
Megvallom, nekem nagyon hiányzik. Az ér-
deklődése, a kíváncsisága, a nyitottsága, a sokol-
da lúsága. És persze hiányzik a mosolya, amely szin-
tén valami olyan hagyományt közvetített, amelyet
kezdünk elfelejteni.

Ezt az emberi teljességet idézi fel az emlékkönyv,
egy szép és teljes élet hagyatékaként. (Hungarovox,
Budapest, 2018)

RÓNAY LÁSZLÓ

HORKAY HÖRCHER FERENC: 
A SZELÍDEK VÁROSA

Horkay Hörcher Ferenc új verseskötetének külső
megjelenése letisztult, konzervatív és elegáns,
hordozva valamit a kötetet szinte egészében meg-
határozó melankóliából — de abból az érzelmi for-
rongásból nem mutat meg semmit, amit a me-
lankólia folyamatos jelenléte mellett a versek
némelyikében megtapasztalhatunk. A könyv zö-
mében prózai lüktetésű szövegeket tartalmaz,
melyek hol formakövetőbb, hol szabadabban ke-
zelt versformákban íródtak. A lírai én hangja a ver-
sek túlnyomó részében személyes hangot üt meg,
de ez a hangoltság nem kizárólagos. A kötet íve,
amelyet egyrészt a versek tematikája, másrészt ér-
zelemviláguk változásai jelölnek ki, szimboliku-
san hét ciklusban vázolódik föl.

A nyitó ciklus, mely a Családi fényképalbum címet
kapta, részint valóban képleírásokat tartalmaz. Ré-
szint képszerű emlékfelidézések alkotják anyagát,
míg bizonyos versek másodlagos forrásokra tá-
maszkodó családtörténet-írásként, a családi le-
gendárium újra- vagy továbbírásaként olvashatók,
a közvetlen rokonság és a már személyesen nem
ismert ősök felidézéseként, tetteiket, karaktereik
egy-egy jellemzőbb vonását megörökítő történetek
újramondása, valamint a hátrahagyott tárgyaik fag-
gatása által. Ilyen módon jön létre a fényképalbum,
de hangsúlyos része a traumafeldolgozás is: a cik-
lus részben anyaverseket tartalmaz, melyek kör-
vonalazzák az anya alakját, számot adva arról a
szenvedésről is, amit a másik kínjainak látványa
okoz, néha egészen plasztikus módon részletezve
az anya szenvedéstörténetét.

A kötet homogenitásától talán leginkább a Sir
Philip Sidney belovagol Krakkóba ciklus üt el, más-
fajta hangoltságával, játékos történetszerűségével.
A versek beszélőjének énszerűsége háttérbe szorul,
helyét egy másfajta megszólalásmód, a „krónikási
beszéd” veszi át, amely a korán meghalt angol köl-
tő-katona-kalandor egy krakkói tartózkodása alatt
esett gáláns kalandjának, majd halálának földol-
gozásából épít fikciót. A hét versben egy fiatal, szé-
delgő, de lánglelkű reneszánsz művész markáns
képe rajzolódik ki, aki ugyan hivatalból belefolyik
a politikába, de akit valójában nem a karrier vagy
a tudás, hanem a szerelem, a nők utáni vágy hajt.

A szerelmi tematika, az erotika, mely a kötet további
részében, ha nem is ilyen elsődleges módon, de még
szerephez jut, itt még a grammatika és fikcióte-
remtés eltávolító gesztusain keresztül érvényesül.
A ciklus záró verse pedig nekrológ a sebesülésben
idő előtt elhunyt költő tiszteletére, hiszen élete ép-
pen így, a maga esendőségében és túlfűtöttségében
válhatott autentikussá: „Forró és illatos ölek rab-
ját egy / mély tüzű tekintet űzte a Habsburgok /
birodalmának távoli székvárosába: hódítani jött, jus-
sát megszerezni, / Isten bocsássa meg neki minden
vétkeit!” (46.)

A következő egységben, az Adria, szerelmemben
azonban visszatér az elsődleges hangoltság, ami az
első ciklust is jellemezte. A kötet melankolikus hang-
vétele itt erősödik fel igazán, a szövegek tematikája
ismét személyessé válik, a versek beszélője ismét
én-perspektívából szólal meg. A tónusuk is intim:
a másikhoz való viszony problematikusságára va -
ló rádöbbenést, az öregedés jeleinek észleleteit, a má-
 sikhoz való visszatalálás nehézségeit járják körül.

