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O.
Mintha több adást fogna egyszerre valami titokzatos rádióval. Mi
nimum kettőt, de inkább többet, és hagyná, hogy az egymás fölött
és egymás alatt és egymás mellett szóló adások kiadjanak egy
olyan nyelvet, amelyen már érdemes beszélni. Sokan lehetnek,
akik mondják végtelen monológjukat, ő csak fülel és írja, amit
ezek a hangok diktálnak.

A félelmetesebb és egyszerűbb magyarázat az, hogy egyedül ő

az, aki beszél. Nem lehet megszámolni, hányféle hang beszél egy
emberben. Kik ezek. Ki az, aki reggel azt mondja, hogy, és este már
az ellenkezőjét mondja. És miért van az, hogy úgy tűnik, mindkettő
nek igaza van. Másnap reggel aztán már egy harmadik mondja el
az igazságot, amit estére újabb igazsággal cáfol egy negyedik. Mint
ha nem tudna véget érni, és ki tudhatná, mikor kezdődött el. Ez a
"belső" beszéd, ami a titkos életünkról tudósít, és amiról a legtöbb
esetben mélyen hallgatunk. Olyan mondatokat mondunk ebben a
másik életünkben, amelyektól a másik ember sírógörcsöt vagy
dührohamot kapna azonnal. Általában azért nem kap, mert nem
hallja soha. Miként lenne megosztható valakivel az, aminek belső

kimondása életem alapjait rengeti meg. És ha kimondható, mire
megyek vele. Megosztható-e egyáltalán mindaz, ami a lélek legmé
lyéről szól. Egyáltalán: akarjuk-e hallani. Nem arról van-e szó, hogy
jobb süketnek és vaknak tettetni magunkat, és ebben a magunk által
megteremtett néma és sötét térben majd békésen elleszünk.

A kudarcok, a csődök, a mulasztások és hazugságok kever
cséből monumentális lakóparkot építettünk fel, a kapunál kopasz,
tetovált, napszemüveges kolosszusok őrködnek, és jaj annak, aki
a közelükbe téved. Vannak, akik odakint, a kapun kívül, a leta
rolt, megmérgezett és sóval behintett pusztaságban verik le sátrai
kat. Mind ismerik egymást, és olyan nyelven beszélnek, amit a
kapun belül nem értenek, mint ahogy azok sem értik a kapun kí
vüliek beszédét. A kapun kívüliek tudják, hogy azok odabent va
lamikor értették, amit ők beszélnek. A kapun belüliek azt állítják.
hogy sosem értették a kapun kívüliek beszédét, mert annak so
sem volt értelme, ezért is kerültek ki oda, mert nem lehetett ve
lük értelmesen beszélni. Így állunk. Amikor költészetről esik szó,
ezekkel az előfeltételezésekkel gondolkodom róla.
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Mindezt csak azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert a
Kenyércédulák szerzőjéről lehet olykor hallani vagy olvasni, hogy
érthetetlen és kibogozhatatlan, amit ír. Hogy ezek nem lennének
versek, és írójukon kívül nem létezik ember, aki átlátná, mit is
akar velük mondani. Hogy zagyvaság. Micsoda kakofónia. A
költészet nyelve valóban sokaknak jelenthet megfejthetetlen rejt
vényt. Nehezen eldönthető kérdés, hogy vajon a költői nyelv tá
volodott el ennyire a hétköznapi, beszélt nyelvtől, vagy a köz
nyelv minősége süllyedt olyan mélyre, ahonnan már lehetetlen
érteni a költészet nyelvét. Nem szeretnék lándzsát törni egyik
magyarázat mellett sem, tény mindenesetre, hogya költészet,
funkciója szerint, mindig egyfajta magasabb artikuláció mentén
jelent meg, a médium szerepét töltve be "fent" és "lent" között.
Szijj Ferenc legutóbbi kötete (és az azt megelőző három verses
könyve) ékes példáját adja ennek a "megemelt", a befogadó ré
széről nagyfokú koncentrációt igénylő versbeszédnek.

