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Az élet il la ta
(Pátkai Ti va dar: A kõ ris fa ár nyé ka)

A könyv bo rí tó já ra egy, a ké szí té se 
ide jén ta lán ko ránt sem mû vé szi nek 
szánt, de a rá ra kó dott, az alig el be-
szé lés nyi en rö vid nek tû nõ el múlt év ti-
ze dek jó vol tá ból mû vé szi jel kép pé 
ne me se dett fény ké pet ter ve zett Pátkai 
Ti va dar csa lá di al bu má ból a bo rí tó 
ké szí tõ je, Sza bó Dá vid. A ké pen a 
vi lág ra ön tu da tos szi gor ral te kin tõ 
há rom éves-for ma sokorópátkai, maj-
da ni Tró ja-hó dí tó kis Ak hil le usz 
lát ha tó, el ma rad ha tat lan att ri bú tu-
ma i val. Bal já ban bab ka ró ke le véz, 
jobb ja fe lõl a fog hí jas ke rí tés nek 
tá maszt va hos  szá ban ket té re pedt al jú, 
hasz na ve he tet len sza kaj tó fa tál pajzs. 
Há ta mö gött a min den vi lá gi ron tást 
el ren de zõ, rozs dállt, ki tud ja, utol já ra 
mi kor hasz nált bo ro na pi hen, tüs ké i-
vel a ke rí tés lé ce i nek tá masz kod va, 
ami eb ben a sa já to san, bar ní tott ra 
antikolt fé nyek kel fel ra gyo gó uni ver-
zum ban szin tén az áb rá zolt sze mé-
lyi ség fél is te ni, vagy leg alább is írói 
el hi va tott sá gá ra utal.

Köz tu dott, hogy a pró za mû vé szet 
nagy já ból azon a pon ton kez dõ dik, 
ahol a szub jek tív él mény vi lág el vesz-
ti ön ma gát, és meg kér dõ je lez he tet len 
va ló ság gá vá lik. Avagy ami kor az 
ön élet raj zi ih le tés vég képp, fel lel he-
tet le nül el ide ge ne dik az áb rá zo ló sze-
mé lyi ség tõl. Ami kor az el be szé lõ és a 
tör té net me sé lõ sza kí ta nak egy más sal. 
Ami kor el hi szem, hogy min den csak is 
úgy tör tén he tett a vi lág ban, aho gyan a 
tör té net me sé lõ rög zí tet te.

A kõ ris fa ár nyé ká ban ele jé tõl a 
vé gé ig az el be szé lõ Pátkai Ti va dar 
éle te, el tart a kis gyer mek kor tól a 
fi a tal fel nõtt el sõ lé pé se i ig, a ha jó zó 
kor sza kig, a ka to natör té ne te kig, a 
ha za sze re tet-tör té ne tig, az em lé ke ket 
ös  szeg zõ, meg sé tál ta tó gyõ ri el mél-
ke dé se kig. Min den ke rek egész. A 
tör té net me sé lõ nek azon ban már csu-
pán a min dent meg fi gye lõ te kin te te 
nyug szik meg az áb rá zolt tár gya kon. 
Lát ja, sõt, szem re vé te le zi és le jegy zi 
a va la ha sze mé lye sen is át élt vi lá got. 
Ép pen ak ko ra tá vol ság ból, ahon nan 
már nem ha tol nak el a mon dan dó ig a 
ben sõ ben fel fa kad ni ké pes ér zel mek. 
És olyan kö zel rõl, ahon nan a mik ro vi-
lág fi nom rez dü lé sei is lel tá roz ha tók. 
Olyan arány ér zék re vall ez, ami lyen 
csak a szü le tet ten vi lág lá tó em be rek, 
az igaz me sé lõk sa ját ja tud len ni.

Az ön nön em lé ke zés tech ni ká já tól 
el tá vo lo dott Pátkainak kö szön he tõ en 
ezért lép he tünk úgy, láb ujj he gyen, 
eb be a ma te ri á li san ki ta pint ha tó 
va ló ság ban töb bé már nem, de egy 
le het sé ges vi lág ban igen is örök ké va-
lón lé te zõ, lel ke i vel, em bert meg ha-
tá ro zó em lé ke i vel má ig je len lé võ, 
a sokorópátkai há za kat, az ut cát, az 
egész me zõt, szûk és tág kör nye ze tet 
– ben nük a va la ha ott élt em be rek kel 
– be töl tõ uni ver zum ba, mint ha ott hon 

len nénk. S ugyan úgy a gyer mek kor-
ba, az ero ti ká val túl fû tött if jú kor ba is. 
Mert ami va la ha élet adó igaz ság volt, 
bi zo nyos, hogy fenn áll ma is.

A pró za mû vé szet ta lán leg õsibb fel-
fe de zé se az, hogy min den ki ben él egy 
vi lág, amit gyer me ki mí tosz nak ne vez-
he tünk, csak fon tos sá gát veszt ve, fel-
nõtt ként so kunk ból a tu dat mé lyé be 
tû nik, hogy az tán a fel nõt tek re jel-
lem zõ, vé de ke zõ, ki szik ka dás ra szánt 
tu dat tal el hes se get hes sük ma gunk tól. 
S író az lesz, aki ezt a vi lá got nem-
csak meg tud ja õriz ni ma gá ban, de 
bár mi kor fel is ké pes ele ve ní te ni, a 
ma ga nyüzs gé sé ben moz gás ba tud ja 
len dí te ni. Eh hez csu pán az ar ra va ló 
ké pes ség kell, amit a ter mé sze tes lét-
ér tel me zés nek, és a leg ke vés bé sem 
iro dal mi an ki mó dolt vi lág lá tás nak 
ne ve zünk. A rit ka pil la nat rög zí té sé-
nek ál la po ta, amely ben adott vi lá gunk 
ér vé nyes sé ös  sze áll.

Mind an  nyi an, akik élünk, és kel-
lõ kép pen sze ren csé sek is va gyunk, 
be val lot tan vagy be val lat la nul egy 
örök, fö lénk te rí tett Kõ ris fa ár nyé ká-
ban tar tóz ko dunk. Ko rai mí to szok 
ke let ke zé sé nek szent sé gé vel be bo rít-
va, és ko rán – még ön tu dat lan lé lek-
kel, még is, va la hon nan a még meg 
nem élt vi lág ból jö võ, de hi bát la nul 
mû kö dõ rosszal meg ter hel ten – gyat-
rán, szin te ön tu dat la nul el kö ve tett 
ere den dõ bû nök má zsás sú lyá val meg-
át koz va. Fe le lõt le nül meg is mé tel ve a 
vis  sza von ha tat lan és a to váb bi ak ban 
meg gyón ha tat lan vét ket, de le zárt 
száj jal, ke mé nyen el hall gat va a szür ke 
köd bõl elõ jö võ sej tést: a bûn el kö ve té-
sé nek pil la na tá ban vég le ge sen el ve szí-
tet tük ké sõb bi éle tünk meg ol dá sá hoz 
a kul csot.

A kö tet nyi tó no vel lá ja le nyû gö zõ, 
bár szán dé ko san hal vány ra fel vil lan-
tott, s így ne he zen ész re ve he tõ szim-
bó lum. Fél re ért he tet len a tett, ahogy 
a kis gyer mek ko rát élõ író mint egy 
a mö göt tes tu dat mé lyé bõl elõ tö rõ 
kí ván csi já ték ré sze ként el tün te ti a 
csa lád el sõ és egyet len la kás kul csát 
a ku ko ri ca föld ön. S káini, ahogy szó 
nél kül, szin te rez ze nés te le nül vé gig né-
zi a több ször is fel ka pált föld ben kul-
csot ke re sõ szü le i nek két ség beesett 
szen ve dé sét, hi szen már õ ma ga sem 
tud ja, me lyik ür ge lyuk ba nyom hat ta 
be le. Ön tu dat lan és az em lé ke zet bõl 
ki hul lott cse le ke de te az õs bûn ösz tö-
nös meg is mét lé sé vel azo nos, av val a 
bak lö vés sel, ami ele ve ben ne ren del-
te tik a sors ban. Nem vé let len az sem, 
hogy Pátkai ra va szul a gyer me ki tu dat-
ta lan kö dé be rej ti a tör té ne tet. A kõ ris-
fa ár nyé ká ban azt a to váb bi ak ban fel 
nem idéz he tõ pil la na tot áb rá zol ja, 
ami kor az a bi zo nyos is me ret len, 
vég ze tes va la mi ki lép tet ben nün ket 
az ad dig óvó uni ver zum ból, s ev vel 
a moz za nat tal az élet lé nye gét ra gad ja 
meg. Azt az el évül he tet len tör vényt 
mond ja ki ugyan is, hogy va la mely 
ere den dõ bûn el kö ve té se nél kül ta lán 
nincs is be fo ga dás a kül sõ vi lág ba.

Ami a to váb bi ak ban tör té nik, az 

esen dõ sé gek és a bû nök hal ma zá ba 
tar to zik, avagy: az em ber az éle tet, 
az élet min den mo csa ras le he tõ sé gét 
ma ra dék ta la nul, fe né kig ki él ve zõ 
esen dõ – mond ja ki Pátkai. És ezt el 
kell hin nünk ne ki, akik mind an  nyi an 
esen dõk és sor sunk ban bot la do zók 
va gyunk.

Ha van en nek a pró za könyv nek 
va rá zsa va la hol, ak kor eb ben a több-
szö rö sen rejt je le zett üze net ben ér he tõ 
tet ten. Akár ho vá te kin tünk, bár me lyik 
pró za da rab ját is ol vas suk a könyv nek, 
min den hol a tö ré keny re te rem tett 
EMBERt lát juk, aki jól-ros  szul éli az 
éle tét a rá sza bott ke re tek kö zött. Bi cik-
li bel sõt salleroz, vagy le dér le ány kát 
ke rék pá roz tat kör be-kör be a nõi ne mi 
szerv lát vá nya okoz ta csa ló dás és ki áb-
rán du lás ked vé ért, öre ge dõ fér fi ként 
meg kí sér li egy be rak ni a gyõ ri pi a con 
az élet so rán szer te sza ladt idõ ben 
té vely gõ em lé ke ket. Ezért is le het a 
könyv szin te min den da rab ja: lét him-
nusz a ma ga egy sze rû sé gé ben.

Li ne á ri san ha la dunk a szö veg ben a 
lé ten át, mert úgy kí ván ja a szer kesz tõi 
elv, hogy ne le gyen tö rés az idõ ben. 
Hi szen még is csak (ön)életírásról vol-
na szó. Va ló já ban azon ban még sem 
ar ról, hi szen ez a linearitás csu pán a 
szö veg bur ka. Amint szö ve gen be lül-
re ke rü lünk, egy egé szen más, bel sõ 
idõ kons tel lá ci ó ba és a nyel vi meg fo-
gal ma zás sa já tos bûv kö ré be lé pünk 
át. Hi á tu sok tá mad nak itt is, ott is. 
Sza ka dá sok a szö ve ten. Vib rál ni kezd 
a szö veg, il la nunk át az idõn, éve ket-
év ti ze de ket elõ re, éve ket-év ti ze de ket 
vis  sza. De cik cakk ban is, ahogy 
tet szik. Az em lé ke zés tö ré keny, ám 
an nál ag res  szí vabb ter mé sze té nek 
kö ve tel mé nyei sze rint. De úgy is csak 
a lé nyeg a fon tos itt, nem az ap ró lé kos-
ko dás. Ahogy az egyes tör té net szá lak 
a me sé lõ ben asszociatíve és sza ba don 
egy be ját sza nak, kü lön vál nak.

