnak ¢rzelmi viszontagsÀgait f¡rk¢ssz¡k,
meglehet, n¢ha alaptalanul. A hedonista Ber-
da viszont, l¢v¢n maga is k¡l´n´s, a sorbÂl
kilÂgÂ egy¢nis¢g, olykor groteszk, olykor tra-
gikus, de mindig egyszeri ¢lethelyzeteiben
vÀgyk¢pet ¢s alakmÀst testesÁt meg ifjabb pÀ-
lyatÀrsÀnak. így lesz Berda egyszerre egy li-
turgiÀnak, azaz szertartÀsnak, s itt az agyag-
tÀblÀk is esz¡nkbe jutnak, a naturÀliÀk hatÀr-
talansÀgÀban hûse ¢s minden heroikus pÀ-
tosz ellenhûse. MondhatnÀnk, a versf¡z¢r ta-
nÃsÀga szerint van egy ideÀlis el´ln¢zete ¢s
torz ä a szÂ is illik ide ä hÀtuln¢zete. Ez az
ellentmondÀsos, de ¢pp ez¢rt k´ltûnknek
kedves karaktere teszi szerep¢t a commedia
dell' arte tÁpusaihoz, k´z¡l¡k leginkÀbb Ar-
lecchinÂhoz hasonlatossÀ. A ciklus meghatÀ-
rozÀsa, a liturgia term¢szete szerint RÀkos ezt
a Berda-ArlecchinÂt elûbb a maszk Àlarcaiban
AnakreÂnnÀ, VillonnÀ ¢s mÀsokkÀ stilizÀlja,
¢s a szabad fordÁtÀs stÁlusbravÃrjak¢nt meg-
szÂlaltatja a fohÀsz, a fedd¢s, a gyÂnÀs szer-
tartÀsk´nyv¢nek szÀmos besz¢dhelyzet¢ben,

sût modellj¢t term¢szet¢vel gy´keresen ellen-
t¢tes felt¢telek k´z¢ is eljuttatja, p¢ldÀul ami-
kor a gyomorbajos ember sirÀmÀt adja szÀ-
jÀba (LçZçLOM) vagy ¢pp az ´nkritika hang-
jait (MAGçNR¹STELKED°S, K¹ZTANULSçGGAL).
V¢gsû soron a BERDA-LITURGIçK a f¡z¢r mo-
dellj¢t a jellem olyan szÁnjÀtszÂ forgatagÀban
vonultatja f´l s alÀ, hogy a k´z¢pkori bolond-
jÀt¢kokba is beleillen¢k. Ha pedig a maszk
alatt egyszer p¢ldak¢pet, mÀsszor a hûs pa-
rÂdiÀjÀt fedezz¡k f´l, Bahtyinra kell gondol-
nunk. ý besz¢l az emberi ¢let ilyen ellent¢te-
ket elegyÁtû egys¢g¢rûl s a benne megnyilvÀ-
nulÂ karnevÀli, vÀsÀri szeml¢letrûl, amelyben
a hûs olykor ´nmaga parodizÀlt mÀsa. Min-
denesetre a Berda-ciklus profÀn liturgiÀja tel-
jes ¢rt¢kü szeml¢letforma, melynek csak egyik
´sszetevûje a maszk, s amely ugyanakkor fel-
szÁnre hozza RÀkos SÀndor lappangÂ szÁnjÀ-
t¢kteremtû hajlamÀt, a lÁrÀjÀt hÃsosÁtÂ, nûtte-
tû drÀmaelvüs¢get. Nem meglepet¢s, hogy
utÂbb hangjÀt¢kokat ¢s verses drÀmÀt is Árt.

