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Rakovszky Zsu zsa: Visszaút az időben, Versek
1981-2005

"A kontaktus, az idővel való kapcsolat, ugyanakkor számunkra
mindig negatív, ugyani s az Én és az idő közötti kapcsolatban a ha
lál a közvetítő; a mulandóság tapasztalata kelti föl bennünk az idő

tudatá t, amely több, mint pusztán természeti. Ez a negativitás
anny ira erőteljes, hogy semmilyen nyelv nem képes leírni az időt;

ma ga az idő a nyelven túl létezik, és az ima gináció hatáskörén kí
vül " - írja Paul de Man .1 Az idő nyelven túli létező, nyelvivé téte
le lehetetlen - és ezé rt az egyik legizgalmasabb költői feladat.
Rakovszky Zsuzsa költészete az időről szól. Verseinek fő kérd ése
az időre irán yul; munkásságának tétje: hogyan értelmezhető, ho
gya n írható versbeí n) az emberi lét idóbelisége? Költészete nyit á
nyában , az első kötete és a mostan i gyűjtemény élére helyezett De
cember cím ű versben hangzik el a következő kérdés: "Birtokba
venni miért kívánjam / e meddő és sö tét időt?" Birtokba vehető-e,

meddőnek és sö tétnek nevezhető-e, kimondható-e az idő?

Mielőtt arra tennék kísérletet, hogy megvizsgáljam, milyen
vá laszt ad erre a kérd ésre Rakovszky életműve, röviden szólnom
kell az írás alkalmáról, a Visszaút az id6ben című kötetről. A
gyűjtemény nagy összefoglalása Rakovszky Zsuzsa eddigi költői

oeu vre-jének, s mint ilyen negyed évszázado n ível át: az első

kötettől, az 1981-ben megjelent Jóslatok és határid6ktől egészen a
2005-ös évig. Érdemes eze n a helyen fölsorolnunk az edd igi
Rakovszky-köteteket: a második a Tovább egy házzal 1 987-ből, me
lyet a kilencvenes években a Fehér-fekete, a váloga tott és új verse
ket tartalm azó Hangok, majd az Egyirányú utca követett. Ezu tán
Rakovszky prózaíróként, két nagy sikerű regény szerzőjekén t 
A kígJjÓárnyéka (2002), A hullócsillag éve(2005) - mutatkozott be.
A mostani gyűjtemény tehát a költő hatodik verseskötete, és a
Hangokat követően a második, mely össze foglaló igénnye l készült.
A vá loga tás tekintetében ez a kö tet kevésbé szigo rú, mint a Han
gok: míg akkor hu szonkét, mos t csak tizenegy, korábban kötetbe
fölve tt ve rset ítélt kiros tálandónak a szerző . Az aránye ltolódást
term észetesen magyarázhat ja a két könyv jellegé nek k ülönb özö
sége: míg az t inkább a pályája korai szakaszá t lezáró kö1tőre jel
lemző válogatás, ez t az egész fölmutatásán ak gesztusa hatá rozza
meg. A Visszaút az idc5ben tehát átfogó képet ad Rako vszky Zsu
zsa. : a kort ár s magyar költészet egy ik legfont osabb alkotójának
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költői világáról. Bár némiképp túlzónak érzem azt a vélekedést,
miszerint a szerző nem tud nem jó verset írni, mégis igen jelen
tős eseménynek tartom a majdnem az összes eddigi Rakovszky
verset tartalmazó kiadás megjelenését. Egyrészt azért, mert eb
ben a rendkívüli minőségű költészetben tényleg szokatlanul ma
gas a nagyon jó versek aránya, másrészt pedig mert a kisszámú
kevésbé jól sikerült darab is - ilyennek gondolom például az
Elmegyek címűt - rendkívül izgalmas megoldásokat rejt magá
ban. Aránytévesztés és oktalanság volna azonban a hibák fölso
rolására fecsérelni a szót. Inkább jelzem, hogya költő nagyfokú
tudatosságát és érzékenységét jellemzi, hogy éppen a Hangok
ciklus (a Hangok kötetben lévő, teljesebb változatában) és az Egy
irányú utca című kötet, ezek a valóban kiváló alkotások azok a
szövegegységek, melyek hiánytalanul bekerültek a Visszaút .. .-ba,
A könyv időrendben, az eredeti kötet- és ciklusbeosztásokat kö
vetve épül föl. A Téli napforduló című, utolsó rész tartalmazza az
új, 1998 és 2005 között született verseket. Mindössze hat darab
ról van szó, és ez mennyiségileg még akkor is igen kevés, ha a
címadó szöveg több mint tíz oldalas. De Rakovszky verseszmé
nye mindig is ellenállt annak, hogy ez a költői műhely verster
melő üzemként működjék. Bizony, a Téli napforduló hat darabja,
alkosson bár kis terjedelmű szövegegyüttest, súlyát tekintve két
ségkívül az utóbbi évek megkerülhetetlen lírai művei közé tarto
zik. Igaza van Radnóti Sándornak: tr ... a kötetben olvasható új
versek, a Rakovszky-féle mértékkel, ezzel a hihetetlen szigorú
sággal nézve egy kötetet jelentenek/? Éppen ezért szentelem írá
som második felét az új versek vizsgálatának. De előbb térjünk
vissza a föntebb feltett kérdéshez!