Köd be ve szõ ala kok vo nul nak itt, 
eb ben a fel-fel köd lõ idõ ben, le be gõ 
tér ben, em lé ke zet mor zsák pe reg nek a 
nyi tott te nyér bõl, a tár va ma radt uj jak 
köz ti ré se ken át. Vol tak azok, akik nek 
len ni ük kel lett, akik nek át kel lett ad ni-
uk ta pasz ta la ta i kat, lé tük ta nul sá ga it, 
hogy to vább épül hes sen ezek bõl a 
kö vet ke zõ élet. És mind ez an  nyi ra 
egy sze rû és ter mé sze tes, és an  nyi ra 
egy sze ri, hogy még egy szer, ugyan-
azt, ugyan úgy nem is le het ne új já 
te rem te ni. Olyan, a ma ga ter mé sze te 
sze rint ki ala kult, meg for má ló dott 
vi lág ez, amit csak is a tör té net me sé lõ 
ked vé re ta lál ha tott ki a Te rem tõ.

Min den fa lu nak meg vol tak a cso-
da em be rei, ezer mes te rei, szel le mi 
ve zé rei, s ugyan úgy meg volt a má sik 
ol dal is, ugyan az a cso da lény, csak a 
ne ga tív ol dal ról, a tes ti- és a szel le mi 
fo gya té kos, akik rõl gon dos kod nia kel-
lett a kö zös ség nek. Az erõs és a gyen-
ge. A kö zép sze rû. Pátkai min dent tud 
ar ról a fal vak kö zös sé gét ös  sze tar tó 
kü lö nös szer ve zõ erõ rõl, ami rõl csak 
ak kép pen le het me sél ni, hogy: élt 
egyszer…. Mond ják, hogy… És ak kor 
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hir te len ott ta lál juk ma gun kat a me se 
kö ze pé ben. Ab ban a pil la nat ban, ami-
kor az él mény egy be ko vá csol min den 
va la ha lé te zett kul tú rát.

A könyv el sõ fe lé nek írá sai en nek 
az em bert ne ve lõ vi lág nak a fény be 
emelt pil la nat fel vé te lei. Ezer mes te rek-
rõl (Gyü mölcs ol tó Ger gõ, A gazíszó-
gép, Gyür ke), a fa lu „lel ké rõl” (Fa lu-
si for ra da lom, „Ez nem bicigli!”), az 
éb re de zõ fér fi ú ság kín ja i ról (Je len tés 
az al váz alól, Unat ko zó is te nek), 
a ha lál ál tal oko zott be tölt he tet len 
hi ány ról (Gaz dát lan gu mi csiz ma) 
me sél nek. S min den meg je le ní tett 
fi gu ra élet jel kép is egy ben, s nem csak 
az apa, az anya, a nagy ma ma, a tör té-
net me sé lõ öreg ap ja, de a tá gab ban sze-
re tet tek is. Szür Ger gõ, a gyü mölcs fák 
tu dó ja, Sza bó La jos bá csi, a haj dan 
volt böl lér, de Basszaszíjjeljózsi, a 
fa lu ezer mes te re épp úgy. Va rázs vi lág. 
Fel tá maszt ha tat lan, mert on nan vég-
képp, ki von ha tat la nul be le kö vült az 
örök ké je len va ló me sé be.

A könyv má so dik ré sze az Éden bõl 
tör tént ki ûze tés vi lá ga, az „or cád ve rí-
té ké vel egyed a te ke nye re det” egyér-
tel mû sí tett lét hely ze te. Egy má sik, 
ke mé nyebb uni ver zum ez, amely ben 
az em ber nek cse le ke de te i vel ál lan-
dó an iga zol nia kell em ber sé gét (Sza-
bály ta lan ha jó nap ló, Jan, Johann 
és Já nos), de még sem ide gen, mert 
ugyan ab ból a gyö kér bõl, az em be ri 
sors lét tör vé nyé bõl sar jad.

Ki vagy? Mi vagy? Kér de zi ez az 
ön nön ma ga pa ra di cso má ból az em be-
ri kö zeg be ta szí tott vi lág, és en nek a 
kér dés nek meg kell fe lel ni, vál toz zék 
is a kér de zõ sze mé lye, sze mé lyi sé ge, 
élet hely ze te bár ho gyan. Ké pes vagy-e 
meg ta nul ni védlizni? Vagy bár mit? 
Ki tar tó an? Pátkai itt, eti kai nor ma tí-
vá i ban, alap ve tõ kér dés fel te vé se i ben 
a nagy ro man ti kus, Jack Lon don utó-
da is le het ne, vagy a szi kár-pa raszt 
re a lis ta Ve res Pé te ré. Mind egy. Mind-
ket ten azt mond ják, hogy aki nem tud 
va la mit, nem is me ri a vi lág rend jét, 
tör vény sze rû en el bu kik.

A me se mon dó azon ban nem lép 
fel ef faj ta kö ve tel mé nyek kel. Csak 
el me sé li tör té ne te it. Aki ta nul be lõ le 
va la mit, az ta nul. Aki okul be lõ le va la-
mit, az okul. A szö veg azon ban, ez 
a va rázs la to san tisz tá ra szõtt szö ve te 
az anya nyelv nek és írói nagy sze rû-
ség nek, ami nek se gít sé gé vel mind ezt 
Pátkai lét re hoz ta, úgy ér vé nyes és 
hi te les, ahogy van.

(Ha zánk Könyv ki adó, 2008)
Kemsei Ist ván

Fo lyó par ti Én
és vi lág nagy ze ne kar

(Ve re bes Er nõ:
Ár nyak a te tõ tér ben)

„Azt gon do lom, hogy van nak olyan 
utak, me lye ken nem kell vé gig men ni. 

(...) Mert nem a mi utaink. Más irány-
ba ve zet nek.” Ve re bes Er nõ cím adó 
no vel lá já nak per le ke dés fosz lá nyai az 
egyé ni irány le he tõ sé ge ket, a szín lelt 
ha la dás szem pont ja it ku tat ják. A kis vá-
ros mû ve lõ dé si há zá nak üres pad lá sán 
leg fel jebb (a pat ká nyo kat ki fá raszt va) 
kör be-kör be jár kál ha tunk, vagy fel-
nyit hat juk a le já ra ti csa pó aj tót, meg-
le he tõ sen sze gé nyes irány re per to ár 
áll az egyén elõtt. Az arisz to pha né szi 
per le ke dés pad lá son ját szó dó sza-
kaj tói bábimi tá ci ó ja egyéb ként nem 
ve zet gyõ ze lem hez, nem dõl el iga zán 
a harc Tolsz toj és Shakes peare kö zött. 
Szük ség te len a vég ered mény, a Nagy 
Ér ték ki mon dá sa, sõt Cer van tes és 
hõ se i nek ta nács adói vi tá ja is vi tat ha-
tó. Egy ál ta lán ki dönt het ar ról, hogy 
ki, me lyik fel fo gás, me lyik írói élet-
mû mi kor, mi lyen irány ba in dul? Az 
egyén szin te szín da rab sze rep lõ je ként 
él a vi lág ban, ho lott a da ra bot mint ha 
csak ma ga ír ta vol na...

A vaj da sá gi Ve re bes Er nõ Ár nyak 
a te tõ tér ben cí mû pró za kö te te az irá-
nyok prob lé má ját, be lé pés és ki lé pés 
dis kur zu sát, il le tõ leg „a nem-tudom-
ki-vagyok transz cen den tá lis én-tu da-
tát” jár ja kö rül. Egy re in kább nyil-
ván va ló, hogy a Ve re bes-szö ve gek 
iz gal mas el mé le ti irány ba, fõ ként a 
lét kér dé sek, a szub jek tum ön ma gá hoz 
vi szo nyí tott em ber fe let ti ál la pot vál to-
za ta i nak (lásd en nek kis sze rû bács kai 
ér tel mez he tõ sé gét is!) vizs gá la ta és az 
intermedialitás prob lé ma kö ré nek iro-
ni kus meg moz ga tá sa fe lé ha lad nak. 
Ha az ol va só az újabb Ve re bes-kö tet 
utol só, A sír ásó nya ral ni ment cí mû 
no vel lá já ból in dul ki, ak kor fi gyel me 
az iden ti tás já ték ra te re lõ dik, hi szen 
az is kér dé ses, hogy ki ve szi ész re az 
át vál to zá so kat, az-e, aki vel meg tör té-
nik, vagy az, aki né zi. A tíz éves kis fiú 
az ud va ri te ra szon ül dö gél ve fe de zi 
fel csa lád ját. Az apa-transz for má ci-
ó ra va ló rá cso dál ko zás a kü lön bö zõ 
tu do má nyok szem pont já ból kü lön-
fé le kép pen ér tel mez he tõ, ám az apa 
ide gen archeapává vál to zik át, ami az 
én-ta pasz ta lat ra is ki hat. Az el be szé lõ 
a di lem mák, az on to ló gi ai kér dé sek 
ki éle zé sé re kon cent rál: „Néz tem ezt 
az archeapának ki ne ve zett va la kit, 
amed dig las san el ere dõ kön  nye i men 
át lát tam õt. Az, hogy ez az él mé-
nyem mi ért hagy ta hi de gen pont apá-
mat, ké sõbb sem de rült ki szá mom ra. 
Ak kor úgy ült ott, mint aki nem tud az 
apá ból archeapába va ló transz for má ci-
ó já ról. De ép pen ez a meg döb ben tõ! 
Hisz ve le tör tént meg, ne kem csak 
ész re kel lett ven nem! (...) Köz ben 
(ak kor) azt ta pasz tal tam, hogy ve lem 
is tör té nik va la mi. Il let ve, ugyan ez 
a kér dés fel te he tõ ön ma gam nak is: 
mi ért ép pen én va gyok az, aki itt ül 
a szé ken, sa töb bi.” A né zõ pont ok iro-
ni kus el moz du lá sai a sza vak bék lyó já-
hoz és hasz ná la tá hoz kap cso lód nak: 
„S ak kor, csak úgy, egy sze rû en, sutty. 
Ki lép tem ma gam ból. Ma dár let tem, 
bár kü lö nö sebb ma dár táv lat nél kül, 
egy ve réb ug rás nyi ra a föld fe lett. Még 

csak nem is csippantottam, oly ter mé-
sze tes volt az egész. De a di lem ma 
en nek el le né re nem szûnt meg, ta lán 
azért, mert ma gát a szót imád tam. 
(Ak ko ri ban hal lot tam elõ ször a szü le-
im ba rá ta i tól, akik azon di lem máz tak, 
cél sze rû-e a fe le ség nek a férj után 
köl töz nie Né met or szág ba.) Így vá lik 
az em ber a sza vak rab já vá, vé gül a 
je len té sük meg tes te sü lé sé nek rab já vá, 
amen  nyi ben pél dá ul egy ba rát fe le sé-
gé rõl, vagy an nak ... di lem má já ról 
van szó.” A szub jek tum rá cso dál ko zá-
sai más-más sza vak hoz, át vál to zá sok-
hoz és ké te lyek hez kö tõd nek, vi szont 
a kö rök be ren de zõ dés meg kér dõ je le zi 
a ki lé pés és be lé pés esé lyét. A szub jek-
tum csak ak kor le het bár mi lyen kör 
tag ja, ha õ lép. Ön ma gá ból ki lép ve 
azon ban be lép ni nem tud.

