
Versmeditációk
Fodor Ákos-olvasás

Hogy Fodor Ákos kultikus, de nem kánoni szerző, azt is maga után
vonja: olvasói vannak, olvasatai alig. Versei nem míves kompozíci ók,
inkább ráismerések, rábukkanások — a csak hallgatással elmondha-
tóra (avagy minél kevesebb szóval elmondandóra). Költészete in-
kább misztika, mint művészet; mégis: elemezhető nyelvi-poétikai
sokrétűséget talál, aki nyelvi-poétikai elemzésre adja a fejét. Mű-
faji-világképi formaelvek és szervezőerők (koan, aforizma, szójá-
ték; haiku, dal, epigramma; rím, ritmus, szórend; tanítás, bölcselet,
misztika…) várják, hogy szóra bírjuk őket. Az alábbiakban erre te-
szünk kísérletet — ösztönzés gyanánt is.

1.

ÚTIKALAND

Egy pille illeg
hajóm orrán: bámulom:
most ő kormányoz

Az „úti kaland” értelmében az életút mint kaland jelenik meg.
A pille (pillangó) lélektoposz, amit a „pille illeg” belső rímes szép-
hangzása még hangsúlyosabbá tesz. S mit jelent, ha egy pille illeg?
Bizonytalan/tünékeny volna? Ring a tenger ritmusára? Illegeti
magát? Egyik olvasat sem tarthatatlan, s együtt sem azok.

A „hajóm” elsőrendűen az életút toposzához tartozik; de magára
a versre is ráérthetjük (amelynek orrán, azaz első sora közepén fog-
lal helyet a „pille” szó). Hogy a hajónak orra van: szokványos meg-
személyesítés, mégis: elevenebbé, lélegzőbbé teszi a verset. Egy
orron illegő pille ráadásul játékos-komikus hatást is kelt.

A kettős kettőspont: tipográfiai rendhagyás, mely itt a meditatív
tagolás eszköze s a többszörös (ön)reflektáltság nyomatéka. „Bámu-
lom”: bambán? vagy révülten nézem? Esetleg felnézek rá? A „most”
pillanatnyi csodát valószínűsít; az „orrán”—„kormányoz” távoli,
finom belső ríme mellett a „pille” és a rá vonatkozó névmás („ő”)
sor közepi elhelyezkedése is keretet ad s összefogja a verset. Végül
a „kormányoz” ige elhallgatott bővítménye gondolkodtathat el: a
hajót? vagy a beszélőt „kormányozza” a pille?…

Az első sor jambikus, magas hangzókkal; a második-harmadik
trochaikus, mélyekkel — kivéve éppen az „ő” névmást! (A második
sor „magyarosan”, kétütemű hetesként is olvasható — ez ősi ott-
honosságérzetet ad a befogadónak.) A 3 × 3 szó egyensúlyos szer-
kezetet eredményez.
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Mennyi apróság lakhatja-díszítheti az egyszerűnek tetsző hai-
kuformát! Kosztolányi Dezső rímes álhaikui, Kányádi Sándor kö-
römversei, Bertók László háromkái után/mellett még mindig, és
újra máshogy.

S hogy mit közöl/sugall/„jelent” ez a három sor? Például (és pél-
dát mutatóan) azt: a szemlélődő éntelenség (avagy az uralomról le-
mondó alázat [avagy a szépségbe feledkező személytelen]) az a lehe-
tőség, melyet érdemes fontolóra vennünk, ha boldogabb dimenziókat
tűzünk ki célul. Hajó kell hozzá, tenger, pille… Más szóval csak egy
közönséges élet.

2.

KOAN

madárfa

Egyszavas verset elemezni: legalábbis angyalkísértés. A „műfaj”
legnagyobb mestere talán Weöres Sándor volt (gondoljunk csak a
„tojáséj” teremtésmítoszokat idéző, enigmatikus fenségére), de
Fodor Ákos személyében legalább még egy legnagyobb mesterrel
kell számolnunk.

A harmonikusan lüktető (ti-tá-ti) szó a szikár szemantikai elem-
zés számára is több arcot mutat. Hogyan érthető-olvasható?

(1) Madár alakú, madarat termő, madárként viselkedő, madarak-
kal teli, madárból lévő vagy madárból született fa képzetei rajzolód-
hatnak elénk. — Ez esetben mesei/mítoszi jelenségről/jelenésről
beszélhetünk. (A madár is, a fa is ősi és egyetemes szimbólum.) (2)
A címben jelölt műfaj, a koan volna olyan, akár egy „madárfa”? —
E megvilágosító paradoxon a repülés vs. begyökerezettség kettős-
ségével utalhat a paradoxonok megvilágosító hatalmára. (Vö. még:
„A fa valójában az egekbe van belegyökerezve” — Simone Weil.)
(3) Embermetaforában összegzett antropológiai leírás volna? A lény,
akinek gyökere is, szárnya is van (vagy nincs)?

