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Elégiák
Schein Gábor: Panaszénekek

Schein Gábor költeményei elégiák, de nem csupán, és nem is első

sorban műfaji értelemben. Alig-alig kapaszkodhatunk azokba a
poétikai fogódzókba (felkiáltások, ellentételező szerkezetek, affek
tív kérdések), amelyek máskülönben lehetővé teszik a műfaj biz
tonságos azonosítását. Mégis e versek, vagy a kötet szép szavával,
e panaszénekek kivétel nélkül hiányról számolnak be. S ez az alap
vetően meghatározatlan, ugyanakkor kifejezést kereső hiány-ta
pasztalat aligha találhat megbízhatóbb, a maga bonyolult mivoltá
hoz hívebb megszólalást a költői beszédnél. A lírai megszólalás ily
módon a világhoz való eredendőviszonyra vezethetővissza, vagy
akár azt is mondhatni, belőle sarjad - összhangban azzal a tág
összefüggéssel, amelybe Schiller illesztette az elégiát A naiv és
szeniimentdlis költészetrÓl című értekezésében.

Mielőtt azonban számot vetnénk a költemények elégikus ter
mészetével, érdemes talán megindokolni, hogy miért tekinthető

a könyv valamennyi verse elégiának. Azért is szükséges a meg
okolás, mert a köteten belül négy ciklus a (panaszénekek) címet vi
seli, s a bennük foglalt költemények kurzív szedésüknél fogva is
hangsúlyos szerepet foglalnak el a könyv egészében. Ennek elle
nére, ha a kötetcímet nemcsak ezekre a versekre vonatkoztatjuk,
hanem kiterjesztjük a kötet egészére, remény szerint a kompozí
ció, s így a teljes könyv tétje is világosabban kirajzolódhat. Ha a
schilleri meghatározást elfogadva az elégiákat olyan művekként

fogjuk fel, amelyek szembesülnek az összetartozás, az egység hiá
nyával, ugyanakkor az eszményi kiegyensúlyozottság híján a ha
tártalan, s ennélfogva a meghatározatlan művészetét alkotják, úgy
a gyűjtemény valamennyi verse panaszének, elégia. Azért is érde
mes kiemelni mindezt, mert a költemények nagy része első olva
sásra minden bizonnyal nem az elégikusság tapasztalatát nyújtja.
Különösen igaz lehet ez azokra a versekre, amelyek már formá
juknál, mondatszerkesztésüknél és modalitásuknál fogva elkülö
níthető csoportot alkotnak. A (panoszénekek) ciklusok verseit nem
számítva talán két típusba sorolhatjuk ezeket a költeményeket.

Az első ilyen csoport vagy típus versei ugyanazon a kifino
mult, mégis fegyelmezett hangon, kiegyensúlyozott kijelentő

mondatokban, a metaforikusság jóformán teljes nélkülözésével,
nemritkán anatómiai, szakszerűnek ható leírásokat alkalmazva
beszélnek leginkább olyan alaphelyzetekről, amelyeket az egy
szerűség kedvéért hétköznapinak nevezhetnénk. Hajnali tűnő

désről (hajnali rész), egy elpusztult akváriumi hal eltűntetéséről
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(zöldes víz), egy fácánpár elgázolásáról (fácán leves) számolnak be
ezek a versek. Valamint a sétáról, a járásról, járkálásról, eseten
ként a futásról. Kitüntetett szituációja ez a vonatkozó verseknek,
megjelenik a (sétált és néha), a (céltalanul járkálni), a (niaraion), a
(járás közben), a (séta) és a (közömbös dolgok) című költeményekben.
Az utóbbi így szól:

engem a közömbös dolgok ragadnak
magukkal leginkább. egy ház homlokzata
például, az ablakok és az eme/etek ritmusa,
ami egy kicsit mindig kiszámíthatatlan.
hol itt, holott marad nyitva egy ablak,
hol itt, holott engednek le egy redőnyt.

vagy ugyanígy az emberek mozgása.
nincs két egyforma járás, a törzs,
a csípő, a comb és a lábszár finom
tömegviszonyai rengeteg hiba lehetőségét

hordozzák, és megismételhetetlenek.
szetetem nézni, ahogy az emberek
járkálnak az utcán. mozgásukban és
abban, ahogy ott vagyok, mindig van
valami a feltarthatatlan zuhanásból.