1.
A szerző arról beszél egyik interjújában, hogy milyen közel áll
hozzá egyfajta "kavalkádszerű színház" elképzelése. Egy olyan
színdarabé, amelyben két másodperc alatt megtörténik minden.
Aztán függöny. Két másodperc alatt megtörténik az egész. Elte
kintve attól, hogy egy ilyen mű színpadra vitele valószínűleg lehe
tetlen, a Kenyércédulákban komoly kísérletek történtek erre vonat
kozóan. A költészetben, mivel nem foglya a tér- és időbeli korlá
toknak, kivitelezhetőbbnek tűnik egy ilyen vállalkozás. Szijj egy
szerre beszéltet mindent és mindenkit. Mint ahogy tényleg egy
szerre beszél minden és mindenki ebben a roppant hangóceánban,
ami körülöttünk és bennünk van. A megfelelő kameraállás (vagy
ebben az esetben: mikrofonállás) szükséges ahhoz, hogy ezt az
egyszerre történő hangorgiát szélesebb sávban fogni lehessen.
Szijjnak, úgy tűnik, sikerült megfognia valamennyit ebből az elké
pesztő hömpölygésből. Az egészet rögzíteni valószínűleg lehetet
len, ez nem is lehet cél. Bármennyire is furcsának tűnhet, úgy lá
tom, hogya Kenyércédulák talán egyetlen rokonának Hamvas Kar
neválja tekinthető. Miközben elég távol állnak egymástól ezek a
szövegek, mind világképük, mind megformáltságuk tekintetében.
Szijj amúgy is társtalan hang a kortárs magyar irodalomban. Kö
vetőjét, de még nyilvánvaló plagizálóját sem látni nagyon. De ab
ban, ahogyan ezt a szimfóniát megpróbálja tetten érni, mibenlétét
kifürkészni, engem sokszor Hamvasra emlékeztetett. Bizonyosan
nem véletlen, hogy szinte egyszerre olvastam a két művet, sokszor
lapultak egymás tetején hátizsákom zsebében.

Nem olyan, miniha mindenhol zongorák tolatnának eléd? Dehogy
nem. A hangóceán, ami a világ, folyamatosan zenél. Zenél, ki
tudja, mióta, és zenélni fog az utolsó pillanatig. Hogy aztán a
zene végeztével miféle csend fog beállni, arról elképzelésünk sincs.

844



A Brian Eno nevével fémjelzett, és késöbb a szakirodalomban
ambient-nek nevezett zenei stílus tette szélesebb körben ismertté
azt a vonulatot, amely a hétköznapi zajokat csempészte be a
kortárs elektronikus zenékbe. Égzengést, patakcsobogást, lovak
nyerítését, vonatszerelvények csattogását, tengerhullámzást, légy
zümmögést, bármit. Szijj költészete néha olyan, mintha ennek az
"ambient-világnak" a költői megfelelője volna. Érdekes kísérlet
lenne zenei aláfestéssel előadni néhány szövegét. Komponálni
egy olyan zenét, amely ennek a költészetnek a zenei megfelelője.

Valószínű, hogy az a zene nem állna távol ettől a bizonyos am
bient-hangzástól. Egy zongora mindenre hasonlít, traktorra, cipőre,

sokrekeszes pénztárcára.

2.
Szijj Ferenc egyhangú költő. Ami távolról sem jelenti azt, mintha
önismétlésekbe bocsátkozna, vagy mintha a mondanivaló hiányát
próbálná elpalástolni valamiféle parttalan mellébeszéléssel. Egy
hangúság alatt itt inkább azt értem, hogy indulása óta (A lassú élet
titka, 1990) nem változott semmit az a hang, amely már akkor össze
téveszthetetlenül az övé volt. A Kenyéreédulák jó néhány versét észre
vétlenül el lehetne helyezni az első kötetben, mint ahogy megfordít
va, az első kötet verseit ugyanilyen módon bele lehetne csempészni
a legutóbbi könyvbe. Nem hiszem, hogy sokan érzékelnének bár
miféle különbséget. Szépen belesimulnának ebbe is, abba is. Kivé
telt talán a Kéregtorony című kötet jelenthet, de az is csak azért, mert
témáját illetően meglehetösen homogén szerkezetű munka, tekint
ve, hogyegyértelműen önéletrajzi jellegű szövegek találhatók ben
ne. Az önfeltárás drámai erejű, szikár, szinte érzelemmentes megje
lenítése teszi megkerülhetetlenné a Kéregtorony verseit. Az eddigi
négy verseskötetbó1 tulajdonképpen egyetlen nagy monológ olvas
ható ki. Nincsenek úgynevezett "korszakok", nincsenek jól elkűlö