Gyökérre vagy szárnyra, de valamire bizonyosan szüksége van
az olvasónak, hogy eljusson (vagy ne jusson el) a válaszig.

3.

AXIÓMA

A szeretésen
kívül minden emberi
tett: romépítés.

A cím bizonyításra nem szoruló alapvetést előlegez. A „szeretés”
ritka szóalak (gyermeki képzésmód hozza létre), mely a „szeretet”-
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nél cselekvőbb érzelmet-állapotot jelöl. A sorvégi -en határozórag
bővítményt ígér, várakozást kelt; a soráthajlást követően a kurzi-
válás a térmetaforát (névutót) visszatéríti az eredeti, szó szerinti je-
lentéshez. (Íme a nyelvre bizalommal hagyatkozó költészet.)

A „minden” egyetemességet foglal magában; az „emberi” akár a
közlés utolsó egysége is lehetne, a harmadik sor (a verszárlat) azon-
ban természetesen ellenkezőjébe fordítja az állítást. A kettőspont
nyomatékot ad, hatásszünetet teremt; a „romépítés” paradoxonos
szóösszetétele emlékezetes zárlatot eredményez — egy minden
fölös szótól mentes (mert minden szavában beszédes) versben.

Visszamenőleges logikával pedig elmondhatjuk: e szöveg, mint-
hogy nem rom (hiszen spirituális haiku), szükségszerűen szeretet-
ben fogant (szeretetet hordoz? maga a szeretet?). — Amint a — nem
romboló, hanem — értelmező olvasás is.

Szeret, aki olvas.

4.

ECCE HOMO

Gyanúba fogjuk a Tökéletest,
és magyarázgatjuk az Elfogadhatatlant.

Az Ecce homo fölirat antropológiai szinopszist ígér, egyúttal bib-
likus-spirituális perspektívát nyit. A „gyanúba fogjuk” ártatlanul
választékos idióma, mindazonáltal a bezárás emberi logikáját rejti.
A két sor párhuzamos mondattana gondolatritmust idéz elő. A nagy
T és E kezdőbetűk kiemelnek, egyúttal a megszemélyesítő allegó-
riahagyományba kapcsolják a verset. Eközben a „magyarázgatjuk”
gyakorító képzője az — önlefokozó hatással is bíró! — lefokozás-le-
kicsinylés érdekében jár el. (Lásd még: „akkor inkább / el / gat-ge -
tek // Rémületemben” — Tandori Dezső: Horror.)

Ez az egyetlen mondatnyi maxima/axióma/aforizma talán nem
is vers, de bizonyosan költészet. — A kétsoros, rímtelen ráismeré-
seknek van némi hagyományuk irodalmunkban. Egy-egy jól ismert
példa Pilinszkytől: „Táblára írva nyakadba akasztjuk / történeted”
(Trónfosztás) és Tandoritól: „Némaság a hang helyett. / De a némaság
mi helyett?” (Koan III.).

Az „Elfogadhatatlan” kategóriája a „jóvátehetetlen jóvátételé -
nek” Pilinszky-féle költői programját idézheti föl, s ugyancsak tőle
az Egy életen keresztűl harmadik strófáját: „Gyerekkorunkban meg
kellene halnunk, / tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, / de to-
vább élünk, foltozgatva és / tóldozgatva a jóvátehetetlent”.

A jó és a rossz között nem a józan tudat, inkább a tudattalan ön-
csalás szokott választani — rosszul. Az örök páli dilemma ez: „Mert
nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem,
melyet nem akarok” (Róm 7,19).
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A dualitás konfliktusos metafizikai teréből egyetlen kiút lehet
talán: elfogadni az Elfogadhatatlant. Lemondva az énről, hogy az én
bűnei s fájdalmai is elmúljanak. Mint szintén Pilinszkynél (bárha
nála vereségre rendezkedik be a lírai én): „…hogy visszatérve éj-
sza ka szobánkba / elfogadjuk az elfogadhatatlant” (Elég).

Elfogadni, tökéletesen: ha szavakkal nem is, szellemiségével talán
erre biztat Fodor Ákos kétsorosa.

5.

TÜNDÉRPÁRBESZÉD

— Tudsz játszani?
— Tudok.
— És szeretsz is?
— És szeretlek is.