Ve re bes Er nõ (ze ne szer zõ és író) 
Zentán meg je lent ne gye dik köny ve 
(elõ zõ köny vei: Griff, De hol van itt 
villamos?, Mag zat lég zés) a di lem mák 
kör(ben)járásának/kör(ül)repülésének  
kö te te, amely iden ti tás nyo mo zás ra 
ösz tön zi ol va só ját. A di lem ma az 
architextuális vi szony rend szer szem-
pont já ból is fel vet he tõ. Az an to ló gia 
ti zen két szö ve ge ugyan is a mû fa ji, 
il le tõ leg a szer zõ ség bõl és min den 
be ha tá rolt ság ból va ló ki lé pés prob lé-
má ját eme li ki. A mûvészetköziség és 
a mediális dif fe ren ci á ló dás el mé le ti 
dis kur zu sa ki moz dí tott/in gá zó po zí-
ci ó ból ke rül meg kö ze lí tés re. Szi lárd 
alap vagy ha tár nincs, min den moz-
gás ba len dül, he te ro gén lá tás mód ok 
és intertextuális as pek tu sok fel vil lan-
tá sá ra ke rül sor. A ha tár sáv át jár ha tó, 
az õsi ség kér dés kö re ele ven, ahogy 
az idé zett archeapa ké pe is az. A szö-
ve gek el be szé lõ jé nek meg ha tá ro zó 
vi szo nyí tá si pont ja a Fo lyó, amely bõl 
pél dá ul egy Fo lyó par ti Én ere dez tet he-
tõ, mert igen is fon to sak azok a tit kos 
lo ká lis gyö ke rek, ame lyek az egyént 
a mé lyebb, ver ti ká lis ré te gek hez, eset-
leg egy zentai sze rel mi légy ott hoz, 
klub hoz, vagy egy ti szai ha lász la dik-
hoz kö tik.

A kö tet egyik leg ki emel ke dõbb 
da rab ja a Vi lág ze ne, amely egy 
kocs mai be széd hely zet bõl ki in du ló 
– Jó zsef At ti la so ra it idé zõ – bú csú-
hang ver seny egy re ter jesz ke dõ, han go-
so dó, szét ver he tet len nek tû nõ, még is 
kör kö rös lá to má sa. A tom bo ló ze ne 
a te me té si kon tex tus ban szer ve zõ dik 
he te ro gén hang ver sen  nyé, még pe dig 
el mond ha tó ra/ol vas ha tó ra han golt 
vi lág nagy ze né vé. A ze ne el tû nés vég-
sõ, alá za tos hang ja, majd a kocs mai 
ka va ro dás és Kis jós Jós ka rockzenész 
kör be in tõ gesz tus sal kí sért ref le xi ó ja 
(a bal ká ni hely zet re, a ká non ér tel me-
zé si le he tõ sé ge i re is uta ló al lú zió!) 
egy re in kább gro teszk be haj lik, és 
az idõ ben-lét prob lé má ját he lye zi 
elõ tér be. A hang ver seny tel jes erõ vel 
tom bol, ami kor a rend õr ség és a tûz ol-
tók meg ér kez nek. A kör(kör)ös irány 
a kez det mi ti kus hang já hoz, vé gül az 
em be ri fej lát vá nyá nak meg szû né sé-
hez ve zet: „Ar cu kon lep le zet len döb-
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be net. Hisz ilyen ha tal mas ze ne kar 
nincs is a vi lá gon; leg alább hú szez ren 
játs  szák itt azt, amit a »kánon« elõ ír, s 
lám, már kot ta nél kül is megy ne kik. 
(...) Mi ért kell a kar ha ta lom nak foly-
ton be le ron dí ta nia va la mi be? (...) 
Kény szer lük te tés van, ért he tet len eu fó-
ria, egy tra gi kus, utol só ta lál ko zás 
sí ró-ne ve tõ apo te ó zi sa. Egy vi lág nagy 
ze ne kar for tis si mó já ra éb red a te me tõ, 
s hal be le ugyan ab ba, aki él. A kó rus 
még utol já ra ne ki len dül, da gad nak a 
nya ki erek, s a szá jak ha tal mas vul-
kán krá te rek ként fúj ják, küsz kö dik ki 
ma guk ból azt a né hány szót, hogy 
»ha már el pusz tul a világ«, az tán nem 
foly tat ják, csak a ze ne kar höm pö lyög 
meg ál lít ha tat la nul, mi nek is be fe jez ni 
ezt a ti tok za tos fél mon da tot, ami kor 
már úgy is be fe jez te he lyet tünk, meg-
té veszt ve azo kat, akik ma azt hi szik, 
hogy egy ál ta lán kö zük le het egy 
ilyen ün nep hez. A csúcs pont ban a 
bu kás elõ ér ze te ha tal mas, itt min dent 
ki sza bad mon da ni (Mo zart ze né je 
kel le ne ide), az tán meg szü le tik a vég, 
s a ve le kö tött meg ál la po dás alá za tos 
hang ján im már oly hal kan zsong a 
kert, mint a va la mi ko ri pa ra di csom-
ban a ke ru bok ka ra.”

A lá to más vo nat ko zá sá ban a 
test, il let ve a test el tû nés, a hang-
sze rek po zí ci ó ja és a kot ta sze re pe 
sem el ha nya gol ha tó. A mû vész-én 
né zõ pont já ból még is a min dent ki 
sza bad mon da ni mo zar ti moz za na ta, 
va la mint a ha tás ef fek tus, az az a hét 
kvá zi vis  sza tap so lás, a közmûvesítési 
dol go zók meg-meg úju ló sír ki ásá sá val 
kí sért gro teszk te me tõi rá adás meg ér-
té se vá lik fon tos sá.

(zEtna Ki adó, 2007)
Hózsa Éva

„…van-e még út
ha józ ni ve led, egy szer”

(G. Ist ván Lász ló: Ho mok fú ga)

Kö ze lít he tünk-e el vá rá sok nél kül 
po é ti kai szö ve gek hez, ki ik tat hat juk-e 
nyel vi alak za tok kal kap cso lat ban 
koherenciakeresésre irá nyu ló alap-
beállítottságunkat? G. Ist ván Lász ló 
kö te té nek tar ta lom jegy zék ét la poz va 
úgy érez het jük, kü lö nö sen az el sõ 
két cik lust al ko tó ver sek nyel vi je lö-
lõi egy vi szony lag jól meg ha tá roz-
ha tó denotatív je len tés kör men tén 
szer ve zõd nek. Lány ké rés, Tru ba dúr, 
As  szony be széd, Nõi port ré, Új élet 
kü szö bén, il let ve a cik lust je lö lõ 
Há za sok: a sza vak már-már za var ba 
ej tõ en di dak ti kus mó don je lö lik ki 
a ver sek te ma ti kus kö re it. Ugyan ak-
kor G. Ist ván Lász ló ról – leg utóbb 
az Amíg al szom, vi gyázz ma gad ra 
kö tet (2006) po é ti kai vi lá ga alap ján 
– tud juk, a lét ré te ge zett sé gé nek, 
két em ber kap cso la tá nak drá mai 
tó nu sát egy sze rû en nem tud ja se ma-

ti kus kó dok fe lé haj ló ar ti ku lá ci ó ban 
ki mon da ni. Nem tud ja, mert az ál ta la 
kép vi selt po é ti kai mély ség ezt nem 
hagy ja. Így min den, há zas ság gal kap-
cso la tos jel egy olyan szö veg vi lág ba, 
re to ri kai tér be ke rül, ahol az ol va só 
nem tér het ki – Ricoeur gon do la tá ra 
utal va – a sza vak ös  sze il lesz té sé nek, 
a ko he ren cia ke re sé sé nek já té ka (fe le-
lõs sé ge) elõl. Csak zá ró jel ben: Ta lán 
ösz tö nös moz za nat, ta lán vé let len 
volt, hogy a kö tet tel is mer ked ve már 
el sõ al ka lom mal el sõd le ge sen nem 
cí mek nek, sok kal in kább kó dok nak, 
enigmatikus je lek nek érez tem a köl-
tõi szö veg je lö lõ it, így a kö zép pont ra, 
(látszat)totalitásra irá nyu ló be ál lí tott-
sá gom igen csak bi zony ta lan ná vált. A 
rö vid, mind ös  sze hat vers bõl ál ló el sõ 
cik lus gro teszk vi lá ga az el ha gyás, 
a mo za ik sze rû ség esz kö ze i vel, va la-
mint szem te len (ellen)didaktizmussal, 
a fér fi re to ri kai arisz tok ra tiz mu sá val 
szól egy kap cso lat foj tó, a sza kí tás 
után is ele ve nen élõ at mosz fé rá já ról. 
A ver sek vi lá ga per sze a fáj dal ma san 
ba ná lis (te hát a drá ma i sá got el uta sí-
tó) kép hasz ná lat ban raj zo ló dik ki. A 
kony ha és a für dõ szo ba ve ge ta tív vi lá-
ga kö ré cso por to su ló tár gyak je len tik 
a kap cso ló dá si pon tot két, egy más tól 
hi he tet len tá vol ság ba ke rült em ber 
kö zött.

„Kony há ban a vil lany (…)
Adom az ételt (…)
Pat tog a zo mánc a kád ról, csönd van”

(As  szony be széd)

„A lá bos ban fel fõtt a tej, a felszinén
Ful ladt légy le beg.”

(Lány ké rés)

„Igye kezz a va cso rá val.” (Há za sok)
„Ra ga dó ki lin cset meg fog ni / jó,”

(Új élet kü szö bén)

Meg döb ben tõ ugyan ak kor, ahogy a 
szö veg ben a hét köz na pi lé tet meg je le-
ní tõ te re ket és a fe lü le te ket jel zõ sza-
vak gro teszk pár be szé det foly tat nak 
egy más sal, át szö vik a ver sek vi lá gát, 
sõt a má so dik cik lus (Fel ol do zás) tex-
tu sa i ban a fér fi ke se rû arisz tok ra tiz-
mu sá nak pers pek tí vá já ban egye ne sen 
a nõ lé nyé nek, lé te zé sé nek je lö lõ i vé 
vál nak.

