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A SZÉTESÉSIG

Peer Krisztián: Belső Robinson 
Szerkesztette Abody Rita és Károlyi Csaba 
József Attila-kör-Pesti Szalon, 1994. 88 oldal, 
180 Ft

Peer Krisztián egyetemi felvételijén a Ta l á n  

E L T Ű N Ö K  H I R T E L E N  stencilezett szövegét kija
vítja „elpazaroltam mindenem”-ről „eltéko- 
zoltam mindenemére. A továbbiakban arra 
a szóra építi az elemzését, amely az eredeti 
versből hiányzik. Itt indul a Be l s ő  Ro b i n - 

S O N -kötet is. A húszéves szerző erős valóság- 
átformálási igénnyel lép fel, monomániásan 
küzd, hogy megfogalmazhassa magát. Sebző 
és sebezhető: tékozló fiú. Ami ezután jön, 
melodikus transzponálás, Az  E L É G IA  K U D A R 

CA , a Kh á r o n  b á r k á j a  és a B i o l ó g i a i  r é m 

t ö r t é n e t e k  ciklusokban. Nem csak a hang
ütés, a költői alapélmény is józsef Attila-i: 
szegénység, nem-szeretettség, intelligens sze
relemféltés, bő lére eresztett biologikum, 
gyermeki rácsodálkozás (a nők „titokban vé- 
reznek mind”) és valami rendezetlen dolog 
az idővel. Formailag persze mai nyelven, laza 
központozási hibákkal, közköltészeti ritmus
zökkenésekkel, a tartalomjegyzékhez képest 
máshol fellelhető verssel.

Első kötetes. Miért ne lehetne tékozló fiú ?
Az élet tékozol -  állítja Peer - , és mi, a sza

porodástól a vágyakig, a gondolatoktól az 
idegen tájakra való rácsodálkozásig elve
szünk a világ csak számunkra fontos, gazdag 
és felesleges elemeiben. (Idegen tájak: hét
köznapi tereink, hétköznapi kapcsolataink.) 
Számunkra a világ részei átláthatatlanul ka
varognak, bár vélhetően ebben a bőségben az 
is benne foglaltatik, ami boldoggá tehetne 
minket. A kérdés az, hogy ez számunkra el
érhető-e. Illetőleg -  higgadtabban és sors
szerűbben -  adódik-e? („...és mi, egymás fekete 
dobozai, testünkben felesleges információk.”) Eb
ből a gondolatmenetből eredeztethető Peer 
teljességre törekvése, amely tematikailag leg
teljesebben a Kh á r o n  b á r k á j a  tanciklusban 
tárul elénk, amely a születéstől a szétesésig 
dokumentálja a hibák, bűnök, a magány és a 
közöny megerősödését. A költő nem kő, nem 
kalapács, hanem véső, amely továbbítja a sors

ütéseit -  döbben rá Peer, másképpen szólva 
nem saját akaratából vagy vágyai szerint té- 
kozol, hanem azért, mert nem tehet mást. 
Ahogy rányílik a szem a teljesség bővérű ka
vargására, ugyanúgy tudatosodnak bennünk 
saját tékozlásaink. Robinson saját maga vonja 
maga köré a cölöpkerítést, Peernél magától 
épül. Igaz, valamit építeni kell, és megvonni 
a határokat, de a legkevésbé sem kerítést, és 
a valóság határai is máshol húzódnak. „A ka
bát belülről mediterrán”; „Az alkoholista halála 
csak keresetkiesés a sarki presszóban”. És: „ágyrugó 
átszúr szivacson, lepedőn, lelken”. Peer gondol
kodásbeli középpontja külső világba átfolyó 
egyén, akinek van saját tere, életlehetőségei, 
sőt tékozolnivalója, ugyanakkor „gyermekei 
vannak, túszok a sors kezében”.

Mindamellett a Peer-féle verseszmény 
még nem ilyen, a görög sorstragédiákhoz ha
sonló következetességű, és ez néha gyengíti 
költői megfogalmazásait. A sorsszerűségből a 
belenyugvás következik, amely objektív leírá
sokban ölt testet egyéni tragédiákról, vagy 
pókerarcú hasonlatok mögött rejtőzik el az 
öngyilkosság, a meddőség, a megalázottság, 
a kudarcélmény őszinte beszámolói alatt. 
Ugyanakkor a versekben ugyanilyen erős a 
tékozló fiús kiáltozás jelenléte, a fiatal kamasz 
igazságtudata és valamiféle önmegszólító böl
csességtár. („Történhet bármi, csak történjen dur
ván!”; „Meg fogom ölni az elnököt”, vagy „Tegyél 
egyenlővé a földdel! /  Idomíts és ne hagyj meg sze
lídnek!” Ugyanott: „Nem kellenek a törvények, 
gyóntasson mindenki és gyónjon!”)

Egy másik jellemző, ami lerontja a kötet 
egészét, a túlírtság. Tulajdonképpen az egész 
kötet túlírt, a versekben sok a „poén”, a 
csattanó -  „lecsavarják a gézt és Lázár nincs se
hol” - ,  és ez néha nem több szentimentális ka- 
denciánál, ami ugyan -  és ez Peer formaér
zékét dicséri -  a vers végére visszacsavarodik 
a nyitóképhez, azonban sokszor nem világos, 
mindez miért és hogyan. Lenne még egy-két 
észrevételünk, a Bo n c o l  ÉS  L E B E G  című vers 
például korai Kemény István, de erős költői 
hatások minden fiatalt érnek, ezeket a szer
kesztőknek illik lenyesegetni.