Ami az időnek Rakovszky verseiben való megjelenését illeti,
két dolog tűnik először szemünkbe. Az első, hogy milyen gyak
ran beszél a versek alanya (illetve: beszélnek a versek alanyai)
expressis verbis az időről. A másik az a változatosság, mely az
időről való beszédet jellemzi: változatosság a tekintetben, hogy
mit jelent az egyes szövegekben az a szó, hogy idő - és változa
tosság az időről szólás mikéntjében. Ha a gyűjtemény szöveg
egészének egyes elemeit vizsgáljuk, szembeötlik, hogya kötet
és verscímek igen sok esetben az időre való utalást tartalmaz
nak. Így maga a Visszaút az iMben kifejezés, az első kötetcím
"határidők" eleme (és tulajdonképpen a "jóslatok" is), az Egyirá
nyú utca ciklusainak (Halottak napja, Naptárlapok, Az időró1) és az
új verseket tartalmazó résznek a címe (Téli napforduló). De említ
hetnék számos verscímet is. Maradjunk egyelőre az elsőnél. a
föntebb már idézett Decembernél. Első mondatát még egyszer ide
másolom: "Birtokba venni miért kívánjam / e meddő és sötét
időt?" Nem mehetünk el szó nélkül a mondat nyelvi megalkotott
sága mellett. A szokottól eltérő mondatépítésre, a főnévi igenév
- és bővítményének - előre vonására gondolok, ami szekatlan-
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2003, 11-12.

ná teszi és megemeli a versbeszédet. A szerző munkásságára
egyáltalán nem jellemző az egyes pályatársainál oly meghatáro
zó lefokozó-Iefokozott beszéd, a köznapi nyelvhasználat, az
alulfogalmazás, a nyelvi roncsoltság. Már az első mondatban
leüt egy hangot, melyhez - hangozzék ez mégoly erős túlzás
nak - egész pályája során hű marad. Életműve kérdéssel, és
nem is akármilyen kérdéssel kezdődik. Mert mit jelent birtokba
venni az időt? És mit jelentenek ezek az eredeti metaforák: med
dő idő, sötét idő? "Mit jelenthet az, hogy van időm? Amikor azt
mondjuk, hogy az idő valakihez tartozik, akkor metonímiát al
kalmazunk: az idő szó itt nem magát az időt, mint inkább azokat
a dolgokat nevezi meg, melyekkel az időt, az idő formáját kitölt
jük: az időt mint formát értjük rajta; azokról a dolgokról van te
hát szó, amelyeket idóközben csinálunk, vagy amelyekkel az idő

alatt foglalkozunk" - írja Jacques Derrida Az idő adománya című

múvében.' (Kiemelések az eredetiben.) Az idő birtoklásával kap
csolatos derridai gondolatot minden bizonnyal az idő birtokba
vételére is vonatkoztathatjuk, és így mint az idő dolgokkat tet
tekkel való kitöltésére, megélésére vonatkozó kijelentésként (kér
désként) értelmezhetjük. Ezért lehet ebben a szövegben az idő