„Le vit ted a fa kó kék sze me tes
[zsá kot, (…)

Reg gel re en  nyi ma rad
utá nunk, kosz csík a ká don, rúzs nyo mok
a csem pén, né zé sed be is, mint ha víz kõ
ve gyül ne,”           (Fá radt Thészeusz)

„Egy szét ta po sott fél pa pucs ma rad
[utá nad

a für dõ szo bá ban, a ki lé põ szõ nyeg 
[boly hai

kö zé ra gad, lá bos ba koz más rizs,
[sze mem be

ré gi kép,”  (Fél pa pucs)

A ko he rens nek tû nõ tárgy vi lág 
ana li zá lá sa, a tár gyak fragmentumjel-

lege, a meg bom ló rend ki mon dá sa 
az ab szurd, a szo kat lan as  szo ci á ci ók 
ké pe i ben az ön ma gát sa já to san hát-
tér be szo rí tó – il let ve az ön ma gát 
és a má si kat így szem lé lõ – köl tõi 
én rep re zen tá ci ó ja ként áll elõt tünk. 
Ez a köl té szet (pon to sab ban – Kul-
csár Sza bó Er nõt idéz ve – e po é zis 
nyel vé nek „mediális ka rak te re”) az 
én destabilizációját ki tel je sí tõ po é-
ti kai mo dell fe lé kö ze lít. Mi köz ben 
az az ér zé sünk, a má sik fe lé for du ló 
po é zis Ady (El bo csá tó, szép üze net) 
vagy Sza bó Lõ rinc (Sem mi ért egé-
szen) én-po zí ci ó ját hang sú lyoz za. A 
szub jek tum nyel vi szin ten meg je le nõ 
ön te rem tõ konst ruk ci ó ja, a sze mé lyi-
ség ar ti ku lá ci ó ja a má sik fe lé for du lás 
ar ro gáns tó nu sá ban je le nik meg. Az 
én szá má ra ér te lem mel bí ró vi szo-
nyu lá si struk tú ra azon ban pa ra dox 
mó don a társ el ûzé sé nek tet té ben jut 
ki fe je zés re. Az én interioritásának 
for mái két em ber kap cso la tá nak ba ná-
lis, szo mo rú tár gya i ban vil lan nak fel 
elõt tünk. Az el mo sat lan edény, a zsír 
a lá bos ban, a zo mánc, a mo so ga tó, 
a le fo lyó, a ra ga dó ki lincs szö veg be 
szer ve zett igen erõ tel jes je len lé te rep-
re zen tál ja (a má sik ban) az ént ki mon-
dó tár gyi as po é zist. A Ho mok fú ga 
vi lá ga a há zas ság foj tó bugy ra i ból, 
zárt te ré bõl ki ál tó ént mu tat ja fel, a 
gro teszk, imperativuszokat is mét lõ 
hang azon ban a ku darc szó la mát is 
tar tal maz za.

„Ne érj hoz zám, mert fá radt 
va gyok.”   (Navigare)

Ta nulj pis log ni más sal.”   (Há za sok)

„Na éb redj, szivem, ahogy reg gel
a  száj pad lás tól ra gad va vá lik el
a  nyel ved, úgy hagy lak itt –” 

(Fél pa pucs)

Sa já tos ling visz ti kai tér jön 
lét re, mely ben ott rej tõ zik a vers 
be szé lõ je, az én, aki köz vet len 
vo nat ko zás ba ke rül a meg szó lí tott, 
meg je le ní tett má sik em ber rel, szem-
lé lõ je és el szen ve dõ je, nar rá to ra és 
szub jek tu ma lesz az eg zisz ten ci á lis 
tör té nés vi lá gá nak. Az én je len-
lét ének és el rej tõ zé sé nek fi nom 
le be gé se, a la bi li tás nyel vi ar ti ku-
lá ci ó ja az interioritás – tár gyi as ság 
egy más ba fo nó dá sát ered mé nye zi. 
Az én ke re sé se, az el vi sel he tet len 
lét él mény tõl va ló me ne kü lé si kí sér-
let, a ha rag tól va ló meg sza ba du lás 
narratívája mind-mind ott rej tõ zik 
a rö vid val lo má sok ban. A drá mai 
mo no ló gok szö veg va ri á ci ói en nek 
a lí rai rek vi em nek. A meg ha tá ro-
zó cik lus (Fel ol do zás) ti zen nyolc 
da rab ja ha son ló él mény anyag ból 
épít ke zik, a po é ti kai be széd mód is 
– szán dé kol tan – egy ne mû vé vá lik. 
Az élet ké pek vis  sza té rõ me ta fo ri kus 
há ló ja az ét ke zés te ma ti ká ja, el sõ-
sor ban an nak ne ga tív konnotációja 
kö rül fo rog:
„Hal sü tés után ott ma rad a zsír a 
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[lá bos ban.” (Út szé li alba)

„jog hur tos po ha rak, ba nán héj, a 
[szí nek,

Mint a fá radt olaj. Reg gel re en  nyi 
[ma rad

[utá nunk,” (Fá radt Thészeusz)

„A kö zös evés, per sze, hagy ma héj
az idõ ben, (…) a lel künk üres

[zsúr ko csi,
to lo gat juk. (…) Csil log ni kezd

[ben nem jó vá te he tet le nül
a sok fel en ge dett zsír,” (Kö zös ebéd)

„Olyan kí mé let le nül só zod az ételt,
(…) cse re pek, nye lé sek ron csai

[szer te szét,
te rít ve csak a csont, lepöttyögtetett 

[ab ro szok,
a ma ra dék, mint ket tõ zött szárny, 

[re pül,” (La ko ma)

A je lö lõk köz ti sa já tos reto-
rikai-textuális kap cso lat, a cik lu so kat 
egés  szé szer ve zõ sza vak (az étel, a 
ve ge tá ció, az arc, a pil lan tás, a máz, 
a fel szín) egy más ra vo nat ko zá sá nak 
le he tõ sé ge tranzaktív in terp re tá ci ós 
pon to kat je löl ki. A köl tõ szó- és nyelv-
te rem tõ tet te a nyel vi ele mek ikonikus 
jel le gé ben is meg nyil vá nul. A je lö lõk 
az étel (hal sü tés, cu kor máz, sü te mény-
mor zsa), a ve ge tá ció (kosz csík, to kád 
is vol na), a pil lan tás (sze med be né zek, 
mint ha sze med kar col ta vol na, lát lak), 
a fel szín (gyöngy ház lak kos uj jad, 
pú der, máz) gaz dag je len tés kö re it 
jár ják körül. Ez a nyel vi ikonicitás a 
gon dol ko dás és a szö veg ar ti ku lá ci ós 
szint je kö zöt ti kap cso la tot, a po é ti kai 
szö ve get lét re ho zó me cha niz must is 
jel zi. A ver sek mar káns fo ne ti kai (és 
a lé te zés mi nõ sé gét je len tés ta ni lag is 
rög zí tõ) ele mei a tex tus nyel vi szinjén 
ren de zik az én ál la po tá nak je le it:

„sze med ben a füst, / ös  sze aszott 
[fü ge a fü led.” (As  szony be széd)

„szád ból a szó
hû vös port fúj át,
fej bõr rõl fúj ja le így a szél
a kor pát.” (Új élet kü szö bén)

A sza vak köz ti fo ne ti kai és je len-
tés ta ni kap cso la tok, az al li te rá ció, 
az as  szo nánc, a met rum hang sé mái 
G. Ist ván Lász ló köl té sze té ben mi ni-
má lis ra csök ken tik az ön ké nyes ség 
ér ze tét, és va ló ban al kal ma sak ar ra, 
hogy – Frye sza va it idéz ve – „kvá zi-
má gi kus kap cso la tot su gal maz za nak 
a sza vak el ren de zé se és az ál ta luk 
meg idé zett dol gok kö zött”. A szó já-
ték ok és a kü lön bö zõ vagy két ér tel-
mû as  szo ci á ci ók, ame lyek egyet len 
szó hoz (máz, zsír, arc) kö tõd nek, a 
Ho mok fú ga vi lá gá ban in kább tûn nek 
struk tu rá lis alap el vek nek, mint sem 
a je len tés aka dá lyá nak. Ez a sa já tos 
együtt hang zás (resonance) me to ni mi-
kus je lö lõk kel ki egé szít ve szám ta lan 
vers ben a dis  szo náns po é ti kai han got 
erõ sí ti, mi köz ben a na tu ra lis ta kép al-

ko tás és as  szo ci á ci ós tar ta lom ere jét 
is fel mu tat ja. A ba ná lis kép so rok ban 
vá rat la nul buk kan nak fel nyers po é ti-
kai ké pek: „ké kes fe hér bõ röd, lek vá-
ron a pe nész, el mo sat lan edény lett a 
szá jad”, „csil log a fo gad, ha mis ék kõ, 
kávéíz”, „ál lott cu kor sza ga lett a szád-
nak”, „pengevékony ajak kal szo rí tod 
a zsírt”, az eg zisz ten ci á lis csö mör 
és ke se rû düh tár gyi re gisz te re i ként. 
Bár a Hár ma sút ver se i nek lá tó kö re 
ki lép a két em ber sor sát rep re zen tá ló 
zárt te rek vi lá gá ból, a sze mé lyes sors 
ál ta lá no sabb kép let ként áll elõt tünk, 
meg ma rad azon ban a vi lá got bir tok ba 
ven ni pró bá ló em ber esen dõ tra gi ku-
ma, a má sik hoz tar to zás po zí ci ó já nak 
bi zony ta lan sá ga. Az el fo lyó, meg sem-
mi sü lõ va ló sá go kat, a szét hul ló tár gya-
kat fi gye lõ én el sõ sor ban a fe lü le tek 
bom lá sát rep re zen tá ló sza vak erõ tel-
jes hasz ná la tá val jel zi lét él mé nyét. A 
po é ti kus kép so rok komp lex lán co la tát 
a hul ló, szét mál ló fe lü le tek nyel vi ele-
mei biz to sít ják: „Pat tog a zo mánc a 
kád ról”, „fej bõr rõl fúj ja le így a szél 
a kor pát”, „sü te mény mor zsa (…) 
ki hul lott az uj ja id kö zül”, „a lak kot 
re szel get tem uj jam be gyé vel”, „láb uj-
ja don a lakk páncélkemény”, „Öm lik 
az ar cod ról a pú der, mint a va ko lat”.

Bár a köl tõ ver se i nek térkoordiná-
táit tu da to san re du kál ja a sze mé lyes-
ség, az in ti mi tás ke re tei kö zé, a szét-
for gá cso ló dó kap cso la tok mi li õ jét, a 
„kö zös bá nat, az el ron tott ság” lét él mé-
nyét (Kö zös fú ga) mind vé gig ma gun-
ké nak érez het jük. A kö tet cím adó cik-
lu sát al ko tó ver sek fur csa ta lá nyos sá-
gát, enigmatikus jel le gét (me lyet ta lán 
a kö tet disz ting vált bo rí tó ja is je lez) a 
mí tosz és a transz cen dens vi lá ga fe lé 
meg nyí ló jel so rok erõ sí tik.

„Gorgó és ke gye lem, (…) az erõ sebb lét
érzelemtelen, lé nye ge nem le het

[po kol vagy üdv.” (Paulus)

„egy tol las 
ke rub, vi gyá zott, hogy a hul lám
fö venyt ne ér jen. A ten ger nek
bûn beesés a part.” (Lu ci fer)

„Bar mok,
per sze, há rom ki rály,

[csil lag vak ság gal vert
pász to rok” (Ka rá csony)

Az ér zé keny tó nu sú kö tet mö gött 
rej tõ zõ hang azon ban – a sza vak 
va rázs la tos, am bi va lens mély sé gé vel 
szá mot vet ve – a maszkulin arisz tok-
ra tiz mus, a ke se rû ség, a ha rag vé ges-
sé gét is lát ja:

„Fel ku tat ha tat la nul / fel gyü lem lett 
[ben nem / a sok sze re tet.” (Ku ka),

„ke zem ke zed be fér ne, / nem kér ne 
[sem mi re,” (Fe le lõt len sze re lem),

„Ne en gedd, hogy ha ra gom
[föl ne vel jem.”