Az Újabb párizsi útinapló ciklus valóban a fölidé-
zett formának megfelelően indul, napokra bontva
dolgozza fel egy utazás részleteit. Ekként részben
az előző ciklus tematikáját viszi tovább: a személyes
életanyag perspektívájából szemlélve szembesíti, üt-
közteti a múltat és a jelent, amelyen keresztül a vi-
lág és az én változásai — azaz a világhoz való meg-
változott viszonya — is tapasztalhatóvá válnak: „Az
emlékezet utcáit rajzoljuk át a bennünk élő város /
térképén. Az idővel beálló változásokat kell átve-
zetnünk.” (64.) Olyan önvizsgálat történik, melyben
újfent a másikkal való kapcsolat milyensége kerül
a fókuszba. Az útinaplószerűség végül megtörik, hi-
ába az igyekezet a sugallt számmisztikai teljesség-
re. A napló megtörése újabb szembesítést eredmé-
nyez: az utazás múltjának és a megírás jelenének
szembesítését, aminek hátterében az egészelvűség
hiányának tapasztalata munkál. A ciklus mégis így
válik kifejezővé, hiszen az emlékek és a versbeszéd
jelenének állapota között feszülő ellentmondásos -
ság épp a koncepció e szándéktalan megtörése ré-
vén tükröződhet a formában.

Az Álmok, emlékek ciklusban oldódik föl a kötet
címének enigmája, melyet ugyan már az első cik-
lus is sejtetett, de ténylegesen itt kapja meg refe-
renciáját, utalva a versbeszélő emlékek alkotta bel-
ső, térszerű, városszerű világára és annak lakóira:
„Mire felkerül az utolsó kémény, toronyra a kereszt,
/ megérkeznek ők is, múltad menekültjei, a szelí-
dek, / hogy belakják városod vak, nélkülük kon-
gó tereit.” (71.) E versek vegyes élményanyagból
táplálkoznak, de főként a fantázia irányított vagy
irányítatlan működése dominál bennük, emlékek
és képzeletjátékok formájában, így az erotikum is
itt bukkan föl újra.

A Tél ciklus az évszak ősi toposzát működteti.
E versek tehát explicit módon a halál képzetkörét
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járják körbe, több perspektívából: a halandóság gon-
dolata fölötti, széles érzelmi skálán mozgó kontem -
pláció íródik bele a szövegekbe, melyek néme lyike
nem mentes az önmarcangoló gesztusoktól sem.

A záró Kóda ciklus végül még egyszer fölvo-
nultatja a kötet egészében fölbukkanó gondolati
csomópontokat, kérdéseket, hangulatokat, meg-
szólalásmódokat. A szövegekben dúló belső-kül-
ső viharok tapasztalati anyaga végül mégis bizo-
nyos megnyugvás formájában párlódik le, melynek
fedezetére a kötet záró versében a versbeszélő foly-
ton működő önanalízise egy egyszerű, kulcsfon-
tosságú megállapítással mutat rá: „elfogadtam a
feltételeket”. (119.) (Orpheusz – Gutten berg Pál
Népfőiskola, Budapest, 2018)

TANOS MÁRTON

ALICE MUNRO: 
IFJÚKORI BARÁTNŐM

Alice Munro (1931) kanadai írónő a 2013-as No-
bel-díj nyertese, akit a bírálóbizottság indoklá-
sában „a kortárs novella mesterének” nevezett.
Ebben a kötetében tíz elbeszélését olvashatjuk.
A kiadványt gondozó Park Könyvkiadó korábban
már több Munro-könyvet megjelentetett: Csend,
vétkek, szenvedély (2007); Drága élet (2014); A bol-
dog árnyak tánca (2015); Juliet — Három történet
(2017); Nyílt titkok (2018).

Az Ifjúkori történet címadó írása önéletrajz ih-
letésű, Munro a saját, tanítónő édesanyjához fű-
ződő ambivalens viszonyából kiindulva meséli el
két nővér, Elli és Flora, valamint a hozzájuk kap-
csolódó férfi, Robert történetét. Flora látszólag
vesztes, hiszen először a beteg Elli, majd utána az
őt ápoló Atkinson nővér csábítja el tőle Robertet,
de erős istenhitével túlemelkedik ezen, szívében
nincs harag senkivel szemben. Magányosan öreg-
 szik meg, ám „tökéletesen boldog és elégedett az
életével, ahogy mindig is az volt”. (29.)