A járás, a sétálás kifejezetten hétköznapi tevékenységként jelenik
meg a versben, olyan tevékenységként, 'amely maga is mindenna
pos dolgokkal kerül kapcsolatba, házfalakkal, ablakokkal, amelyek
mégis megragadóak, sőt kiszámíthatatlanok. A járkálás a rokon ver
sekben is elsősorban téblábolást jelent, ["járkálás közben úgy érzem,
nem vagyok sehol" (céltalanul járkálni), "üldögélt még és le-föl sétál
gatott az úton" (sétált és ne11a)], fel-alá járást. Olyan foglalatosság ez,
amelyben megnyilvánulhat az emberi élet bizonytalan, keresgélő,

tűnődő jellege. A tárgyak, jelenségek sora, amely felbukkan a sétáló
előtt, egyszerre biztos és biztonságos, mivel nem késztet más cse
lekvésre, mintegy jóváhagyja a sétálást, másfelől közömbős, önma
gába visszahúzódó is egyúttal - hiszen nem köt magához. A ver
sek egyszerű szerkesztése, a kis kezdőbetűjű, ennélfogva "szerény",
nem hivalkodó mondatok sora szervesen megjelenítik e mozzana
tokat: egy-egy mondat megragadja az egyes jelenséget, s aztán a kö
vetkező mondatnak, így a következő jelenségnek adja át a helyet.
Hol a járkálás céltalansága válik hangsúlyossá, mint a (sétált és néha)
című versben, hol inkább a megfigyelés kiszámíthatatlan változa
tossága, mint az egészében citált költeményben. Ez a sétálásban, és
a sétálás kínálta tapasztalat horizontja felől nézve magában az em
beri létezésben eredendően benne rejlő bizonytalanság jut szóhoz a
versben, s erősödik fel az utolsó három sorban. A járkálásban és a
járkálás szemlélésében megnyilvánul az emberi élet alapnélkülisé
ge. Erről az alapnélküliségről keveset tudunk meg, a (céltalanul jár-
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kdlni) című vers mégis fontos adalékokkal szolgál: "céltalanul jár
kálni olyan, mint a levelek fonákját / vizsgálni, ügyet sem vetve a
színükre, mint ülni egy / könyvtárban anélkül, hogy akár egyetlen
könyvet / levennék a polcról". A (közó'mbös dolgok) és az említett
többi vers a hétköznapi, prózainak tetsző léthelyzeten, az emberi
élet bizonytalan biztonságán belül mutatják ki a hiányt és az űrt,

amely elkerülhetetlen (a zuhanás feltartóztathatatlan), ugyanakkor
ellepleződik, nem mutatkozik meg a maga egészszerűségében

("mindig van valami a feltarthatatlan zuhanásból" - kiemelések tő

lem). A lassan építkező, inkább leíró jellegű, mint metaforikus ver
sek ráadásul mintegy perforrnatív módon színre viszik ezt az egy
aránt bizonyos és rejtett hiányt.

A hétköznapiságból kiinduló költemények mellett egy másik
jellegzetes verstípust képeznek azok, amelyek teljességgel nélkü
lözik a hétköznapiságot, sokkal inkább mitikusnak mondhatók:
erőteljesen metaforikusak, enigmatikusak, halmozzák a képeket,
élettelen tárgyakat és dolgokat elevenítenek meg, rájátszanak mí
toszi és költői világokra (különösen, több alkalommal is Paul
Celanéra). S ha az eleddig említett versek szerkezetére az ará
nyosság, a mellérendelés jellemző, úgy a "mitikus" költemények
szinte kivétel nélkül egyetlen, bonyolultan indázó mondatból áll
nak, amely aztán számos tagmondatra oszlik. Amennyiben eze
ket a költeményeket is elégiáknak tekintjük, akkor nem pusztán
a "hétköznapi" versek ellentéteiként olvashatók, hanem éppen
séggel a két verstípus közötti eleven kölcsönhatás mutatkozhat
meg. A mitikus versek felerősíthetik a másik típusú, prózai köl
temények azon jellegzetességét, hogy feltárják a hétköznapiság
ban az emberi élet nehezen megragadható alaptalanságát - míg
a "prózai" elégiák arra késztetnek, hogya mitikus versek értel
mezése elhagyja az önmagába záródó játékos-mesés esztétikum
semmire nem kötelező szféráját, éspedig annak érdekében, hogy
ezek a versek is az emberi létezés viszonylatában nyerjenek jelen
tést, ezekben a költeményekben is szóhoz juthasson az emberi
élet önmagán-túllépése, amely a hiányt megtapasztalva nemcsak
a mindennapokat mutatja elégtelennek, hanem a "szárnyaló" poé
zist is a valósághoz kapcsolja vissza.

Példaként mások mellett - mint a (dedikáció), a (rossz kötések),
az (ív alatt), a (rdhadart szavak) - a (macchia) című költemény
említhető:

miniha szökött papagájok otoasnák, amit
mondasz. azt cserregik, ahol élsz, örökké
esik, iszapcsánakod, melybó1 kidobáltál
núnden könyvet, még ntindig meriil,
és méluen a sííríí csericlomb alatt
a rokkalábú istemui meséjét hallgatod:
ahányszor fordult a kés, a szétllyiistölt
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csomóból kivágott egy szilánkot,
amit elküldtél feloldozásul, vagy csak
elhajítottál, mint egy diszkoszt, hogy aki
megleli, olvassa hozzáa fölöslegessé vált
magyarázatot: a macchia mediterrán
örökzöld, nedves, magas tájakon nő,

eürü cserje, gyepszintje alig van.