(„Ha ra gom nak vég hez vi te lé re”)

G. Ist ván Lász ló fér fi és nõ sza-
bad sá gát, „egy más hú sá ba be le té põ” 

küz del mét kü lön le ges és fáj dal ma-
san mély aján dék ként szem lé li. A 
köl tõ olyan kö te tét tart hat juk is mét 
a ke zünk ben, amely a meg tisz tu lás 
fe lé ve ze tõ utat csak a lét ki bo goz ha-
tat lan nak tû nõ enig má i val va ló szem-
be né zés ben tud ja el kép zel ni. Az ilyen 
ki in du ló pont azon ban Peter Handke 
sza va it is hir de ti: „Nincs na gyobb 
tör té net, mint ket tõn ké: fér fi és nõ tör-
té ne te.” A ver sek kü lön le ges nyel vi 
li bi kó kát is rep re zen tál nak, az ide-oda 
bil le nõ je len té sek ben fel vil lan nak egy 
olyan élet alap vo na lai, mely re – min-
den drá ma i sá ga el le né re – ér de mes 
igent mon da ni.

(Új Palatinus Köny ves ház, 2008)
Hor váth Im re

A „léhonda em lé ke zet” 
cantói

(Négy ke zes Sü tõ Csa ba And rás 
két kö te té rõl)

Sü tõ Csa ba And rást az el jö ven dõ 
iro da lom tör té ne tek két ség kí vül az 
ez red for du lós ha zai újavantgárd lí ra 
egyik je le se ként fog ják fel tün tet ni. 
Te het sé gét már a Szalai Zsolt tal 
kö zö sen ki adott iker kö tet Spleen c. 
egy sé gé ben meg csil lan tot ta, s most 
itt az új, im már önál ló mun ka, a Szent 
és ért he tet len, és ter mé keny sé gé nek 
bi zo nyí té ka ként a ta va lyi könyv hét re 
meg je lent Me re dek út c. ver ses köny ve 
is. A ko ráb bi ki ad vány cí mé nek két fõ 
kom po nen se mint egy meg ala poz za a 
szer zõ po é ti kai alap ál lá sát, amint a 
fel ütés ben ír ja:

„Sem mi sem biz tos
sem mi se le he tet len; 
le gyen a dal –
mint ma ga az élet:
szent és ért he tet len
szent és ért he tet len.”

Az élet raj za, a poszt mo dern vi lág-
ál la pot meg ta pasz ta lá sá nak rög zí té se 
csak nyel vi je lek ál tal le het sé ges. A 
szent mi nõ ség en nek meg fe le lõ en 
a nyel vi je lek komp lex-mi vol tá ból 
(tar ta lom és for ma egy sé gé bõl) 
szár ma zik, a mo dern saussureiánus 
nyelvesz ményt tes te sí ti; az ért he-
tet len ség a tar tal mi ki üre se dés, a 
poszt mo dern disszemináció kö vet-
kez mé nye. Az élet te kin te té ben 
az apollóni rend és a di o nü szo szi 
ká osz ket tõs sé ge ez – nem vé let le nül 
Nietz sche SCSA egyik meg ha tá ro zó 
szel le mi ve zér lõ je (ki csit más vo nat-
ko zás ban, de leg ér zék le te seb ben 
ta lán a Thamusban). A né met böl cse-
lõ mel lett pe dig az újabb mes te rek: 
alap ve tõ en T. S. Eliot (A bal kon elõtt 
el ha la dó Prufrock lép tei után) és E. 
Pound (Újabb cantók a meg ma ra dás 
elé…, CANTUS RESTITUTIONIS). 
A vá zolt ket tõs ség a szent (értsd: 
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va la mi képp ka no ni zált) szö ve gek 
ért he tet len né (pro fán ná), vagy csak 
köz-ért he tet len né, te hát sze mé lye sen 
szak rá lis sá vál toz ta tá sa ként is meg-
je le nik, s vol ta kép pen ez a szer zõ 
szö veg konst ru á lá si me tó du sa. A 
vá lasz tott tex tu sok (az al ter na tív 
ká non ele mei) az (át)alkotó rend kí-
vü li mû velt sé gé nek, a ren del ke zé sé re 
ál ló dis kur zu sok ho ri zon tá lis tá gas sá-
gá nak meg fe le lõ en né hány át fe dés tõl 
el te kint ve he te ro gé nek. Vál to za tos 
so ruk a val lá sos imák tól (Mi atyánk 
– Mi at tunk, Hi szek egy – Cre do), 
a ko rai ma gyar nyelv em lé ke ken 
(Ha lot ti be széd – Ha lot ti be széd és 
kö nyör gés, Óma gyar Má ria-si ra lom 
– Új ma gyar lábikra-tympanon) át 
a meg ha tá ro zó je len tõ sé gû Ady- és 
Jó zsef At ti la-dis kur zu sig és a kor-
társ iro da lo mig ter jed. De textuális 
alap anyag ként szol gál tak emel lett 
né pi éne kek, mai rockdalok etc. is. 
Mind ezek bõl a po ten ci á lis as  szo ci á-
ci ós bá zist ké pe zõ rész(eke)t ven dég-
szö veg ként át emel te, s igé nye sze rint 
meg tar tot ta, cson kol ta, vagy to vább-
dol goz ta SCSA. Utób bi ak alap ve tõ en 
a mor fé mák szint jén mû köd nek, s 
en nek meg fe le lõ en az új je len tés-egy-
sé gek szo kat lan, kü lö nös kap cso la ta 
unikális szó ké pe ket ered mé nyez. A 
szó al ko tá si mód szer ter mé sze te sen a 
je len sé gek mi nél adek vá tabb nyel vi 
le fe dé sé re irá nyul, te hát tö rek vé sé-
ben – dekonstruktív jel le ge el le né re 
– in kább a modernitáshoz kö tõ dik.

A nyelv, a köl tõi ha gyo mány (az 
alap anyag) vonz za, az al kal ma zás 
me tó du sa (az épí tés ak tu sa) el von ja 
a klasszi kus min ták tól – egész köl té-
sze te e ket tõs ség ben vá lik egyé ni vé, 
ver ses köny ve az ar ra ér de mes nek tar-
tott pil la na tok em lék mû vé vé. Eze ket 
pe dig mint egy ril kei mó don, sok szor 
a „dol gok lel két” bír va szó ra, rög zí ti 
(kü lö nö sen szép pél dá kat ta lá lunk rá 
a Mí tosz kán fel tá ma dá sa mikrocik-
lus da rab jai kö zött). A bög re da lá ban 
így ír:

„szo ba kony ha
véresküszöb
in ger kü szöb
va cso ra és
jót ál lás

hal va csora hal va csora

ha mu tar tó
halottbláz
élõ kéz és
élõfutókép
kú szó nö vény”

A nyelv ema ná ci ó ja két ség kí vül 
kü lö nös alak za to kat ered mé nyez 
Sü tõ Csa ba And rás köl té sze té ben, 
me lye ket in kább meg hök ken tõ nek, 
vagy mo soly ra kész te tõ nek, sem mint 
a „köl tés he vé ben” ke let ke zett „su ta 
íz lés buk fen cek nek” ta lá lunk. S ér de-
mes fi gyel ni ezek (társadalom)kritikai 
élé re is – a kö tet cím adó cik lu sá nak 
zá ró da rab já ban pél dá ul:

„Coop és Tesco fia va gyok én,
Hi á ba dön ge tek ka put, fa lat?!”

Vagy a Ha lot ti be széd és kö nyör-
gés ben:

„Me nyi milosztben terumteve miu 
isemucut Balvanyut es odutta uola 
ne ki sorot es blazoat.”

Mind ezek az al ko tói le le mé nyek 
azt iga zol ják, hogy érett, bõ sé ges 
alap anyag ból, még is gon do san épít-
ke zõ po é zis sel van dol gunk és olyan 
te het sé ges fi a tal köl tõ vel, aki nél a ter-
mé keny ség a mi nõ ség fel mu ta tá sá val 
pá ro sul. Má so dik – az az el sõ önál ló 
– kö te te pe dig en nek le nyo ma ta ként 
tes te sí ti a szen ten ci át:

„s szo lid csil lo gá son
szel le mes sé gen, e ké tes
ma gunk-nyú zó mes ter sé gen
ma gun kat ér(t)jük (a) tet ten”,
mert:
„Ha ros  szul, úgy, de ak kor is: te szi. 

És nem ha zud ja, és nem kép ze li.”

•

A kor társ lí rá ban nagy a to lon gás. 
A hely ke re sés. A hely fog la lás. Az 
if jabb nemzedék(ek) ar ti ku lá ci ó ja 
már tel je sen le vet kõz te azt a „múlt-
szá zad be li” sze mé lyes sé get, amely 
a poszt mo dern ká non sze rint avítt, 
el ve ten dõ mo dor, ne vet sé ges ko lonc 
– a nyelv tel jes (ön cé lú) bir tok ba vé-
te lé ért foly ta tott küz de lem ben. Töb bé 
nincs fe szé lye zett ség: a tel jes ma gyar 
lí rai szö veg anyag – ta lán így a pon-
tos – sza bad pré da, fel hasz nál ha tó, 
fel szab da lan dó, fel mor zso lan dó. A 
dekonstruktivitás te re pe, ahol kü lön-
bö zõ mu tat vá nyo kat le het vég re haj ta-
ni (pro du kál ni).

Sü tõ Csa ba And rás – a fi a tal nem-
ze dék egyik ígé re tes al ko tó ja – fé lel-
me tes nyelv te het ség.

Egy fe lõl sze ret ne meg fe lel ni a 
poszt mo dern ká non ha tal mas mû velt-
ség anya got meg moz ga tó, foly to nos 
dekonstrukciós ki hí vá sá nak, más részt 
nem ad ja fel – foly to no san ki tér, 
el ha jol, mel lé be szél – a ma ga sze-
mé lyes sé gét, amely két ség te len nem 
egy ar cha i kus, rög zí tett személyiség-
toposz, ha nem „az elõ tû nõ al te re gók 
ke re sé se”. Min den kép pen – ahogy én 
ér tel me zem – a „Szent és ér he tet len” 
utá ni ál la pot. Bár új kö te té ben – a 
Me re dek út ban – vé gig ha lad a szö veg-
ron cso lás kü lön bö zõ stá di u ma in, az 
idé ze tek, al lú zi ók, mo tí vum frics kák 
ké pe zik meg ha tá ro zó vo nu la tát, még-
is sok te kin tet ben nem sza kad el a 
mi ti kus (te rem tõ) lí rai ha gyo mány tól, 
ahogy ír ja: „kü lön be já ra tú mí to szod 
te rem ted” (Raj tok és roj tok kö zött).