meddő: kitöltésre alkalmatlan forma, melyet nem lehet dolgok
kat cselekvéssel megtölteni, teljessé tenni. Ezért írja a vers egy
későbbi pontján a szerző a következőt: "Szélbe vetetten / az el
lenállás nélküli közegben / elúsznak tetteim." Rakovszky versei
gyakran úgy épülnek föl, hogy egy szinte tételként a szöveg élére
helyezett, rendszerint szentenciózus mondat után mintegy annak
a kifejtése, részletezése, értelmezése következik. Ezt látjuk a De
cember második mondatában is: "E nyirkos és / villanyfények kö
zött imbolygó délutánban / kinek érzékei ne sejtenék meg az év
/ legmélyebb pontját - a várakozás idejét, / az átmenetét?" A
nyirkosság és a délutáni villanyfények - ezt követően pedig a fe
nyőgallyak - képei az év egy konkrét időszakát jellemzik annak
meghatározó tárgyi elemeivel. Ezután a címben is jelölt decem
ber megint filozofikus-fogalmi nyelven értelmeződik (várakozás,
átmenet). A cselekvés nélküli várakozás az advent jelentésétől

megfosztott adventi napok állapota ebben a szövegben.
Derrida szövegében azt láttuk, hogy az időről való beszéd a

forma metaforáján, vagyis a tér képzetén alapul. Nincs ez más
ként a Decemberben sem. "A közt vagy át járót két ismeretlen /
tér közt ... " - magyarázza a vers beszélője "a várakozás idejét".
Rakovszky költészetében rendkívül gazdag a tér--idő-metaforika.

A második kötet Allegória című darabjában a következőt olvas
suk: "Terítve mint évezredek / síkban Isten elé / jobbról még
nyugtalan tűz / éjjel van balfelől"; "Vacogva két idő közt / im
bolygó balkonon / a »nernsokára« bal felől / a »volt« a jobbo
mon". A vers beszélője a szöveg elején - nem akármilyen ké
pekket melyek tárgyalásáról azonban itt most le kell mondanom
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- fölvázolja az alaphelyzetet, a naplemente pillanatát, amikor
az ég egyik része még vöröslik, a másikat azonban már a sötét
ség uralja. Ezután rajzolja meg az Isten elé síkban kiterített, te
hát a térben elhelyezett idő képét, hogy a vers végén - a máso
dik idézetben - már teljesen elszakadva a naplemente színeitől,

vagyis a napszak konkrétságától a legabsztraktabb módon be
széljen az időről, de valójában ebben az absztrakcióban is meg
maradjon a tér képzeténél. A "nemsokára" és a "volt" - mind
kettő idézőjelek között - ebben a világos rendben egyértelmű

helyet kap a lírai alany két oldalán, aki két idöípont) között
helyezkedik el, megint csak a térben. A "közöttiség" nem csak eb
ben a versben jelenik meg. Egyik legjobb versének zárlatában a
következőt olvassuk: "Kimerevül-e majd a kép - ki árnya / ve
tül hová, melyik szám szól, ki hol/áll-ül - mikor a köztes
téren át a / valószínűség hullámaiból / óvatlanul egy mondat
létre rántja / az érlelődőt? Sejtjük majd, mikor / óránk nézzük: a
busz még hátha jár - / a »még mindig« letelt, ez már a »már«?"
(Részlet egy lehetséges verses regénybó1) Ebben a szövegben is meg
figyelhetjük, hogy miként rendel Rakovszky jelentést az idézőjel

hez, amikor az absztrahálás eszközeként használja. De nemcsak
ezért másoltam ide ezt a részletet, hanem azért is, hogy megmu
tassam, a "köztes téren" fordulat fölcserélhető volna a követke
zővel: "köztes időn". Az idő ebben a költői világban képes arra
is, hogy betöltsön tereket, így egy ház terét a Családregényben:
"Két nő jár-kel az augusztusi hőben / teraszra ki, konyhába be,
a házban - / egy házban, amely teli van idővel: / / az fertőzte
meg vízkővel a kádat..." Érdemes e mellé helyezni a Kettőstudat

című vers egy részletét: "Gyorsan fogyó időmben úgy lakom, /
mint égő házban, az utolsó ép sarokban." Az időbeli létezés tehát
leírható a térben való lét képével, az idő múlása a tér szűkülésé

vel. Az időtől való megszabadulás is ebben az összefüggésben
képzelhető el: "Mintha egy helyiségből az időt / kiszivattyúz
nák, és se azelőtt, / se ezután soha többé ... " (Mintha) A Házas
ságtöréseink az időérzékelés szubjektív voltáról szóló remek leírá
sa megint csak a zárt és nyitott tér metaforáján alapul:

És furcsamód tágíthatónak
bizonyul az idő: egy szeles idegen évszak
költözik hézagaiba - míg aztán újra vissza

nem forr ez a vészkijárat is - most már örökre, vagy
még feszegetjük a zárat, egyre vadabbul, ahogy
a fíités ki-kihagy, és a levegő is egyre fogy.