A költemény mitikussága már az első mondatban szembetűnően

érvényesül. Nemcsak annyiban, hogya papagájok olvasni tudó lé
nyekként jelennek meg, hanem annyiban is, hogy a vers állítása
szerint a madarak szökésben vannak, jóllehet nem derül ki, hon
nan és miért - így a vers történetjelleget nyer, egy rejtett és rejté
lyes világ távlatai tűnnek fel benne. Egy másik szempontból is mi
tikus vonást ölt a költemény, nevezetesen utal saját elmesélésének
alapfeltételére, ami a mítoszok jellemző megoldása. A vershelyzet
ugyanakkor összetett, mivel a költői szubjektum által elmondotta
kat a beszéd olvasóiként megjelölt papagájok közvetitik. A vers
beszélője így mintegy az általa megköltött világ szereplőinek szá
jába adja szavait, szorosra fűzve költés és megköltött kapcsolatát.
A felidézett világ ugyancsak enigmatikus: "örökké esik", és a min
dent elmosó víz elől nincs biztos menedék, paradox módon éppen
az iszappá oldódó, s így veszélyessé váló föld kínál csak esetleges
biztonságot ("iszapcsónak"). A felszínen maradáshoz ráadásul
arra is szükség van, hogya költői szubjektum, aki önmagát meg
szóIítva eleve reflektált személyként tételezi magát, elvesse magá
tól a könyvet, a szöveget. Talán nem erőltetett,ha a mitikus vers vi
lágot átfordítjuk az emberi világra, s benne az emberi élet veszé
lyeztetettségére ismerünk rá, amelyet sem a maga köré tágas és
eleven világot képzelő vagy építő cselekvés, sem az elsődlegesen

nyelvi kultúra nem leplezhet el, de még a kultúráról való lemon
dás sem (a könyvek nélküli csónak "még mindig merül").

Ugyanakkor súlyos interpretációs kudarc lenne, ha az értel
mezés erőltetett fogalmisággal cserélné fel a költemény rendkí
vül sűrű szövedékét. A vers második fele igencsak bonyolult, a
vers elemei különféle módokon kapcsolhatók össze. Az istennő a
cserjét nyüstöli szét? Netán ő csak elmeséli a vagdosást? Vagy a
mesélés maga a tett, amelyet a vers metaforizál? S milyen szere
pet kap a feloldozás? Ki nyeri el? S mi a szerepe annak, hogya
vers önmagára hajlik vissza, amikor zárlatában meghatározást
ad színteréről, amacchiáról - ami mindazonáltal "fölöslegessé
vált magyarázat"? Ezekre a kérdésekre sokféle válasz adható,
ám a hétköznapi alapszituációjú versekben megmutatkozó elégi
kusság arra inthet, hogy az olvasás nyitott maradjon az emberi
létet átható hiány lírai kibontására, és a költői beszéd sejtelmes
ségét megőrizze az emberről és a világról szólás etikai természe
tű feszültségterében.
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Az értelmezést érő erőteljes kihívást jól jelzi a nyelviség kér
désének gyakori felbukkanása. A (macchia) is jellegzetes példája
a "mitikus" versek ilyetén vonatkozásának. A szó, a nyelv kér
désessé tétele már önmagában mélyen elégikus: hiszen az esz
ményről bátran és önfeledten szóló versekkel ellentétben arról
tanúskodik, hogy maga a nyelvi megszólalás lehetősége és értel
me válik alapvetően kérdésessé L,szókaloda. fáradt száj. belefá
radnak, / de mibe? néha napokig rágnak egyetlen szót, / sós
szalonnabőrt, rágják, forgatják, azután / elfelejtik" - szólnak a
(három test) című vers első sorai]. Ezzel összhangban a versek
gyakori tárgyát jelentik műalkotások, regények, zeneművek. A
nyelv problémája tehát mindenekelőtt művészi alkotásokon ke
resztül, vagy pedig metaforikusan értelmeződik. Schein Gábor
költészete távol áll a posztmoderntől, amit jól mutat például az
is, hogya Tandori-féle nyelvkritikai attitűd idegen elemként tű

nik fel a kötetben - ezért is meglepő az (egy mon) című szerin
tünk sikerületlen költemény szerepeltetése.