Kö te té nek nyi tó ver se, A pa ca és 
csáp ja – a Jó zsef Attila-i köl té szet 
jel leg ze tes mo tí vu ma it, meg fo gal ma-
zá sa it, szó for du la ta it „vi szi to vább”. 
(Hovább?) Ha na gyon a mé lyé re 
né zünk en nek a csa pon gó, pa ra frá-

zi sok kal tûz delt szö veg nek, a cím 
uta lás a sa já tos Rorschach-tesztre, 
ami Jó zsef At ti la és Kozmutza Fló ra 
meg is mer ke dé sé nek es té jét be töl töt-
te, er re a vég sõ konk lú zi ó ra ju tunk: 
„úgy mé rem, vizslán-vallatom (a vi lá-
got) mint bir to kát tu laj do no sa”. Nos, 
en nek a mé rés nek-val la tás nak sa já tos 
do ku men tu ma, ér tel me zé se, is me ret el-
mé le ti ki tö ré se, „léhonda em lé ke ze te” 
a Me re dek út. (Hos  szan ér te kez het-
nénk a Rad nó ti-kö tet cím je len tés vál to-
za tá ról: ma rad junk an  nyi ban, a Me re-
dek út azt a ki hí vást jel zi, amely re 
az ol va só rá lép, ha ezt a „nem-pró zai 
(Prá gai Ta más le le mé nye) szö veg-uni-
ver zu mot” akar ja be fo gad ni.)

Per sze, föl le het-e mér ni a 
„ká oszt”, ami a szer zõi lí rai én je elõtt 
ki bon ta ko zik? Ne he zen. De a he ro i-
kus vál lal ko zás még is fel nem ad ha tó, 
prog ram, ma kacs ki tar tás (hos  szú tá vú 
ön ál ta tás?). Ahogy ma gá ról ír(ja): 
„Vá jár ként még is csak / az ut cá kat fej-
ted, a há zak kö zé ékelt be ton csí ko kat, 
/ ahol szer te len, me rész és ré szeg az 
élet…”. Ku ta tás a ká osz ban, az is me-
ret len ben: mely ben a múlt a biz tos 
tám pont – ez a mo tí vum több ször is 
vis  sza tér –, ahogy ol vas ha tó: „biz tos 
csak az, ami el múlt”. Az idõ „szent há-
rom sá ga” sem át él he tõ bi zo nyos ság, 
ha nem dü hödt szét ta go ló dás: „fel élt 
múlt, lé zen gõ je len, komorgó jö võ” 
(Te bo lond; hány nap a vi lág?). A 
fag ga tó zás „ek vi va len ci át” arat, s 
hi á ba a kap ko dás, ka pasz ko dás: „az 
össz hang zat után”, „az iha ros, jaj, ám 
az iha ros nem fe lel”. És in nen kezd ve 
nincs meg ál lás: „ki fosz tott em lé ked 
fö lött / sza tí rát len get a szél” (Raj tok 
és roj tok kö zött).

Ho gyan le het (el)vegetálni eb ben 
az „el rom lott” idõ ben? „Kö re kör be 
ka ri ká ba”. A nagy, tá ton gó Jézus(ka) 
ün ne pén, azon a blaszfémikus ün ne-
pen, ahol „ló faszt sem ka punk ka rá-
csony ra”. Ér de kes mó don itt sej lik 
(fes lik) fel a leg több „vér va ló ság”, a 
gyer mek rõl (és kor ról), „apánk an gya-
li tü re lem mel ki pi csáz”, „a kalendár a 
két tu ca tot kö pi”, s „A tá ton gó, nagy 
Jé zus jön el”, de csak , mint áru há zi 
de vi áns alak. De itt csil lan fel a gro-
teszk meg fo gal ma zá sú re mény is: „Ha 
majd a Jé zus újrapólyás / magateh’ és 
ártatl’ lesz(ik)”, ak kor mond ha tunk 
el lent en nek az egész hó be le vanc nak.

A di men zió vál tás egy re nyil ván-
va lóbb. Nem a va ló ság ról van szó, 
ha nem szó já ték ok, rejt vé nyek, tor-
zí tá sok szö ve vé nyé rõl, ame lyek ben 
még is-még is meg je le nik (ál do zat?) 
az „én”, a „ te”, an nak el le né re, hogy 
„el fogy nak majd mind a sza vak”, s 
„fel ázott ar co don vád ló kér dõ terebély 
/ kör vo na lak nél kül rom bol a le ve gõ-
ég”. Nincs más, mint me ne kü lés a 
meg fog ha tat lan ba: ami nek rend kí vül 
meg gyõ zõ pél dá ja az Air. Sa já tos 
him nusz ez a lát ha tat lan kö zeg rõl, 
amely kez det és vég, lé te zõ, még sem 
meg fog ha tó: „alak sem va gyok, se 
fi gu ra, se arit me ti ka, se geo met ria, / 
és tér se va gyok, se idõ, se súly”. De 



78

el me rül he tünk a vég te len gún  nyal-iró-
ni á val meg fo gal ma zott le ala cso nyo-
dás ba is, amit a meg en ge dõ el le nét 
vá zol fel, rend kí vül következetesen. 
(Számomra a szö veg Er dély Mik lós 
pró za ver se it idé zi.) „Hal lot tad-e sal-
lang hí rét? Az isza la gét, ki meg akaszt 
és vis  sza ránt?” Nos, nem hal lot tuk, 
ám Sü tõ Csa ba And rás gon dos ko dik 
ar ról, hogy el ve zes sen min ket a „fity-
tyedt szá jú törpincsek” tar to má nyá ba, 
aho va – az elõb bi ek sze rint – nem 
kí ván ko zik uta zó. A „sal lang” – né mi-
leg sa lak, né mi leg ló szer szám-dísz 
– eb ben a kon tex tus ban egy mél tat lan 
em be ri ál la pot meg je le ní té se, mely ben 
le het tu nyul ni, „elé ge det ten hanyattas 
tetsz ha lott póz ban”. S eb bõl nincs ki tö-
rés („a sal lan got ki tû nõ en is me rem”). 
Csak be le tö rõ dés van, ön ál ta tás. Majd 
csak tör té nik va la mi, „De ad dig la pít-
ha tunk. Meg en ge dem”.

Mi van még? „fel ázott ar co don vád-
ló kér dõ terebély”. „Kör be és vis  sza, 
elõ re hát ra, ren det len tán tor gás szer te-
len mozgása…”, „fel emelt fej jel ta lál-
koz nak a ha jó von ták – pe dig ti los”. A 
ká osz éde né ben meg le het ta nul ni él ni 
(föld re ül és (v)égig néz), s mi több: 
„Él ni ta nul ben ned a kép.”. És a tig ris 
és a sze líd õz he lyett fel tû nik „az el sõ 
cser kész- és az utol só út tö rõ csa pat / 
Mert meg fér nek a min de nek egy más 
mel lett, ha csön des szív ben, / al kony-
pír ban is.”. Be le tö rõ dés, be le nyug vás, 
„be lak ni csak , mi kör be ér”, elég ez. S 
ta lán egy apo ka lip ti kus vég pon ton: 
„fel zen dül ak kor szín ben és fény ben 
szét szó rat va a nincs-beszéd…”. S er re 
a ve szély ér zet, er re a pas ca li „fun da-
men tum-ös  sze ros ka dás ra, meg nyí ló 
fe ne ket len mély ség re” utal a vég pon-
ton elénk ci tált la tin köz mon dás: „Soh-
se in ge reld az al vó sár kányt!”

Vé gül mit is mond ha tunk? Gon do-
san el ol vas va Kemsei Isván kri ti ká ját 
(Új For rás, 2008/1.), az a be nyo má-
sunk támad(t), a kri ti kus el ve szik a 
rész le tek ben, a nyel vi meg for má lás 
pa ra do xon ja i nak elem zé sé ben. Két-
ség te len, az a fel bom lasz tott „lí rai 
lo gi ka” mû kö dik, amit Mallarmé nyo-
mán aleatorikusnak, in kon zek vens nek 
is ne vez he tünk. De nem csu pán az a 
fon tos – ami re a kri ti kus he lye sen (és 
el ma rasz ta ló an) rá ta lált: „A Me re dek 
út, min den igye ke zet el le né re sem 
tud más len ni, mint ami nek al ko tó ja 
a leg ke vés bé szán ta: lí rai han gu la tú 
köz ér zet-kö tet”. Én in kább azt tar tom 
fon tos nak: az is me ret el mé le ti-nyel vi 
ka lan do zás vissza(t)ért a föld re. Az 
„égi és föl di tü ne mé nyek” egy más ba 
ját sza nak. Én ezt a „ha lá los szó já té-
kot” – Kemenes-Géfin Lász ló ki fe je zé-
se – nem ne vez ném el ba ga tel li zál ha tó 
„tény fel tá rás nak”. En nél azért töb bet 
kí nál nak a „le het sé ges ol va sa tok”. 
Tör té ne te sen azt, hogy a me ta fi zi kai 
és tár sa dal mi ré te ge k „ös  sze csúsz-
nak”, ahogy az föld ren gés kor tör tén ni 
szo kott. S eb ben a Ha tár-hely zet ben 
nem biz tos, hogy a „lí rai szub jek tum 
tel jes szö veg be li fel szí vó dá sá val vagy 
eli mi ná ci ó já val” kell vá la szol nunk, 

ha nem „in kább au ten ti kus sze re pek 
lé te sí té sé vel” (Szepes Eri ka, Pan non 
Tü kör, 2008/6). S en nek hi á nyát 
Sü tõ Csa ba And rás is fáj dal ma san 
ér zé kel te ti. A prob lé ma, me lyet írá-
sunk ele jén je lez tünk – sze mé lyes ség 
kont ra anti-személyesség (s nem sze-
mély te len ség) – nincs el dönt ve. Ta lán 
nem is baj. Az „al te re gók ke re sé se” 
nem más, mint az alak vál to zat ok 
pró bál ga tá sa, masz kok cse ré je, „a 
fes tett vér zés”, a sti lisz ti kai bra vú rok 
alól ki bug  gyan ta ni a va ló di „test ned-
ve ket”. Szepes Eri ka a már idé zett 
ta nul má nyá ban (Tá vozz hát tõ lem, sze-
mé lyes ség, mély ség) a kö vet ke zõ ket 
ír ja: „Az alak vál to zat ok a böl cse let 
– a vi lág kép, a sze mé lyi ség fel mu ta-
tá sá nak mód jai, a sze mé lyi ség mi nél 
tel je sebb ar ti ku lá ci ó ja ked vé ért szü let-
tek. A köl tõ ál ta luk lé leg zik és lé te zik. 
Sze mé lyi sé ge, sze mé lyes sé ge té veszt-
he tet le nül egye di.” Nos, nem biz tos, 
hogy er rõl le kell mon da ni. Akár Sü tõ 
Csa ba And rás nak sem.

(Orp he usz Ki adó, 2006
és Nap kút Ki adó, 2007)

Sze mes Pé ter – Pén tek Im re

kell, eb ben biz tos nak ér zi ma gát, ha 
ma ga a tex tus lát szó lag nem is in do-
kol ja.