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy az idő lehet
"csukott" (Téli napforduló), "üresre lappadt" (Az elllagyolt lány),
rendelkezhet peremmel ("az idő pereméig estem" - Visszaút az
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iMben), a múlt pedig leírható Ifa világon tátongó rés" képével
(Halottak napja).

De a tér-metaforikánál is izgalmasabb az Időtöredékek című

vers képalkotása. A vers tere, mint oly gyakran Rakovszkynál,
szobabelső, annak is a költőre leginkább jellemző változata: a
polgári lét emlékezetét őrző mintegy-szalon. A szöveg két pilla
nat ütköztetésével indul: a lírai alany megállapítja, hogya szoba
délelőtt más volt, mint "most". A szembeállítás két oldalát nem
azonos kategóriájú minősítésekkel jellemzi; a délelőttről a fogal
mak nyelvén beszél, míg a "most" idejét, az estét pazar képek
ben festi meg. Ezek gazdagságára, sűrű szövésére jellemző, hogy
Rakovszky a "havas téli ég" szókapcsolat mellé rögtön odahe
lyezi ennek azt a változatát is, mely a jelzők megcserélésén és a
logika megfordításán (meg persze az ég és a hold metonímiáján)
alapul: "holdas hó". A nappal és az este különbségét a beszélő a
"stílusváltás" kifejezéssel illeti: ez nemcsak a hangulat és a létér
zékelés, hanem metapoétikus értelemben a versbeszéd megválto
zására is utal. A két napszak szembeállítása, tehát az egyes pilla
natokhoz rendelt minőségek különbözőségének megvilágítása
után a lírai én éles váltással a következő kijelentést teszi:
"Ugyanez a szoba, tíz éve, húsz." Ekkor érkezünk el a vers leg
izgalmasabb részéhez: "Mintha a nagytükör / befagyott rétegei
ből bukkanna föl, / megőrizve hibátlan, a tizenhárom éves /
esetlen serdülő test, a fagyfoltos kamaszláb / parafatalpú szan
dált visel, melyről a légies lelet / kora azonosítható ... " A kép
nyilvánvalóan a múlttal való szembesülésról. az emlékezésről

szól. A tükör metaforájának értelmezésekor nem tekinthetünk el
attól, hogy az előző versszakban, az estét leíró képsorban már
szerepelt ez a tárgy, az ablakon beáramló fény és aszobabelső

közötti kapcsolat leírásakor: "bizonytalan / szellem-fénypocso
lya a falon: a nagytükör". Éles kontraszt van tehát a szoba egy
szerű berendezési tárgyaként látott (láttatott) - de nem jellegte
len, nem jelentés nélküli - nagytükör kontúrtalansága és az
emlékezés tükrének befagyottsága közott. A tükör egymásra fa
gyó (fagyott) rétegeiként elképzelt múlt bármikor jelenvalóvá
válhat, az egyes (időlsíkok egy pillanat alatt fölbukkanhatnak a
tükör felszín én. Nem véletlen, hogya beszélő elmesél két ily
módon megelevenedő jelenetet, melyek közül a második az ér
dekesebb, amennyiben arról szól, hogy a beszélő egykor a kor
csolyapálya jegéről félreállva (mondhatnám: befagyott síkjáról le
lépve, az idő síkjából egy időre eltávolodva) fölnézett az égre és
látta a Holdat - gondolja ezt most, miközben a szobába behatol
a "holdas hó" világossága. A tükör egyes rétegein látható képek
között tehát olykor igen nagy hasonlóság van - a személyiség
pedig ezekből az egymásra fagyott, de olykor fölengedő ("A be
fagyott folyamat / fel- és beenged.") rétegekből konstruálódik.
Az idő-tükör az ember önmagával való találkozásának, végső
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Egyirányú utca, ln uő:

Hajóvonták találkozása,
Palatinus Kiadó,
Budapest, 2003,

127-135, 133,

soron az önismeretnek, a saját lényeg, a saját lét megismerese
nek a közege. Ahogyastrandban olvashatjuk: "Ragyognak a ki
ürült idő tükrei, valamely régóta került I szembesülés fenye
get." Érdemes ide másolni egy másik versrészletet is, melyben a
tükör motívuma egészen más jelentést nyer: "Mint csontot a su
gárzó anyag, úgy hatja át I a múlt a csorba tükrőt. a kecskelábu
asztalt" (Családregény). A tükör itt is az időbeliség vonatkozása
miatt fontos, de az időhöz való viszonya sokkal egyszerűbb kép
lettel leírható: nem több az időnek kitett tárgynál.

Nagyon igaznak érzem ezekre a versekre Margócsy Istvánnak
azt a megállapítását, miszerint Rakovszky Zsuzsa nem tesz hie
rarchikus különbséget a látásmód érzéki gazdagsága és a radiká
lis fogalmiság között." Jóllehet - és most ki kell mondanom a
Rakovszky-recepcíó egyik közhelyét - a költő pályáján nem
igen beszélhetünk fejlődésről, jelentős változásokról, csupán igen
finom elmozdulásokról, idő-költészetét illetően szólnom kell az
Egyirányú utca harmadik ciklusának (Az időró1) gondolatiságáról.
Arra - a szerző költői világán belül is szokatlan - világosságra
gondolok, mely a bölcseletinek tekinthető kérdések föltevését jel
lemzi. Így a Párbeszéd az időró1 remek dialógusát. A szövegben
két "beszélő" van jelen - azért használok idézőjelet, mert a pár
beszéd "szereplőihez" nem rendelhetünk arcot, személyiséget.
Nem véletlen, hogya szerző az "A" és a "B" "nevekkel" illeti
"őket", vagyis nem őket, hanem azt a két gondolatot, melyet va
lójában ugyanaz a hang artikulál. A két tételmondat pedig így
hangzik: "A múltnak sosincs vége." - "De az idő, mint nyakti
ló, lesújt." Nagy közhelyek ezek, természetesen, mégis nagyon
termékeny versszervező eszköznek tartom, hogya szerző az első

két versszak élére helyezte ezeket a kijelentéseket. Ezekkel a
szentenciákkal ugyanis tökéletesen világossá teszi a vers szerke
zetét, melyet ezután mintegy fölruház azokkal a képekkel, me
lyek a szöveg értékét és utánozhatatlan minőségét adják. Az idő

nem változtat a lényegen - az idő mindent megváltoztat, vissza
hozhatatlanná tesz: a két, egymást ki nem záró tapasztalat
egymás mellé helyezése önmagában nem volna költői remeklés.
A bravúros képek teszik azzá. Ezek közül bármelyiket ide má
solhatnám, ehelyett azonban inkább utalok a vers után követke
ző és azt folytató darabra, a Dal az időró1 címűre. Ezt pedig azért
teszem, mert ebben visszatér a föntebb már vizsgált tűkör-motí

vum, ismét más alakban és értelemmel: "A múlt kihamvadt évti
zedeit I villantaná törött tükördarab." Itt a tükör az idő okozta
pusztulást jelképező romok közül bukkan elő; törött, és a múlt
felelevenítésére való képessége már csak feltételes módban fogal
mazódik meg.

Nemcsak a tükör motívuma szövi át ilyen szervesen Rákovsz
ky Zsuzsa költői világát. Beszélhetnék a polgári életforma pusztu
lásáról mint visszatérő elemről, ennek tárgyi elemeiró1 (például
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pille-bross) az avarégetés, az állatok (macska, patkány) megölé
sének képéről vagy a Napról. Utóbbira késöbb visszatérek, most
azonban egy olyan versrészletet mutatok meg, mely - nem
egyedüliként - kapcsolatban áll a szerző prózai munkásságával.
A Triptichon harmadik részéről van szó, melynek utolsó két
versszakát ide másolom:

Párnákkal magasított székünkön, két gyerek,
megbűvölt borzadállyal nézzük t1 húslevesben
csukott szemhéjjal úszó, halvány kakasfejet.
Késó'bb, álmunkból fölriadva, ketten

füle/jük a kíhangzó dobogást, röhögést
közös dunyhánk alatt, a kísszobában.
Fönn rezgő csíllagok, lenn baromiiürülék
és széttoccsant szeder a sötét udvar porában ...