Tündéri párbeszéd? Vagy tündérek párbeszéde? Netán a beszéd -
helyzet avatja tündérré a résztvevőket? Ilyesformán: a játékosság?
a párbeszéd? a szeretet tesz tündérré/tündérivé? (Mennyire más
hangütés és látásmód ez, mint Nemes Nagy Ágnes epigrammatikus
Párbeszédében, ebben a különben remekmívű ars poeticában: „En-
gedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a széltől? / Rongy lennél
egyedűl. Így lobogó, lobogó”.)

A gyerekszáj és a tündéri optika a nyelvi játékosság versközegé-
ben pazarul talál egymásra. A tudás és a szeretet különválasztása a
két kérdéssel, illetve a szeretet magasabb rendű — vagy legalábbis
titokzatosabb — voltának sugalmazása az „És…” fokozó kíváncsi-
ságával: a játék idejéből a szeretet időtlenségébe emeli a verset.

Tündérhajszálon múlik, hogy a nyelvtani félreértésen alapuló
helyzetkomikumból Fodor kezén nem egyszeri tréfa, hanem mara-
dandó költészet lesz. De ez a hajszál elszakíthatatlanul szép.

6.

KÉPEM EGY LÁNYRÓL

napcsepp

Különös eset: a cím magyarázóan szöveges, a szöveg címszerűen
lényegi.

A napfénytől kicsorduló könnycsepp kézenfekvő olvasat (bele-
értve a [könny]cseppben részint tükröződő, részint azt fölszárító
napfény jelenségét is…). Akkor is, ha hozzátesszük: a nap és a fény
metafora is lehet. Például egy vakítóan gyönyörű lányé.

Az n, p, cs: fog- és ajakhangok — a csók fiziológiai zónájában já-
runk. A szóösszetétel kancsal rímet rejt („nap” / „csepp”), ugyan -
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akkor játékos eufónia, szépen hangzó könnyedség jellemzi. A tö-
mörség (1 + 1 szótag) dacára világok olvadnak egybe e szóban: a
látás és a hallás/tapintás; a gáznemű és a folyékony halmazállapot;
az anyagtalan és az anyag; a tűz és a víz dimenziója… már-már
képzavarszerűen. Ráadásul az a mély hangrendű (veláris), az e
magas (palatális) hangzó. A „nap” rövid szótag (egy mora a metri-
kai értéke), a „csepp” hosszú (kétmorányi). — Ámde a „napcsepp”
szóalakban a „pcs” hangkapcsolat miatt az első szótag is hosszú
lesz, azaz hasonul az összetétel második tagjához…

Metamorfózis? Varázslat? Szinesztézia? Több közelítésnek enged
a „napcsepp” titokzatos jelensége; s minduntalan oda kell kilyu-
kadnunk: valamiféle mítoszi teljesség, elemi egység, eredendő
egész képződik itt meg (áll helyre? s a lány szépségének [avagy a
rajongó tekintetnek] köszönhetően?). Nem is csoda. A napból egy
csepp (ha így olvassuk) se más: Lélekből a lélek, Egészből a rész.

A verset közlésekor szerzői kommentár vezette be: „1993-ban
megkeresett egy vakítóan gyönyörű lány; találkoztunk és nem ta-
lálkoztunk össze — az Egész mindkét része mélységesen és múl-
hatatlanul megérintett — ezt az élményt »nagyítottam föl« azzá az
emlék-művé, mely itt látható” (Egy vakítóan gyönyörű lány).

Lám, ennyi kell csak, hogy egy vers maga is napcsepp legyen.

7.

HÁLA

Köszönöm hogy köszönöm.

A szóismétlés poétikája látszólag redundanciát eredményez; va-
lójában a derű metaállapotáról, a megvilágosító megvilágosodott-
ságról — mint kívánatos létbeli alapállásról — ad hírt. A háláról
azért, hogy hálásak lehetünk. (Mert képesek vagyunk rá — s mert
van kinek.)

A két állítmányt nyelvérzékünk óhatatlanul egy alanyhoz rendeli.
(Nyelvérzékfelettink két alanyt sem tartana elképzelhetetlennek, de
ez nyelvfeletti kifejtést igényelne. Ehhez se nyelvünk, se bátorsá-
gunk.) — Miközben az egyetlen címet két irányban vonatkoztathat-
juk (hiszen — legalább — kétszeres a hála).

A kulcsmozzanat: a tükörszerkezet. Elölről, hátulról ugyanazt
mondja a szöveg. Azaz mintha végtelenítve volna a közlés… A kö-
szönet.

Köszönet érte. (S hogy megköszönhetjük.)
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