Mert ugyan mi re fel? Az em lí tett 
ka masz fri zu ra, ami a kö tet ben is visz-
 sza kö szön, egy faj ta rend sze re tet re 
mu tat. Még is, ha va la ki csak ta lá lom-
ra ol vas a ko nok ha sá bok ban, azok ban 
szi go rú for má juk hoz ké pest le gény la-
kás be li ren det len sé get ta lál. Nin cse-
nek köz pon to zás ok, nagy kez dõ be tûk, 
még Jé zus ne ve is „jé zus”. Mint ha 
nem is mer né a nagy be tû ket, pe dig 
na gyon is tisz tá ban van je len tõ sé gük-
kel, ha ez a kö tet ben nem is tû nik fel: 
cím adó ver se, a Köz pon ti Zó na eb ben 
a for má ban hív ja fel a fi gyel met ar ra, 
ami egy ilyen fér fi vi lá gá ban köz pon-
ti kér dés, a zó na pe dig ön ma gá ért 
be szél, hi szen cso dá la to san meg ír va 
ero gén.

En nek a szö veg ke ze lés nek bõ ség-
gel van elõz mé nye, nem ki mon dot tan 
új le le mény, al kal maz ta az avant gárd, 
az öt ve nes évek fran cia köl té sze te, 
el sõ sor ban Tzara ha nya gol ta a köz-
pon to zást, hi szen sa já tos szür re a liz mu-
sá nak höm pöly gé se nem tûr te az is ko-
lás szem buk ta tó kat, az ame ri kai be at 
köl té szet nagy jai is (nem vi tás, erõ sen 
kö tõd tek az au to ma ti kus szür re a liz-
mus mód sze ré hez) ke rül ték a köz pon-
to zást, ál ta lá ban ide gen ked tek a ta nult 
szö veg írás tól. Csak hogy Legéndy a 
be at pro jekt ív ver se lé sé nek mint egy 
el len pon to zá sa ként nem al kal maz za 
a sík ban szét szó rás ki fe je zõ ere jét. 
Ép pen el len ke zõ leg: mint egy sa tu ba 
szo rít ja, be zár ja szö ve ge it, és az ily 
mó don for mált nyel vi anya ga döb be-
ne te sen exp res  szív. Még pe dig azért, 
mert, no ha ma ga is vall ja szür re a lisz-
ti kus ha tás ra va ló tö rek vé sét, a „sure” 
min den au to ma tiz mu sát ki zár ja. Fön-
tebb em lí tett mí ves szö ve gei tu da to-
san al ko tott tex tu sok, e te kin tet ben 
nyo mát sem ta lál ni a va ló ság fe let ti-
ség nek. Sõt, nemegy szer az eg zisz ten-
cia lis ta ben ne le vés hat ja át – mint egy 
ön nön el len tét pár ja ként, ta ga dá sa ként 
– ezt a tár gya i ban egy ál ta lán nem 
kü lön le ges vi lá got. Ezért na gyon kell 
fi gyel ni, mi fé le gon do la tok, mon da-
tok foly nak ná la egy más ba, és kü lön 
meg fon to lás ra kész tet, hogy mi ként 
ér tel mez zük szö ve gét. Azért, mert 
mint em lí tet tem, szin te min den ver se 
so ra i nak hos  szú sá gát jel lem zõ en nem 
egy adott mér ték, plá ne nem a be at 
lé leg zet mér té ke szab ja meg, ha nem 
a köl tõi ön kény ál tal sza bott ri deg 
ti pog rá fi ai for ma. Ahol vég képp nem 
fér a ha sáb ba a szö veg, el vá lasz tó je let 
hasz nál, ahol pe dig a ha sáb tól is kény-
te len meg vál ni mon dan dó ja ked vé ért, 
kö zép re zárt so ro kat ír. Ez is egy faj ta 
rend: a ha sáb transzformja. Mind ezek 
mel lett fel-fel buk kan, alig ha nem aka-
rat la nul is a bel sõ rím, de a leg szem-
be tû nõbb a félrímek hasz ná la ta, és a 
stró fák ba tör delt tex tus (Gyász bo hóc, 
Szé dü let).

Cso dá la to san osz cil lál Legéndy 
köl té sze te a meg ha tá ro zó én és a 
mély sé ge sen sze re tett kül vi lág kö zött. 

Vi lág ha sá bok
(Legéndy Já cint: Köz pon ti Zó na)

Örül he tünk, hogy van köl tõnk, aki 
el sõ kö te tes ként nem zsen gék kel lép az 
ol va só elé, ha nem ké szen kap tunk egy 
köl tõt, aki erõs kö tet tel nyû gö zi le az 
ol va sót. Har minc éves, érett köl tõ lett 
Legéndy Já cint, mi re el sõ kö te te meg-
je lent. Ver se i nek, szö ve ge i nek ere jét, 
el sõ ol va sás ra ta lán sa já tos lá tás mód-
ja, me ta fo rái, ha son la tai ad ják, ami a 
fel szí nen igaz is, vers vi lá gá nak lé nye-
ge azon ban mé lyeb ben van.

Jel leg ze tes ér té kek rõl szól. Vi lá gá-
nak tár gyai, dol gai, sze rep lõi mind 
is me rõ sek, po é zi sé nek fur fang ja, 
hogy bár mily szép, lé lek kel te li, 
szub jek tív a lí rá ja, te le van tár gyak-
kal, kü lön bö zõ ma te ri á lis dol gok ból 
szer kesz tett ké pek kel. Mint ha át já rást 
ku tat na az úgy ne ve zett ob jek tív lí ra 
és a poszt mo dern ta lált tár gyai kö zött, 
ám még is érez ni, hogy tud va la mi 
olyan több le tet, ami egye di vé te szi. 
Nagy sze rû en él het nénk a köz hel  lyel, 
hogy nem tû ri a ska tu lyát, el len ke zik 
a már is mert ka te gó ri ák kal, nem is 
té ved nénk na gyot, csak hogy még is 
van nak ri go ró zus kö tött sé gei. Eze ket 
azon ban õ ma ga kre ál ta.

Ter mé sze te sen el sõ sor ban a ha sáb-
ba kényszerített for má ra uta lok, ami 
en gem ka masz ko ri gon do san fé sült 
fri zu rá já ra em lé kez tet, mely rõl nem 
le he tett le be szél ni. Ha ki ta lál egy for-
mát, ah hoz ra gasz ko dik. Nem rög esz-
mé sen, ha nem ki dol go zot tan, ahogy 
he lyes nek és a le he tõ leg jobb nak íté li. 
Ez meg lát szik vers szö ve ge i nek mí ves-
sé gén is. Az em lí tett ha sáb for ma ne ki 
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Így adó dik az ér zés, hogy szin te bu ko-
li ku san ho mo gén, de rûs köl té szet ez. 
A bukolika rend ben van, ha az em ber 
egy kert ter mé sze ti vi lá gá ban nõ fel, 
a ho mo ge ni tás sal azon ban nem így 
ál lunk. Nem a vi lág ho mo gén, ha nem 
több nyi re az a tisz ta szem lé let, amely 
mí ves sé gé ben is ter mé sze tes, ma gá tól 
ér te tõ dõ kön  nyed ség gel kö ti a ha son-
lót a ha son lí tott hoz, és ami lyen ele-
gán san te szi meg ugyan ezt for dít va, 
míg va ló ban nem tud ni, mi is lé gyen 
eb ben a lí rai vi lág ban a ha son ló, s mit 
ne vez he tünk ha son lí tott nak.

A lám pa osz lop és a kan de lá ber gör-
nyedt sé ge a fes té szet hez va ló kö tõ dés-
bõl ered, oda hú zó lá tás mód ra vall, a 
lát vány in ga tag sá ga je le nik meg itt: a 
két vi lá gí tó tárgy, ha te me tõi, ha ut cai, 
fényt és ár nyé kot fel té te lez: lo bo gást, 
in gó fényt és ár nyé kot, s újabb tó nus 
len gi át a ké pet, az imp res  szi ók vi lá-
ga. 

Akár me lyik fi a tal éle té bõl is me rõs 
le het a nagy pa pa csö röm pö lõ bi cik li-
je, az ál ta la ho zott ka lács, az ol dó dó 
haj zse lé, il let ve ezek nek bár mely 
meg fe le lõ je: egy se reg na gyon hét köz-
na pi do log ból szö võ dik ez a vers vi lág. 
Ezek az ala kok, akár élõk, akár hol tak, 
akár em lé kek, vagy ép pen akár hon nan 
va ló tár gyak, an  nyi fé le meg vi lá gí tást 
kap nak, amen  nyi csak szük sé ges 
ah hoz, hogy meg mu tas sák, mit lát az 
álom sze rû en vis  sza té rõ gye rek kor ból, 
vagy ép pen adott éle té bõl, je le né bõl, 
múlt já ból a köl tõ. Sár kány ar cú gyí-
ko kat lát, és va ló igaz, a gyí kok nak 
igen is sár kány ar cuk van, ha pi ci is. 
Mint egy gye rek ko ri me se vi lág ban, 
kro ko dil ként sik ló ke nu kat lát, és ez 
még sem me se vi lág. Éles szem mel tör-
tént meg fi gye lés, ész re ve het tük vol na 
ma gunk is, de mi vel nem tet tük, rá cso-
dál ko zunk. Di no sza u ru szok ké sei 
utó dai a bok ro kon? Két ér te lem ben 
is tisz ta kép. Ha gyík, ak kor azért, ha 
ma dár, ak kor a pik ke lyek meg ma rad-
tak a lá bu kon, lát ha tó bi zo nyí té kok, 
de szük sé ges a meg lá tás ado má nya, 
hogy ilyes mi bõl köl té szet le gyen. Az 
ol va só rá cso dál ko zá sá nak pil la na tá-
ban je le nik meg a fi zi kai va ló ság ban 
a transz cen den cia: a vers író vi lág te-
rem tõ vé, po é tá vá lesz.

A kint és bent kö zött el mo só dó 
ha tár más te rü le ten sú lyos be teg ség 
tü ne te. Itt azon ban megint csak tu da-
tos, mond hat ni di ag nosz ti zált áb rá-
zo lás mód, ter mé sze te sen a hát tér ben 
le xi ká lis is me ret tel is alá tá maszt va.