Ami élmény Peer Krisztián verseiben, az 
a képalkotása. Egyrészt rendkívül finom, ér
zéki képek kerülnek ki a keze alól, az elha
gyott szerető például „mint egy kötött pulóver 
megy a párás bőrön tönkre”. De néha a képek
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valóságos concettók, például „az aszfalt víz
szintes vár”, néhányszor pedig divatos elme
szülemények: „lábnyomok a homokórában”. A 
kötetben van egy kép, amely az utóbb emlí
tett két jellemzőt egyesíti, ugyanakkor ihle- 
tetten pimasz: „Isten porral olt.”

Szakrális por és hamu, deszakralizált tűz
oltó: mindez együtt sorsformáló ellenerő, egy 
Peer magándémonai közül. „Lehetnék tárgyila
gos, kiterjesztett öngyilkosság volna ez” -  retten 
meg a feladattól Peer, pedig a kötetnek az 
őszinteség és az önirónia mellett a tárgyila
gosság az egyik fő erénye. Más utat nem is 
nagyon lát a kritikus sem a második kötet 
előtt.

Kozák László

KÉT BÍRÁLAT 
EGY KÖNYVRŐL

Tamás Gáspár Miklós: Másvilág 
Új Mandátum, 1994. 610 oldal, 595 Ft

I

SZÓKRATÉSZ -  AGORA NÉLKÜL, 
AVAGY A T. G. M.-JELENSÉG

Tamás Gáspár Miklós könyve, a MÁSVILÁG, 
sokrétegű, kristályos szerkezetű entitás, 
amelybe bárhol lép is be a vándor, bárhol pi
hen is meg útközben, mindenhonnan rálát 
az egészre. Benne járván mikrokozmoszként 
borul az ember fölé a csillámló gondolati vi
lág. A kapcsolatok, viszonyok hálója persze 
rejtekező. Időnként váratlanul kibomlik, hir
telen fény pásztáz végig egy gondolatfuta
mon, máskor fel nem táruló mélységben hul
lámzik tova. A vándort néha nevén szólítja ez 
a világ, meglódul vele, gyakorlati aktivitásra 
ösztönzi, máskor betessékeli, leülteti, cirfand
lival kínálja -  közös töprengésre invitálja.

Úgy hozta a sors, hogy a vakító fehérbe 
kötött könyvet a Földközi-tenger partján, vö
rös sziklákon ülve, valószínűtlen kék ragyo
gásban nyitottam ki először. És aztán lassan 
körbelengett a mediterrán antikvitás, Szók
ratész és Platón szelleme. Annak a kultúrá

nak az értékei, ahol az európai ember igazán 
otthon érzi magát. Kívül-belül átmosott, lu
bickoltam az anyaöl biztonságában. Hogy a 
XX. század végén valaki Közép-Európában 
így tudja életre kelteni az esszenciális európai 
hagyományt, a Nagy Hagyományt -  az egye
dülálló teljesítmény. Lehet, hogy mégis igaza 
van Kunderának -  Európa igazán már csak 
a közép-európaiak számára fontos?

De persze ez a vállalkozás is -  mint min
den valamirevaló, embert próbáló kaland -  
óriási kockázatokkal terhes. Mert ez a MÁS
VILÁG rendkívül törékeny, védtelen -  eleve 
óvó, biztonságos környezetet, értő, óvatos 
vándorokat, felnőtt, öntudatos polgárokat 
feltételez. Békét, okos megértést. Politika és 
filozófia egymásba játszását. Méltányos türel
met, nagylelkűséget. Szeretetet. És ott, a vö
rös sziklákon ülve, a mediterrán tenger öle
lésében a vakítóan fehér könyvből hozzám 
szóló szavakat, gesztusokat, fejtegetéseket na
gyon is helyénvalóaknak éreztem.

De mi történik, ha az embernek egyszer 
fel kell állnia a tenger mellől?

*

Tamás Gáspár Miklóst valamikor 1983 őszén 
hallottam először nyilvánosan beszélni a Jó 
zsef Attila-kör ülésén. Az aczéli kultúrpolitika 
éppen a Mozgó Világ és a JAK nyakát szoron
gatta, és T. G. M. ez ellen vetette be briliáns 
elméjét. A sziporkázó eszmefuttatás után va
laki megjegyezte, hogy ez mind szép, de en
nek a beszédnek inkább a parlamentben kel
lett volna elhangoznia. (Elfelejtette hozzáten
ni: a brit parlamentben.)

A megjegyzés nem T. G. M. mondandójá
nak tartalmát, hanem hangvételének, be
szédmódjának, érvelési stílusának helyénvaló
ságát kérdőjelezte meg. Mert T  G. M. úgy be
szélt, hogy hallgatóságát felnőtt, független, 
szabad, önálló véleménynyilvánításra, az ér
vek és ellenérvek megfontolt mérlegelésére 
képes és ezért a közügyekre befolyással bíró 
polgároknak tekintette. Ez persze sokak sze
mében puszta fikciónak látszhatott 1983-ban, 
én azonban nagy jóérzéssel hallgattam, hi
szen magam is azért döntöttem úgy 1981- 
ben, hogy a Beszélő alapító nyomdásza leszek, 
mert azt reméltem, hogy az okoskodó polgá
rok szabaduló gyülekezetének előbb-utóbb 
valódi befolyása lesz a közügyek alakítására.