A sumer-akkÀd agyagtÀblÀk szertartÀs¢ne-
kei, a bolond¢nekek ¢s a commedia dell' arte
analÂgiÀja, a karnevÀli szeml¢let: valamennyi
a k´z´ss¢gi ¡nnepek kifejez¢sformÀja, s mi-
vel az avantgÀrd k´lt¢szet is ehhez a csalÀd-
fÀhoz tartozik, mind alkalmasak az ûsi, a naiv,
a kollektÁv k´ltûi ¢rv¢nyess¢gre ÀhÁtozÂ szen-
ved¢lyes lÁrikus jellemz¢s¢re. RÀkos egyik
essz¢je szinte Âda a groteszkhez, mint àa dol-
gok valÂdi ¢s lÀtszat¢rt¢ke k´z´tti k¡l´nbs¢gÊ meg-
nyilvÀnulÀsÀhoz, ez¢rt lÀtÀsmÂdjÀra alkal-
mazhatjuk a àfarsangiÊ jelzût. A kom¢diai
¢letkedv buzog v¢nÀjÀban, amikor jeles kor-
tÀrsakat ¢s klasszikus elûd´ket id¢z meg
(SCH¹PFLIN EST°JE, °P BýRREL), s amikor az
¢lethü jellemz¢s kedv¢¢rt vend¢gsz´vegekkel
hitelesÁt portr¢kat (B. D. öR REJTýZ°SEI,
HOLT TEREK, UTCçK). àTovÀbbÁrÀsokÊ megne-
vez¢ssel pastiche-okban ¢li ki farsangi ked¢ly-
ÀllapotÀt: a stÁlusmimikri felsû fokÀt valÂsÁtja
meg Shakespeare- ¢s Arany-hûs´k pÀrhuza-
mos monolÂgjaiban, s remekel Mikes Kele-
men ¢s a T¹R¹KORSZçGI LEVELEK-bûl ismert
cÁmzettj¢nek, a k´lt´tt àn¢nik¢Ê-nek sose l¢-
tezett verses lev¢lvÀltÀsÀban, mely RÀkosnak
ism¢t vend¢gsz´vegekkel füszerezett lele-
m¢nye ä m¢g a korhü ritmusterv, az ugyan-
csak korfestû szÂkincs ¢s mondatfüz¢s is dû-
zs´lû fantÀziÀjÀra vall. Ez utÂbbi fiktÁv verses
levelek tÀvoli rokonsÀgba hozhatÂk We´res
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PSYCH°-j¢vel, noha elsûsorban RÀkos SÀndor
farsangi mulatozÀsÀnak Ãjabb fejezete, akÀr-
csak a megisten¡lt, àbutaÊ Claudius csÀszÀr
pszeudomonolÂgja, valamint magyar kirÀ-
lyok ¢s Cluny apÀturÀnak k¢pzelt lev¢lvÀltÀ-
sa, az elûbbi az intuitÁv jellemz¢s mintadarab-
ja, az utÂbbi valÂsÀggal tobzÂdik a k´z¢pkori
nyelv ¢s illemkÂdex korfestû effektusaiban.

A legutÂbbi tÁz ¢v term¢s¢t, r¢szben pas-
tiche-ok stÁlusjÀt¢kaival vÀltogatva, az ´narc-
k¢pÁrÂ gesztus erûs´d¢se jellemzi. T´bb lÁrai
sÂhajban, sz´sszenetben, fintorban kivehetû
Arany JÀnos szellemujja, mint ahogy nem-
igen akad ´reg magyar k´ltû, aki az ýSZIK°K

po¢tikai csÀbÁtÀsÀt semmibe vehette volna.
De RÀkos SÀndor a maga ûszik¢it is egy far-
sangi menet r¢sz¢nek fogja f´l, tollÀt csÃfo-
lÂdÂ ´nirÂnia vezeti, ¢s ez eleve mentesÁti a
korszerütlen narcizmustÂl. Ugyanakkor a
deheroizÀlt vallomÀsok a lÁrÀt ism¢t egy drÀ-
maibb, megjelenÁtÂ szemhatÀr fel¢ tÀgÁtjÀk.
àAmi benned kezdûdik / olyan meccs hogy a pÀlya
/ mindk¢t fel¢n te jÀtszolÊ ä Árja a KºL¹N¹S M°R-
KýZ°S-ben, s ´nmagÀra vicsorogva megfesti,
¢s ez a magas müv¢szet ig¢nye, sajÀt l¢thely-
zet¢nek torzk¢p¢t: àez a testedre szük¡lt / ¡reg
istent kizÀrja / magad teremts magadbÂl / magad-
nak cella-istent...Ê (çLLñZçRKA). IfjÃkora iro-
dalmi ¢let¢nek nagyjairÂl hasonlÂ csipkelû-
dûkedvvel, az ¢lû bÀlvÀnyok fonÀkjÀra nyÁlÂ
szemmel kerekÁtett Hogarth alaklÀtÀsÀhoz
sem m¢ltatlan arcmÀst a FºST MILçN KEZE,
FºST MILçN TçRGYAI, illetve SzabÂ Lûrincrûl
a KONOK SZíV cÁmü versben; egy¢bk¢nt Ho-
garthnak is van çLARCOSBçL cÁmü k¢pe!
Ezeknek a k´ltûi megjelenÁt¢seknek elgon-
dolkodtatÂ vet¡lete, hogy RÀkost mindk¢t
modellj¢nek emberi furcsasÀgai izgatjÀk, ¢s
nem mühelyfort¢lyaik.