A „ski zof rén al ko nyon jössz fe lém 
| mi kor a szét esõ tu dat | fel hõk s ûr ál-
lo más ok kö zött | a hol dig húz füg gõ-
hi dat” köl tõi ké pe drog ra, konk ré tan 
ópi um ra utal, on nan a ha sa dás, hogy 
két fé le tu da tot ad. A vers cí me Szé dü-
let, az al cí me: gulácsyvers. Gulácsy 
be teg sé ge köz is mert. Ma rad va a fes-
tõk nél: ol vas ha tó egy boschvers al cí-
mû köl te mény is a kö tet ben (Menny 
és po kol). Így van jó-rossz el len pon to-
zás a Köz pon ti Zó ná ban. És nyom ban 
ér tel me zõ dik egy má sik el len pont 
is: a kis- és a nagy vi lág kö zöt ti. A 

kö tet ele jén még nem tud hat ni, hogy 
e vi lág ban, ahol az én és a nem én 
ös  sze mo só dik úgy, ahogy an nak a po é-
zis ben he lye és rend je van, s a tár gyak 
is fel szí vód nak a szub jek tum ba, va jon 
van-e az egyén kis vi lá gá val el len sé ges 
nagy vi lá gi prin cí pi um, vagy nincs. 
Ez itt expressis verbis meg je le nik: 
„mes ter a po kol ból fel- | kor cso lyáz-
tak a démo- | nok … ka rá csony fa- | 
göm bök kel ját sza nak ám | éj je len ként 
mi nisz te ri szi- | var zse bek be gyûr nek 
ke- | nõpénzt…”

Íme te hát a po kol: a rend szer irá-
nyí tó it a po kol be li ek pén ze lik, és e 
pénz mel lett bib li kus, arany hát te rû 
ké pe ket, va gyis iko no kat, kö zön sé ge-
seb ben: szent ké pe ket lop va, azok ról 
ha zu doz nak a köz em be rek nek. A 
men  nyei el len pó lus e vers ben Bosch, 
de men  nyei, az az jó ér ték min den ki, 
aki nem „tapenolja” az áruk bõ sé gét. 
Így ér tel me zõ dik az a faj ta bu ko li kus 
tisz ta ság, az a jól esõ ér zés, ami el tölt 
ben nün ket em lé kek, sze rel mek, sõt a 
ha lál ta pasz ta lá sa köz ben is.

Az én, il let ve a mi (sze re lem, csa-
lád, ba rá tok, ter mé szet) el le né ben 
meg je le nik a má sok, a nem-én és a 
nem-mi vi lá ga, ha gyo má nyos ter mi no-
ló gi á val: a nagy tõ ke, az új gaz dag ok 
rab ló ka pi ta liz mu sa. Hogy ez a kép 
ha za i nak tû nik, ter mé sze tes; de má sutt 
ar ra is fény de rül, hogy min den ha son-
ló rend szer rõl ez a kö tet vég sõ, te hát 
cá fol ha tat lan er köl csi íté le te.

A bé kés én, il let ve mi vi lá gá ból 
in dul va ter jed e moz gal mas egyé ni 
uni ver zum, s a gulácsyverstõl el jut a 
boschversig, ahol szét pat tan a bé kés-
nek ér zõ dõ bu rok, amint Bosch vi lá gá-
ban is, és be lép az el len fél, fel buk kan 
két, el len ke zõ jel le gû, er köl csi leg 
meg ha tá ro zott ér ték is. Az el sõ, a 
leg nyil ván va lóbb, a pénz, mely nek 
po ko li, dé mo ni vi lá ga van, és ve le 
szem ben egy elõ re a mû vé szet mint 
a tisz ta al ko tás és a te rem tés vi lá ga. 
Ez, ter mé sze te sen, po zi tív, „jó” ér ték. 
Et tõl kezd ve új, tel jes zárt egy ség gé 
vá lik a nagy sze rû en és oko san szer-
kesz tett kö tet.

(Ba las si Ki adó, 2006)
Szi tá nyi György

Vizkelety And rás: 
Múltidõben

Gyõ rött, a ta ní tó kép zõ gya kor ló is-
ko lá já ban let tünk osz tály tár sak 1936 
õszén. Gyer mek ko ri ba rát sá gom 
Vizkelety Ban di val öt-hat éven át 
tar tott. Ak kor mi Rév fa lu ból vis  sza tér-
tünk Bu da pest re, s nem so ká ra õ is szü-
lõ vá ro sá ban él het te meg a ka masz ko ri 
esz ten dõ ket, Ta tán.  Szá mon tar tot tuk 
egy mást, de na gyon so ká ig nem ta lál-
koz tunk, is mét csak idõs ko runk ban.  
Épp a Mû hely fo lyó irat ban je lent meg 
„Nõ vé rem az uno kám” cí mû film etû-

döm, mely ben em le ge tem Ban dit és 
nõ vé rét, Ba bát, meg a Bat thyá ny-
sé tányt, mely nek bok rai, vi rág kö rönd-
jei kö rül ro han gál va agyon iz zad tuk 
ma gun kat, úgy hogy Ban di édes any ja 
elekt ro mos haj szá rí tó val (ami ak kor 
még új don ság volt szá mom ra) igye ke-
zett meg men te ni ben nün ket a fe nye ge-
tõ be teg sé gek tõl.

Vizkelety And rás Múltidõben 
cí mû vis  sza em lé ke zé sei 2008-ban 
je len tek meg az Ar gu men tum Ki adó 
és Láng Jó zsef meg le pe tést kel tõ 
mun kál ko dá sa foly tán. Hi szen a 
ne ves tu dós het ven he te dik élet év ében 
szép iro dal mi mû vel je lent ke zett. És 
nem le het vé let len (szer zõ és ki adó 
kö zös szán dé ka in kább), hogy még 
a fül szö veg ben sem ta lá lunk uta lást 
ar ra, hogy a szer zõ aka dé mi kus, köz-
is mert iro da lom tör té nész, sok je len tõs 
díj jal ki tün te tett sze mé lyi ség. Sem az 
elõ szó író ja, sem a szer zõ nem utal rá, 
hogy a gyer mek és if jú, aki nek éle té-
rõl ol vas ha tunk, ké sõbb Herder-, Szé-
che nyi -, Páz mány-dí jat ér de mel majd, 
mint „az eu ró pai pré di ká ció iro da lom 
re cep ci ó ja a Leuveni Kó dex ben” író-
ja, a ma gyar or szá gi kö zép ko ri né met 
és la tin írás be li ség ku ta tó ja, a kö zép-
ko ri és új ko ri né met iro da lom tör té net 
pro fes  szo ra.

Gyõr a gyer mek kor, Ta ta a fel nõt-
té vá lás éve i nek hely szí ne. Ki de rül a 
könyv bõl, hogy Vizkelety And rás az 
érett sé gi elõtt le ve let írt Sík Sán dor-
nak, hogy fel vé tel ét kér je a pi a ris ta 
rend be. Ez az öt ve nes évek kü szö bén 
tör té nik, Mindszenty her ceg prí más 
már bör tön ben ül, a diktatúra hír hedt 
esz ten dei kez dõd nek ép pen. S med dig 
tar ta nak majd? Ki sejt het te?  Ami kor 
1985 õszén be szél ge té sünk ben az eze-
ket az esz ten dõ ket ke se rû en em le ge tõ 
Ottlik Gé zát meg kér dez tem, hogy 
med dig tar tot tak hát azok az öt ve nes 
évek, azon nal azt fe lel te: még most is 
tartanak… S ta lán ide tar toz hat, hogy 
húsz-egy ne hány éves Zol tán fi am 
el sõ köny vé ben meg bot rán koz ta tó iró-
ni á val jel lem zi a rend szer vál toz ta tás 
utá ni idõk ér vé nye sü lé si gya kor la tát, 
mond ván: ma vég re dön töt tem, volt 
kom mu nis ta leszek…

Nem vé let len az sem, hogy 
Vizkelety köny vé nek elõ sza vát 
Jelenits Ist ván pi a ris ta ír ta meg. Jól 
érez ve és jog gal kér dez ve, hogy „ez 
a sze mé lyes em lé ke zés, amely oly kor 
a szo ci og rá fi ák mo do rá ban fo gal maz, 
és mes  sze me nõ tár gyi la gos ság ra 
tö rek szik, mi ért kí ván ko zik könyv tá-
runk ban ugyan ar ra a polc ra, ahol az 
Is ko la a határont, vagy a Tü csök ze nét 
õriz zük? Ho gyan vá lik nem csak kor-
do ku men tum má, ha nem egye te mes 
ér de kû ol vas mán  nyá?”

Nyil ván az él mé nyek kö ve te lõ 
ere je és az író te het sé ge ál tal. A va ló-
ság hoz va ló hû ség, a pon tos ság irán ti 
igény tu dós el me kész sé gé re vall, de 
az, hogy csak a sze mé lyes él mény 
ki fe je zé se iz gat ja, az a szép író ter mé-
sze tes ösz tö né nek min den más szem-
pon tot fö lül író tör vé nye. Vizkelety 
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And rás vis  sza em lé ke zé se: re gény, 
ben ne el múlt idõk je le nét él het jük át.

Em be ri port rék so rá nak ele ven sé-
ge üt szí ven: szü lei, sze ret tei, ba rá tai, 
pa pok, ta ná rok és cse léd lány ok sor sa, 
jel le me vá lik meg in dí tó an is me rõs sé 
szá munk ra, s je gyez zük meg, hogy 
a há zuk ban meg for du ló, ott élõ cse-
lédle á nyok ról ír va ki de rül, em be ri 
mél tó sá gu kat épp úgy tisz tel te õ és 
csa lád ja, s épp úgy meg sze ret ték õket, 
mint a pél da kép pap ta ná ro kat, mint 
a hoz zá tar to zó kat. Jog gal ro ko nít juk 
az el be szé lést Ottlik kõ sze gi éve i nek 
tör té ne té vel, vagy Márainak a pol gá ri 
lét rõl, Il  lyés nek a pusz ták né pé rõl írt 
ké pe i vel. Az öt ve nes évek „ha la dó” 
ér tel mi sé gé nek ide ál ja nem volt más, 

mint hogy le kell mon da ni a füg get len 
vé le mény al ko tás ról, a gon do lat sza-
bad sá gá ról. Vizkelety mo rá lis ta nul sá-
ga ek kor más: meg in dul ben ne egy las-
san tu da to so dó lel ki fo lya mat, élet fel-
fo gás: min den ne héz hely zet ben ten ni 
kell va la mit a meg ol dás fe lé, együtt a 
töb bi ek kel, sok szor csak ke ve sek kel. 
Köny vé ben is a lé lek el len ál lá sá nak 
sze líd for ra dal mát mu tat ja föl az 
em lé kek, a pon tos rész le tek meg idé-
zé sé vel, hû kró ni kás ként, szin te ész-
re vét le nül. Ha rag és ked ve zés nél kül 
ír né met és orosz ka to nák ról, az ül dö-
zõk, az el le nük for du lók sze ren csét-
len ar cá ról, jel le mé rõl, a há bo rú ról 
és a há bo rú nál né ha kín zóbb bé ke 
(a „bé ke harc”) esz ten de i rõl, az át élt 

ka taszt ró fák ról. És még is azt ta nú sít-
ja, hogy egy-egy le ányarc vi gasz ta ló 
lé te, a táj, a fo lyók, a ví ziutak, ka lan-
dok, a ter mé szet sze re te te ál tal ez az 
if jú ság ma ga alá gyûr te a dik ta tú rát 
s te le volt öröm mel is. A „biz ton ság, 
sze re tet, meg ér tés” ott ho ni, gyer me ki 
és if jú ko ri Pa ra di cso má ból ki ûzet tek 
ugyan ár tat la nul, de ez a könyv re ha bi-
li tá ció min den szen ve dé sért. Min den 
meg van: a tör té net meg õr zé se a jó vá-
té tel. Va la mi ben sõ biz ta tás fel szó lí tó 
ere je van je len a vis  sza em lé ke zé sek 
lap ja in: emel jük föl a szí vün ket!

(Ar gu men tum Ki adó, 2008)
Czigány György