A jelenet - miként az itt nem idézett strófából kiderül - fa
lusi lakodaimon játszódik. A levesben úszó kakasfej képét így
rajzolja meg Rakovszky A hullócsíllag éve című regényében: "A
hosszú asztal végén ülnek Gabikával, ők a legkisebbek: a két
igazi koszorúslány ott civakodik és lökdösődik az asztal túlolda
lán. A karikalábú nők mindig újabb tálakat hoznak. Mint egy
álomban: a leves sápadt, átlátszó aranya alól halvány, vértelen,
tarajos fej néz föl rá csukott szemének üres gyűrődésével, és
mintha mondani akarna valamit, valamilyen titkot, amely benne
rekedt, amikor a torkát nyiszáló kés elválasztotta a testétől."

(316.) A záró két sor pedig így jelenik meg a regény szövegében:
"A tyúkokat már bezárták, a porban mindenütt fehér, szúrós
szagú »tyúkganéj«, ahogy Gabika hívja, egy hullámos levelű fa
alatt vastag szőnyegben a péppé tiport fekete szeder. Az ég csak
úgy nyüzsög a csillagoktől. te nem félsz, hogya fejedre esnek?"
(310.) A harmadik mozzanat, a dunyha alól a másik szobában
zajló események hangjait fülelő gyerekek képe is megtalálható a
regényben (318-319.), ezt terjedelme okán nem idézem. Érdekes
megfigyelni, hogyan bánik Rakovszky ugyanazzal az anyaggal
versben és prózában. Nagyon ügyesen cseréli meg a történetele
mek sorrendjét: a regényben, ahol egy egész fejezet szól a lako
dalomról, és a főhős, Piroska több napot tölt a vidéki háznál, az
udvari jelenet korábban játszódik, mint a másik kettő. A vers
ben, ahol nincs lehetőség hosszabb narratíva megalkotására, re
mek kompozíciós érzékkel helyezi a szerző ezt a jelenetet a szö
veg végére, és emeli ki a magasban lévő csillagok és a
legközönségesebb földi valóság kettősségét. A hullócsíllag éveben,
ahol egy kislánya főszereplő, előtérbe kerül a csillagok fenyege
tő volta, a tőlük való félelem; a versben ennek nincs nyoma,
ahogy az sem világos, hogy az utolsó két sor alakodalomról
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szóló elbeszélés része. De nem is kell világosnak lennie, hiszen a
Triptichon logikája ezt megengedi, sőt: ott inkább az éles váltás
nak és a látomásként értelmezhető képnek van szerepe. Nem
volnék őszinte, ha elhallgatnám, úgy képzelern. a szerző tudatá
ban - akár emlékként, akár látomásként, álomként, olvasmány
élményként stb. - ott élt az a történetsor, melyet regényében
megírt. Természetesen a regény szövegét nem lehet "eredetinek"
tekinteni (egyébként is későbbi, de ennek itt egyáltalán nincs je
lentősége), mégis érdekes lehet, ha ehhez mint kibontott egész
hez képest olvassuk a vers vágásait, kihagyásait. Ami a szóvá
lasztást illeti, Gabika, a falusi kisfiú szájába adott "tyúkganéj" és
a "baromfiürülék" közötti különbségre hívnám föl a figyelmet.
Az elsőben a két gyerek eltérő nyelvhasználatának (és viselkedé
sének stb.), a kislány idegenség-érzetének jelét láthatjuk, a má
sikban pedig a lírai alany megszólalásának leíró, tárgyias jellegét
figyelhetjük meg.

De térjünk végre rá a Visszaút az iMben utolsó ciklusára, az új
vereseket tartalmazó Téli napfordul6ra! Ebben a részben találjuk
az 1998 és 2005 között született verseket, nyolc év anyagát,
összesen hat darabot. A ciklus megkomponáltsága lenyűgöző.