Az ¢vek mÃltÀval minden k´ltû mozgÀste-
r¢ben ´nmaga marad meg modellnek. Igaz
ez RÀkos SÀndor farsangi szeml¢let¢re is. De
a vitathatatlan tehets¢g, aki idûs korÀra mü-
hely¢nek büv¢sz¢v¢ vÀlt, leleplezû talÀl¢-
konysÀggal ´nn´n figurÀjÀt, testi-lelki jegyeit
ironizÀlja mozgalmas kom¢diÀvÀ: àuram nagy
baj vagyon kenddel / haja kÂcos mint a kender /
bûre sÀrga mint a sÀfrÀny / eld´bbenek szÁne lÀttÀn
/ beomlÂ kÃt szeme s¡pped / k´r¡lte k¢k udvar l¡k-
tet...Ê (MAGA-K¹SZ¹NT°SE HETVEN¹T¹DIK

SZºLET°SNAPJçN). A hajdani ¢lethabzsolÂ fia-
talember ´ngy´trû igazmondÀssal n¢z itt

szembe erû ¢s eg¢szs¢g r¢szletekig kinagyÁ-
tott romlÀsÀval. ¹nmagÀt sorolja farsangi fi-
gurÀkkÀ lefokozott hûseinek sorÀba, s ez a
gesztus ´nmagÀban erk´lcsi f´l¡lemelked¢st
t¡kr´z, a naturÀlisan ¢rz¢kletes r¢szletek, a
jÀt¢kos, szinte tÀncl¢p¢sekre szedett ritmus,
a groteszkig fokozott rÁmekkel tüzdelt vers-
besz¢d a parÂdia müv¢szet¢nek csÃcsain jÀr.
HasonlÂ karnevÀli hatÀst kelt, amikor tÀrsa-
dalmi talÀlkozÀsok felsûfokÃnak hÁrlelt esetei
fonÀkjÀt mutatja meg. így jÀr el globalizÀlt vi-
lÀgunk nagyra becs¡lt kultÃrcser¢j¢vel EB°D

EGY VILçGHíRþ PçLYATçRSSAL cÁmü vers¢ben.
Az irodalmi int¢zm¢ny àaltisztviselûjeÊ-k¢nt
n¢masÀgban elt´lt´tt eb¢det fogyaszt el a
nemzetk´zi hÁress¢ggel (valÂszÁnüleg a g´r´g
Ritszosszal), s miutÀn a verebek n¢zeget¢s¢-
vel mÃlatjÀk a marad¢k idût, a vend¢g fran-
ciÀul magasztalja hozzÀjÀrulÀsukat àa vilÀg-
kultÃra egys¢g¢nek / erûteljes tudatosÁtÀsÀhozÊ. Ez
a vers is az Àl¢rt¢kek mesteri szatÁrÀja.

Mennyire fogyat¢kos az à¢nlÁraÊ meghatÀ-
rozÀs! Ha a k´ltûi ¢n szÀz ¢letet akar ¢lni, ¢s
kortÀrsakba, t´rt¢nelmi ¢s legendÀs szem¢-
lyekbe sokszorozza meg magÀt, igazi emberi
szÁnjÀt¢k pereg le elûtt¡nk, ami egy f¡st alatt
alkotÂjÀnak àsürÁtettebb ¢leteÊ. Bûv¢rü k´l-
t¢szet teljesedik ki Ágy, sokszÁnü mikrokoz-
mosz, a nagyvilÀg müv¢szi pÀrja. Ez a müv¢-
szi eredm¢ny adja meg RÀkos SÀndor vÀlo-
gatott versei k´tet¢nek nem mindennapi ¢r-
t¢k¢t.

RÀba Gy´rgy
 

BERTñK LçSZLñ:
DESZKATAVASZ

Jelenkor, P¢cs, 1998. 84 oldal, 680 Ft

243 szonett, tÁz ¢v term¢se: ez volt a HçROM

AZ ¹T¹DIKEN, felsugÀrzÂ ¢s megjelen¢se Âta
is izzÂ f¢nyt ÀrasztÂ mü; ÃjÁtÀs ¢s beteljesÁt¢s,
pillanatnyi ¢lm¢ny ¢s tartÂs koncentrÀciÂ ih-
let¢bûl sz¡letett. Akaratlanul is t¡kre lett a
kornak, amelyben k´ltûje ¢rlelte, megalkotta
¢s kibocsÀtotta; ´sszefoglalta a befejez¢sekor
hatvan¢ves BertÂk addig szerzett tudÀsÀt a
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