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tompán átdereng, helyenként átragyog az óarany. Ide kívánkozik a szerző 
Babitsot megidéző Csillag című versének néhány sora:

 „Próbáltam, persze, szépen élni,
 de csak az anyaggal bírtam szóba állni,
 és megijesztett, hogy belül mi ragyog.”

E tárcakötet írásai szerint az élet minden területét eluraló gonoszság 
mögött felsejlik valamiféle életigenlő szépség, valami életigenlő bizonyos-
ság. Igen, ez egy ilyen kötet, igen, ez egy ilyen csúcs.

(Tóth Krisztina: Párducpompa, Magvető, 2017)
Mosonyi Kata

Tünékeny törékenység

Szonday Szandra 1983-ban született Budapesten. Az ELTE Bölcsész-
karán, az esztétika szakon végzett, fő kutatási területe a cirkusz világa. 
Jelenleg a Fővárosi Nagycirkusz alkalmazásában dolgozik. És ír. Végelát-
hatatlanul. Költő nem tehet másképp. Mint az igazi sakkozó, csak akkor 
lép, amikor az már elengedhetetlen a parti megnyeréséhez vezető úton. 
Mikor megszületett, szüleiben már akkor mozdultak a rákos sejtek, a 
gyermeklány iszonyatos gerincferdülésére keresték a gyógyulást, de túl 
a merevítőn nem mentek semmire. Műtét! Halaszthatatlan. Nem vállalta 
senki. Aztán Németországban – pont egy magyar orvos – dr. Jeszenszky 
Dezső vállalta a kockázatos műtétet, a sikert a költő ma is ott hordozza a 
testében. Friderikusz Sándor fi nanszírozta, hogy a színész-édesanya ott le-
hessen vele a külhoni kórházban. Két pokoljáró: asszony és a lánya. Annyi 
évi tengernyi szenvedés tette őt költővé? Előtanulmányként, kamaszko-
ri, magánkiadásban megjelent naplója a Meg vagyok húzatva?! vitte ke-
zét a versírásra? A gyógyulásba vetett hite, noha új, második kötetében 
(Lamento, 2016. Stádium Kiadó) így ír a Mindenhatóról: „Akit lassan fo-
gyaszt el a kór, / alaposan megrágva, jól / leöblítve minden falatot, / abból 
mi marad? / Csontok, bőr, és néhány / nehezen emészthető szerv – // hát 
ez lenne az égben írt / nagy isteni terv?” Mintha a XX. század legnagyobb 
keresztény misztikusa, Simone Weil kacsintana rá, hogy bizony egyálta-
lán nem biztos a Teremtő mindenhatósága. „Isten csak olyan értelemben 
mindenható a földön, hogy megmenti azokat, akik vágynak arra, hogy Ő 
megmentse őket. Minden más hatalmat átadott a világ hercegének és a 
magatehetetlen anyagnak. Csak szellemi hatalma van, mely ahhoz szük-
séges, hogy létezzen.”

De akkor ki választotta ki ezt a tünékeny törékenységet? Ezt a „bárány”-t, 
ki, mint Pilinszky versében „Végigkocog az üvegtengeren / és trónra száll. 
És megnyitja a könyvet.” Szonday Szandra „lapozása” még alig kezdődött 
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el. Még szüksége van oxigénpalackra, szíve műtétre vár, túl hát mindenen, 
jón-rosszon, mint Nietzschénél, de még a halálon innen, metafi zikai-on-
tológiai értelemben zsigereiben érzi-tudja, a könyvet megnyitotta, de csak 
alig olvashatott bele, és tudnia kell: a „világ hercege” fehér lovára eme-
li, mert – megint Simone Weil: – szerencsétlenség nem sújtotta a földre, 
nem úgy vergődik, mint a félig eltaposott bogár, hanem élet-halál közti le-
begésében is maradt mi volt: alkotóművész. Vajon ennyi gyötrelemtől lett 
valódi költő? Valaki azt mondta, pont a költő barátjának, Vas Istvánnak, 
hogy Radnóti Miklós nagy sors, kis tehetség. Ha az Isten, akkor az Isten. 
Ha nem, akkor a „világ hercege”, vagy épp a tehetetlen anyag, nem adhat 
nagy sorsnak kis tehetséget, mert nem volna semmi értelme. A kiválasz-
tódások legtöbbször követhetetlen logikával jelennek meg, de visszafelé 
szinte mindegyik fölfejthető, persze nem diszciplináris értelemben. Szon-
day Szandrát nem a feneketlen kín tette költővé, hanem a vele született 
tehetség, mely a rosszul „teremtett” testből fakadt föl, mint a tiszta forrás. 
A többi csak adalék. Írhatta bár első kötetében (Rubato, 2008. Stádium 
Kiadó): „Huszonkét év / dermesztett így / burkot körém – / borostyánból 
/ fétis // szép ékszerként / míves arany- / láncon függök – / elveszetten / 
mégis”. Isten, sors, ómen-füzér – Szonday is megemlíti négysorosában: 
„Félbevágott kutya a vonatsíneken. / Megtört héjban dupla tojássárga./ 
Egy díszes pille párkányunkon örökre megpihent – / elég az ómenekből 
mára!” –, mélymagány, költőről csak versei felől lehet lamentálni. Ele-
mezni végképp fölösleges, mert sok verssor enigma, olykor a költő számá-
ra is fölfejthetetlen. A legnagyobb művekben a József Attila-i „istendarab-
kák” tündökölnek.