Az első vers, a Pitbull a címben megnevezett fajtába tartozó ku
tya ősi, történelem előtti, alaktalan agresszióját, "haragját" értel
mezi. Az idő állandóságáról beszél ez a filozofikus szöveg, ami
kor a Nap születésének időpontjáig vezeti vissza a világot érteni
nem képes, csupán nyomaiban érzékelni tudó pitbull dühét. Ez
után következik a Helytörténet, mely egy ház történetét, "törté
nelmét" idézi föl az ott élt embereket össze ugyan nem gyűjtő,

de legalább töredékesen számba vevő katalógusával. A mára
már letűnt foglalkozásokat űző szereplők (gyarmatáru-nagyke
reskedő, kötélverő, rézöntő, bábsütő) sorsa azonos: "benyelte"
őket lIa láp idő". Ezeket az embereket nem sújtja az a végletes
determináltság, mint a pitbulIt - mégis ki vannak (voltak) szol
gáltatva a sorscsapásoknak (pestis, gyermekhalandóság, rossz év
a borra, tél, tűz, aszály... ). A világnak, a természet ősi erőinek

való odavetettség mintegy kódolva van emberi létükben:
"Őscápafog / nyoma a pestisoszlop mészkővében." A két rövi
debb (két-két oldalas) vers után két hosszabb (egyenként négy
oldalas) szöveg következik. Ezek már nem az emberi lét alatti,
előtti kutya, de nem is a történelemben élő ember szemszögéből

láttatják a világot, hanem egyes szám első személyben értelme
zik azt, mégis egyetemes emberi tapasztalatokat járnak körül. Az
Öregkor - ezen, ismerve Rakovszky munkásságát, nem lepődhe
tünk meg - remekbeszabott idő-vers. Szorosan kapcsolódik a
Helytörténethez, amennyiben az életet mint döntések, kényszerek
és véletlenek összességét határozza meg. Nem hagyhatom emlí
tés nélkül nyitányát, azt a metaforát, mely az év és a rövidebb
időegységek (hónapok, hetek) viszonyát a kisebb címletekre föl-
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váltott bankjegy képével világítja meg. Egyik legjobban sikerült
szóképét (megszemélyesítését) ide másolom: "Éjszaka az idő ma
gára hagyva I tesz-vesz a házban: kirágja a szövetet." Talán en
nél a versnél is izgalmasabb a negyedik darab, A kő, a víz, a
szél... , mely Nádas Péter Saját halál című műve mellett a kortárs
magyar irodalom egyik nagy vállalkozása a reanimáció nyelvi
értelmezésére. Rakovszky Zsuzsa költészetének láttató ereje
képes arra, hogy ábrázolja az ábrázolhatatlant. A testből kiszaba
dult (a testtől megszabadult) lélek föntró1 látja, hogy az élők vilá
gában jelen vannak a holtak is. Az élet alternatívája: "csak lenni,
mint a kő, / I a víz, a szél, a lét osztatlan mámorának I része" 
a lírai alany az életet választja.