A zömmel "hétköznapi" és a túlnyomórészt "mitikus" versek
poétikájának kölcsönhatása különös fontosságot nyer a kötet né
hány versében, amelyek bízvást a Panaszénekek legjelentősebb da
rabjai közé tartoznak. Ezek a költemények egy beteg ember hal
doklásáról és elvesztéséről tanúskodnak. (a bőrbe nyomódva) című

vers a prózai, fegyelmezett megszólalás szikárságát választja, és
a maga lassú szerveződésével fájdalmasan idézi meg a halál
előtti utolsó időszak lemondását, következetesen elkerülve a
szenvedés és a gyász heves pátoszát, hogya szenvedés és a
gyász igazzá válhasson: "felmetszett gégével már egy hónapja /
feküdt némán. (. .. ) éreztem, jobb / ha nem ébred fel, így akar
tam megtartani. / amikor megszorítottam a karját, csodálkoz
tam, a bőrbe / nyomódva milyen sokáig ott marad ujjaim nyo
ma." A "prózai" versek beszédmódja a szilárd tanúság nyelvévé
emelkedik. Az (árnyék) című, a "mitikus" versek poétikáját idéző

költemény ugyanakkor az elhunyt és a gyászoló gyökeresen
más, mégis összeszövődő létéről ad tanúbizonyságot. S éppen a
metaforikus, finoman zengő megszólalás költőisége képes meg
idézni a rejtőzködő, lényege szerint ismeretlen kötődés megren
dítő távlatait: "kísérlek még. de nem úgy, mintha / kórházfolyo
són próbálgatnánk a / járást, fémkeretre támaszkodnál / és én
nyitnám előtted az ajtót / a te kopárabb, félelmes mezőidet /
nem ismerem, és neked sem lehet / hatalmad afölött, amit itt
hagytál: / beszélek hozzád, pedig sehol se vagy, / árnyékom
lettél, és ahol jársz, / talán én is az vagyok neked."

Rendkívül megrendítő, ahogya kötet számot vet a halálról
való beszéd lehetőségeiről. Ez a törekvés a tpanaszéne
kek)-cíklusokban is megjelenik, mindenekelőtt az első sorozat
utolsó versében, keresetlen, alázatos szavaiban: "szörnyű évünk
volt. egymás után / meniek el, akiket szerettünk, és van / köztünk
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olyan, aki betegen most is / a biztos halálra vár. uram, vedd el / tő

liink ezt az évet! engedd, hogy még / itt maradjunk, keziiket fogva
még / ne kelljen meghalt társainkat követniink." A (panaszénekek)
közé tartozó versek szembetűnően elégiák: közvetlenül adnak
számot a hiányról. az elégtelenségről, az emberi lét határoltságá
ról. A költemények mégsem alkotnak minden kapcsolódás nél
kül elkülönülő csoportot a kötet többi alkotásától: sokkal inkább
a két kiemelt verstípus összegzését nyújtják: olyan mitikus, idő

ben és térben távoli, költői életműveket is játékba hozó világokat
jelenítenek meg (a fülszövegben említett Ovidius, Joachim Du
Bellay és Kavafisz mellett Hölderlinre vagy Rilkére is ráismerni),
amelyek törvényei és rendjei mégiscsak kiismerhetők - aminek
következtében még inkább felerősödik a versekben a panasz
hangja. A ciklusokhoz tartozó költemények páratlanul egységes
és magas színvonalú művek, s Schein Gábor nagyszerű költői

önmérsékletéről tanúskodik az a csakis világnézetileg értelmez
hető döntés, hogy ezeket az önmagukban is minden további nél
kül megálló műveket a többi költemény közé illesztette. Ily mó
don a kötet versei hol rejtetten. hol szembetűnően, de
mindenkor egymás hatását és lényegét felerősítve. a mai költői

megszólalás lehetőségeit elkötelezetten próbálgatva igazi elégiák
ként jelennek meg - hiszen az elégia nem más, mint "panasz
létezésünk korlátozottsága fölött" (Hans-Georg Gadamer).

Tovább a kút
Jelenits Istvánnak

Hazatérés Istenhez a történelem 
tanítjuk né/za még. Bárki, akár
romlanék benne, helyt is állt s megigazult,
arcunk visszfénye birdin egy nap fönt látható. Bár végtelen,
mdris végső nap fénye, ami;tt hírül ránk szegik 
pillanatra s csak hosszan. Ugylehet,
korok duhci könyörtelenek, kiirük akár kegybeliek,
rajtunk se rajtuk, s meddig: tagadd, viselem.
Aggott kövén kisérelnem, aszály csak bent, tovább a kút 
a víz hangja, épp jószavak visszhangja, épp csak elaludt.
"Azon járj, amelyik út leggyötrelmesebb"? Kétlem, világ,
miioűnk pusztán kétség s újra hit menthetné tovább -
a válasz, én más érkezéssel meg nem felelem.
Hazatérés Istenhez - más történelem.
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