níthető állomásai az életmű eddigi szeletének. Egyszer csak elkezd
te, és azóta mondja. Nem látszik semmi olyasmi, amit építkezésnek,
a költői eszközök egyre elmélyültebb használatának szoktak nevezni.
Ugyanaz a hang szól lassan két évtizede, ugyanolyan intenzitással, a
kifáradás legkisebb jele nélkül. Miközben egyre kevésbé látni radiká
lis, érvényes és valamiféle egzisztenciális súlyt képviselö költői mű

veket, az övé szemernyit sem vesztett mindezekbó1 az első kötet óta.
Az a "mélymag", ami ennek a költészetnek az alapját adja, ami mű
ködteti, változatlan erővel van jelen a Kenyéreédulák verseiben.

3.
Az egyneműség, a pátosz teljes hiánya, valamint az, hogy nincse
nek igazán kitüntetett pillanatok, hanem az számít, ami folyamato
san jelen van, egyértelműen látszik a kötet verseinek címéből is. A
hét napjai a címek, valószínűleg azokon a napokon születtek a ver
sek, amelyekról aztán a címüket kapták. A hétköznap szentsége,
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mondhatnánk, bár a szentség szó ebben az esetben nem a legmegfe
lelöbb. Talán inkább valami olyasmiről lehet szó, hogy minden nap
egyforma, abban az értelemben legalábbis, hogy ugyanazzal a re
ménytelenséggel és titokzatossággal, ugyanazzal a feszültséggel és
ugyanazokkal a kérdésekkel szembesülünk nap mint nap, kivétel
nélkül. Nem számít, kedd van-e vagy szombat, a helyzet ugyanaz.
Nincs ez a közönséges élet, minden napnak a maga gyalázatos története,
melynek a végén már nem lehet mélyebbre menni. Az emberi lény
együtt pörög azzal az örületes körforgással, amit az időbe vetettség
jelent, és talán eljut legalább a sejtelemig, hogy a válaszok valami
olyan térben keresendők, amely az időn kívül helyezkedik el. Olyan
pontot kell találni tehát, ahonnan megvan a lehetőség a kitörésre.
Lobog valami beló1ünk minden romlandóban, és hirtelen, amikor senkisem
figyel, mi történik vagy múlikel? Teazértfigyelsz. Mi történik, ez a kér
dés. Beckett kijelentése mellé, mely szerint egyetlen kérdés van, lé
tezik-e Isten vagy nem, odailleszthetőez a kérdés is, hogy mi törté
nik. Mert valószínűlegnem az, amit mi történésként érzékelünk. Il
letve az, ami a szemünk előtt állandóan változik és hullámzik min
den látható rendszer nélkül, gyaníthatóan csak a felhámja valami
nek, ami el van rejtve előlünk. "Őrületszerű megzavarodás", mond
ja Jakob Böhme, a középkori misztikus és alkimista arra az állapot
ra, amely mára kétségkívül szinte minden ember sajátjává vált. Az
ember különféle mániák és kényszerképzetek hatása alatt áll, ezek
határozzák meg életét, ebben kavarog minden pillanatban, nem tud
és nem is akar kimászni belőlük, sőt, hangosan hirdeti, hogy az 6
valósága az egyetlen valóság, az úgynevezett realitás, és minden
más fantazmagória és nevetséges. Ölni, hazudni, a sötét, hideg forga
tag. Ez az a sötét és hideg forgatag, amellyel bárki naponta szembe
sül, ha csak a villamosmegállóig elsétál. Mások helyett is nekem kell
félnem. Ebben a mondatban kivételes tömörséggel fogalmazódik
meg a költői lét esszenciája. Egyáltalán, a szellemi ember, a magára
valamit is adó, érzékeny lény felel6ssége mindazért és mindazokért,
akik nem tudnak vagy nem képesek keresztüllátni azon a hideg és
sötét forgatagon, amit ma még mindig, kissé már romantikus mellék
ízzel életnek nevezünk. Ez a kaotikus őrjöngés, ami egyre inkább az
önmegsemmisítés irányába halad, józan ésszel nehezen felfogható.
Rég nem egyértelmű,hogy itt már micsoda mit jelent.