Még sok mindent lehetne mondani erről a két, egzisztenciális
kérdéseket feszegető, nagy és jelentős versről, én mégis rátérek a
ciklus ötödik szövegére, a címadó Téli napfordulóra. Ez a tizen
egyoldalas narratív szöveg egy drámai történést, a főhős mag
zatelhajtását követő órákat (napokat?) meséli el. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy ebben a versben Rakovszky Zsuzsa költészeté
nek minden erénye megtalálható. ,,»Mi mást tehettem volna?
Mondd, mi mást?«" Mindjárt az első mondat egy fontos kérdés
re, a szerepversek problémájára irányítja a figyelmünket. A szer
ző jellemző műfaja ez, elsősorban a Hangok ciklusban (először a
Fehér-fekete, jelentős darabokkal kibővítve a Hangok című kötet
ben) találjuk ezeket a szövegeit. Azért fontos ez az új vers, mert
Rakovszky jó megoldást talált azokra a problémákra, melyek a
"helyette" beszélő perszónák hangját, perspektíváját illetik. A
megoldás pedig abban rejlik, hogy ez a szöveg nem szerepvers:
főhősét kívülről látjuk, mondhatnánk, az elbeszélő szemszögé
ből, mégis megszólal, belső monológjának foszlányai kihallatsza
nak a vers testébe. Ezek a foszlányok pedig mindig nagyon hite
lesek, hiszen nincsenek megterhelve azokkal az elemekkel,
melyeket - a főszereplő "helyett" - kimond az "elbeszélő" .
(Ez a korábbi versekben, noha azok is remek szövegek, nem
mindig volt így.) A nyitó kérdés - a főhős lelkiállapotának, bi
zonytalanságának megfelelően - majdnem szó szerint megis
métlődik a második strófa első felében: ,,»De hát mi mást tehet
tem volna? Mit?« I Négy óra: alkonyat kénsárga vére I (átnézi
a postáját: nem, nem írt) I csorog abetonudvar négyszögére, I
a szomszéd háztetőkről." Még egyszer leírom: "alkonyat kénsár
ga vére". Semmi oka a metafora iránti bizalmatlanságra annak a
szerzónek, aki ilyen eredeti képeket talál ki - Rakovszky nem
is bizalmatlan. Külön tanulmányt érdemelne, milyen gazdag köl
tészete a Nap jelölésében. Hogy csak ennél a ciklusnál maradjak,
ide másolok három szöveghelyet (de további harminchármat
idézhetnék): "a Nap égő haja" (Pitbull); "megláttam a hatalmas,
vörösréz napkorongot: I mint olvadt fém sugárzott" (A kő, a víz,
a szél. . .); .Kénsárga fény a temető fölött: I az égi roncstelep ön-
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gyulladása, / az alkonyat rongykazla füstölög" (Öregkor). Az al
konyati Nap fényének a vérrel való azonosítása azért is bír nagy
jelentőséggel a vers jelentésképzódésében, mert összekapcsolódik
a művi vetélés tragikumával, a konkrét vérrel és a fájdalommal
("nem ír az alkonyat a szív sebére"), és előre vetíti a hősnő utó
lagos vérzését. A szöveg egészében igen fontos szerepe van a la
kás fényviszonyainak. Például: "A konyhaabrosz / kékjén a
nappal lázban haldokol. / Padlón, falon piros fény: virtuális po
kol." Hasonlóképpen bukkan föl a versben több helyütt a mag
zat, az újszülött motívuma. Így amikor a főszereplő elkezd baj
lódni amosással: .Belérekedt, / most látja csak, a nagymosás a
dobba, / a gép vizes, ezüst méhébe zárva / túlhordott emb
rió ... " Vagy amikor inni készül: "Teában sűrű tejszín / - újszü
lött térben csillagköd forog." De az Egyirányú utca remek darab
jának, az Őszi alomnak egy képsora is beemelődik a versbe: Ifa
végső szem Xanax az öntudat / vak macskakölykét végül vízbe
fojtja... ". És ha föntebb azt írtam, hogya Téli napforduló nagyon
tudatosan összeállított, szervesen építkező ciklus, álljon itt egy
részlet a Helytörténetből is: "kútban halott / magzat". Rakovszky
bámulatosan rajzolja meg szereplőjének tudatmozgásait. Ezt pe
dig nagymértékben befolyásolják a televízió műsorának a nő

gondolatai közé újra és újra beúszó darabkái. Bret Easton Ellis
szövegei juthatnak eszünkbe arról, ahogy Rakovszky mintegy a
háttérben hagyja szólni a televíziót. ,,»Carlost sosem szerettem!«"
- mondja például egy dél-amerikai szappanopera hősnője. De
megjelennek itt az éjszakai beszélgetős műsorok ezoterikus min
dentudói, a sáskanyelő Krisztián - a rendszerváltozást követő,

irracionalitásba hajló bizonytalanság megannyi szereplője.

Rakovszky Zsuzsa kitűnően tud kort festeni, régi nemzedéki
verseiben, később pedig a politikai fordulatot és következménye
it tárgyaló szövegeiben is ezt tette. A vers zárlata: "sziréna jajgat,
kék jelzőfény forog." De ez a sor csak az elemzett verset fejezi be;
a ciklus még tartalmaz egy szöveget, az A konyhaablakban ... címűt,

a kötet utolsó darabját, mely folytatja a játékot a fény leírásával.
Ez azonban az előzőnél sokkal nyugodtabb vers, és ami még fon
tosabb, van megszólítottja. Méltó lezárását adja a Visszaút az idő

bennek, ennek a nagyszerű gyűjteményes kötetnek és egy nagy
ívű pályaszakasznak. Hogy végezetül ismét a könyv első darab
ját idézzem, azt mondhatom, Rakovszky Zsuzsának sikerült bir
tokba venni az időt - és érdemes volt visszamennie az időben,

hogy közreadja ezt a gyűjteményt.
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