Az Öt pont című elbeszélésben Brenda, a há-
zasságban élő kétgyermekes családanya szeretőt
tart, Neil Bauert, aki elmeséli neki egy régi em-
lékét: egy felfokozott testi vágyait kordában tar-
tani képtelen lány nemcsak önmagát, de szülei jól
menő vállalkozását is tönkreteszi. Ez a történet
éket ver az asszony és szeretője közé, ráadásul új-
raéleszti a férfiben a hasis iránti szenvedélyét. Az
önpusztítás romboló ereje működik. „Az ember
nem áll meg, hogy elgondolkodjék rajta, miért is
akar rombolni. Csak megy és pusztít.” (64.) A vá-
ratlanul kitört konfliktus miatt Brenda és Neil vi-
szonya soha nem lesz a régi. „Neil ragyogása kis-
sé megkopott a szemében és talán soha nem is kapja
vissza eredeti fényét. A férfi valószínűleg ugyanígy
van vele. És a neheze még hátravan.” (72.)

A történetek nagy többsége a 20. század máso-
dik felében játszódik, a Meneseteung című elbeszélés

viszont a 19. század utolsó harmadában. A cím egy
folyóra utal. A kanadai kisvárosban egyedül él
Almeda Joynt Roth költőnő. A tragédia gyermek-
korától kezdve végigkíséri, elveszti két testvérét,
majd korán a szüleit is. Élete az alkotás, vágya, hogy
megírja az egyetlen verset, „amelyben minden ben-
ne van, és amely mellett minden más vers, minden
vers, amit eddig írt, jelentéktelenné törpül, pusz-
ta próbálkozássá, rongycafattá”. (99.) Nem kerüli
el a szomorúság a kisvárosba érkező Jarvis Paulter
békebírót sem, akinek a felesége halt meg. Két ma-
gányos lélek, szinte törvényszerű, hogy egymás-
ba szeressenek, összeházasodjanak. Itt azonban el-
marad ez, kapcsolatuk még azelőtt véget ér, hogy
elkezdődhetne. Személyiségük eltérő jegyei kiüt-
köznek, amikor a békebíró érzéketlenül viszonyul
egy súlyosan bántalmazott nő szenvedéseihez, nem
érti Almeda aggodalmát. Évtizedek múlva, a vá-
roska köztiszteletben álló polgáraiként, de magá-
nyosan halnak meg, Almeda megőrül, ahogy az
anyja is, sorsában érvényesül a determináltság, ami-
ből nincs menekvés.

A kötet talán legjobb írása a Képek a jégről című.
A feleségét elvesztő, nyugdíjba vonult Austin
Cobbett, az Egyesült Egyház lelkésze a krisztusi sze-
retet megtestesítője, új házasságára készül. Austin
menedékházat hoz létre azoknak az alkoholis-
táknak, akik le akarnak szokni az italról. Az ő hite
„figyelmes, csöndes” (199.), cselekedetekben meg-
mutatkozó hit, kiemelten törődik a sorsukat kilá-
tástalannak látó emberekkel. Az egyik megmentésre
váró lélek, Brent — Karin férje —, miután Isten ke-
gyelméből szakít korábbi életvitelével, elidegení-
ti Austintól és magához vonzza a gyülekezet azon
tagjait, akik „szigorúbb és ádázabb” (199.) vallá-
sosságra vágynak. Austin megbocsátó és könyö-
rületes, szemben Karinnal, aki képtelen megbo-
csátani Brentnek a korábbi sérelmeket, és kisfiuk
halálát. Karin a nyugalomba vonult és már magá-
nyos lelkész támasza, tehetetlenül szemléli, hogy
Austin távolban és jómód ban élő lánya és fia nem
csupán földrajzilag, de lelkileg is messze kerültek
apjuktól. Austin Cobbett elutasítja a dogmatikus
gondolkodást, számára a hit az öröm forrása is. Vall-
ja, hogy „többféle módon is szerethetjük Istent, és
ezek közé tartozik az is, hogy örömünket leljük az
ő világában… A bűntudat maga is bűn és komoly
kísértés… A megbánás az egészen más dolog. Ho-
gyan mehetnénk keresztül ezen a hosszú életen
anélkül, hogy lenne mit megbánnunk?” (205.)

A Másként című elbeszélésben a valaha írói ál-
mokat dédelgető Georgia keresi fel egykori barát-
ját, a sebészorvos Raymundot, s a felidézett emlé-
kekből ismerjük meg, hogyan bomlott fel egy
hajdani baráti társaság, kölcsönös árulások, meg -
csalatások következtében. A boldogság receptjét
Raymund fogalmazza meg: „Boldog vagyok. És-
pedig azért vagyok boldog, mert beérem azzal,

637