5zijj megrendítő pontossággal ábrázolja ennek a megzavaro
dott, célját és irányát vesztett életnek a mindennapi skizofréniá
ját és kiúttalanságát. Fent említett interjújában elfogadja azt a
megállapítást magára nézve, hogy az ő érdeklődése inkább ro
vartani, mint embertani. Ezt a véleményt egyébként egy régebbi
kritikusa fogalmazta meg, egyáltalán nem pozitív előjellel, A ro
vartani érdeklődés szerintem is helytálló, azzal a kitétellel, hogy
6 ezt a rovartani érdeklődest az emberrel kapcsolatban használ
ja. Mikroszkopikus pontossággal leírt, kíméletlen látleletek az
emberi egzisztenciáról, amelyek tényleg mintha egy laboratóri-
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um mesterséges fényében tárulnának elénk. Boncolás ez a javá
ból, de egyúttal élveboncolás is, önmegfígyelés, a jelenségek
ízekre szedése, hogy talán a szemmel már alig látható részletek
ben bújik meg az, amit keresünk. A halál tekintetében való gyerme
ki tudatlanság. És ennek ellenére úgy tenni, mintha bármire, ami
életbevágó fontosságú a számunkra, érvényes magyarázatunk
lenne. Az érvényes magyarázatok terén az irodalom is megkapja
a magáét a kötet egyik, Hétfő című versében: van ez az irodalmi
gondolkodás, hogy a valóságtól függetlenül kitaláljuk, mi mit jelenthet,
és akkor az olyan, mintha nagyon mély értelmű lenne. Gyakran talál
kozhat az olvasó olyan szövegekkel, amelyek tökéletesen megfe
lelnek ennek a definíciónak. Úgy tenni, mintha, és akkor az
majd olyan hatást kelt, mintha. Az olcsó hatáskeltés, a megbot
ránkoztatás, a szórakoztatás, a vicceskedés mintha egyeduralko
dóvá vált volna az irodalomban, és amennyire látom, a képző

művészetben és a mozivásznon is. Ritka az a mű, amely nem
ezeknek az elvárásoknak és elképzeléseknek akar megfelelni.

4.
"Ebből a világból kitörni csak befelé lehet" - írja Buji Ferenc Magas
les című esszékötetében. A rettentő, zsákformájú testbó1 nincskiút, csak
belül lehet átjárót, féreglyukat keresni. Belül, vagyis ott, amit szellem
nek vagy léleknek mondanak, és amiró1 az utóbbi másfél évszázad
ban az az általánosan elterjedt vélekedés alakult ki, hogy nem más,
mint az emberi agy egyik funkciója, és mint ilyen, végeredményben
a testhez kötött, romlandó és halandó. Hogy tehát nincs semmiféle
kitörési lehetőség, ne is reménykedjen senki ilyen balgaságokban.
Ezzel a testtel, melyanyaga és formája szerintmintha föld alatti vagykor
hadáshoz kötött, mindenesetre valami sötét és titokzatos életre volna kita
lálva, ezzel a testtel kellene beérnünk csupán, mint egyetlen mene
dékkel és otthonnal, mert másféle menedék és otthon nem létezik,
és nem is létezett soha. Ez a szemlélet, ez a "felvilágosodott" és ma
gát objektívnak tartó nézőpont hozta el azt a ma már körvonalaiban
látható globális krízist, amelyre nem nagyon mutatkozik semmiféle
gyógyír. Mindenki szabadon eldöntheti, mindenki maga választhat
ja meg, hogymelyik sötét rengetegben éliaz életét. Ebből egyenesen kö
vetkezik, mondhatni szinte természetes, hogy mindenki viszi magával
számzáras, időzítős, késleltetős aktatáskában a nyat sebeket. Nézzünk
bele az emberi arcokba. Üljünk le valahol egy padra, és figyeljük az
előttünk elhaladó emberek tekintetét. Vagy szemléljük a magunk
arcát a fürdőszobai tükörben. Láthatóak ezek a nyílt sebek az arcok
legtöbbjén, az egyre kifinomultabb elrejtési technikák ellenére is. A
Kenyércédulák versei ezt a tragikus emberi létállapotot, ezt a vála
szok és alternatívák nélküli "modern" egzisztenciát szedik ízekre,
és mutatják föl mindenfajta illúziók nélkül. Ez a költészet, törekvé
seiben legalábbis, némi rokonságot mutat két nemrég elhunyt költő,
Beney Zsuzsa és Székely Magda verseivel. A különbség csak az,
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hogy Szijj verseiben a legritkább esetben van jelen valamiféle "meg
szólított", valaki, akihez a kérdéseket intézné. Mintha nem lenne ki
hez szólnia, mintha magának tenné fel kérdéseit. Az a párbeszéd,
amelyben a másik fél, az örök megszólított, aki vagy hallgat, vagy
számunkra megfoghatatlan módon intézi hozzánk válaszait, Szijj
költészetében inkább önmegszólításnak, belső beszédnek tűnik.

Nem látszik a versekben az, akivel beszél. Hallgatunk, mert magunk
ból kell gyűjteni apránként valami ellen, egészen a rovásokig visszamenő

leg, nem legyőzni, hanem a vereséget elosztani, az idiiben már mindegy,
katonákra, nókre, de nem körforgás, hanem vakító süllyedés.

5.
Egészen tökéletes, eredeti és magával ragadó képeket, sorokat és
mondatokat találunk a Kenyércédulák verseiben. Álljon itt néhány
idézet, a csemegék (nem előfordulásisorrendjükben, csak találom
ra egymás mellé írva): Ahogy a rug6s madárcsapda nézi az eget kétfelé
feszített szemhéjakkal a fészer tetejéró1. Vagy egy csiga szemébe szűletni

bele, ami után az a szegény állat már csak kanyarodni tud, csak kérdés,
hogy amerre lát vagy amerre az ismeretlenség fenyegeti, de mindenképp
más az idő, velem nő a közepe. Szánk és végbelünk távolságával mérni a
láthatatlan jövőt. Vagy hogy a dióverő pózna mit ír az égre ákombákom
betűkkel, meg annak az ellenkezőjét a földre, kicsiben, és melyik az igazi.
Férfi is, nő is valaki más helyett vagyok, akinek erre nincs ideje. Ha jö
vök-megyek, az ég egészen a szívemre nehezedik, az összes régi biztatás.
Csakamit közvetlen tudással ismersz, azt hogyan felejted el újra és újra.
A kövek értelmének elsötétülése.

És végül egy igazi gyöngyszem, a kötet "egyik" Hétfő című
verséből, amely érzésem szerint a kortárs. magyar líra egyik leg
erősebb ars poetica-ja a maga mellbevágó egyszerűségével és
szépségével: De nem volt kétség, amikor egyszer, egy idegen temp
lomban, ahol magam lehettem, addig üldögéltem a csendben, félhomály
ban, szinte egy csukott szem belsejében lebegve, amibó1 eközben folyik
el és dermed meg félúton a könny, hogy végül megértettem, nekem
csak közvetítenem kell a jóban, erősen bele kell gondolnom abba, ami
éppen most amúgy is történik, ne essen szét rögtön két külön félelemre,
hanem foganjon meg valami, amit majd nem tudnak letagadni.

Szijj Ferenc legújabb könyve magasan kiemelkedik a mai ma
gyar költészet dömpingszerű terméséből. Olyan téteket és felis
meréseket hordoz, amelyek mindnyájunk számára megkerülhe
tetlenü1 aktuálisak. A Kenyércédulák megjelenése igazi esemény,
legalábbis annak kéne lennie, de megszokhattuk már, hogy az
igazi eseményeket enyhén szólva nem vezető hírként mutatják
be a tévécsatornák vagy az újságok. Csak a borítójáért kár, sok
kal szebbet érdemelt volna. De tekintsünk el most ettől, mert
amit e borítófedelek takarnak, az az utóbbi idők egyik legkomo
lyabb lírai teljesítménye.

(A dó1t betűs mondatok és félmondatok a kötet verseibó1 valók.)
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