Az irodalom, a zene, a művészettörténet telis de teli pszichózisok ha-
tárán billegő művészekkel. Metagenealógiai értelemben ez egy folyamat, 
mely végeláthatatlanul addig tart, amíg a Homo sapiens létezik a Földön. 
Hiába hát a sok tragikus sors, tüdő- és vérbaj, rák és öngyilkosság, a mű-
vek ott ragyognak, hiába, hogy a művészek, mint emberek puszta törté-
netekké degradálódnak, kutatók fi ókjaiban rejtőznek még ott is fénylő 
csillogással, mint a lepkegyűjtemény.

Mégis: akkor mire való a sok kín? A depresszió, a melankólia, a dekadens-
nek kikiáltott szédítő mélységbe látás? Schubertnek igaza van? „Még senki 
nem írt örömében zenét.” Magam elkövettem egy aprócska szentenciát: 
„Az igazi művész elnyerte a szenvedés kegyelmét.” Antagonizmus? Netán 
puszta paradoxon, mely nem más, mint a látszólagos ellentét? Egy biztos: 
szenvedés nélkül nincs művészet! Kosztolányi odáig ment, hogyha nem vol-
na halál, nem lenne művészet sem. Miért? Mert a lét evilági végességének 
présében vergődik, aki művész. Csak kellene egy limit. Szonday Szandrá-
nak már nincs szüksége további szenvedésre, mert az már csak gátolni fogja 
költői kiteljesedését. Azonban dacára minden bajnak, soraiban fölködlik 
az önirónia, a már minden mindegy laza legyintése. Nála is „kész a Leltár”: 



67

„Jelek hada a testemen. Akartak és akaratlanok. / Megszoktam és elfogad-
tam őket, / hegeim: harci sebek, nyomok. // Ennél söröskupakba térdeltem, 
/ apám itatta fel vérem, könnyeim; / ezt kutyám marta belém kínjában, míg 
/ próbált felülkerekedni ellenségein. // A hátamon hosszú forradás fut: / itt 
gerincem tették újra helyre, / hogy ne legyek többé púpos, nyomorék, / ne 
legyek, mint a kérdőjel, görbe.” Semmi önsajnálat, csak a tények sorjáznak, 
fölmutatnak valamit… de mit is? A Pilinszky által elhíresült rilkei mondat 
okozhat itt fejtörést. Mármint, hogy a tények miatt sohasem ismerjük meg 
a valóságot! Szonday verse efelé furakszik, a valóságnak legalább a legkülső 
burkát kaparja. Kellő distanciával. A vándor című darab pedig axiomatikus, 
főleg a versvég, mely elhagyja realitásaink szűkös terét. „Megmászom – s 
a hegy leráz magáról. / Folyón kelnék át – de csalfa mély a gázló. / A szél 
enyhet nem ad – pokoltűz-fuvallat. / A Szépet akartam írni – de aki boldog, 
/ miért ragadna tollat?” És evvel ki is mondta, hogy a boldogságot csak az 
tudja megérezni gyémánttisztán, akinek ritkán adatik meg, akkor is csak 
másodpercek erejéig. Mert aki boldogtalan, pesszimista, dekadens, minden 
hívősége ellenére halálszorításban lebeg, annál akár egy mosoly, vagy ép-
pen kutyája szemvillanása a boldogság eszkalációjává emelkedik. Szonday 
Szandra „kutyaciklusa” állat és ember közti legmagasabb szintű transzláci-
ója. Ember állattá válik, állat emberré. Közös a nyelvük, „félszavakból” és 
„félugatásból” is értik egymást.

Verskötetek fölütése is fontos, de a befejező költemény még annál is 
fontosabb, hogy bevésődjön az emlékezetbe. Keserűség:

keserűség bujkál bennem
mint giliszta a földben
járatokat rág magának
s megemészti közben
a szikkadt száraz kemény talajt
porhanyóssá téve
termővé is így válik a
ma keserűsége

 
Szüleiről lányosan-puhán emlékezik meg. Apámtól című versének első 

szakasza így szólal, szinte hárfán: „Apámtól baldachinos ágyat / kaptam 
születésnapomra / mielőtt maga is a paplanos égbe / költözött / nappal 
színpaddá változott az ágy / éjszaka kizártam minden / szörnyet, ördögöt.” 
Édesanyjával eggyé válik a Sellők című, négy versszakból álló művében. 
Íme az első versszak, mely megismétlődik a negyedikben: „Lebegtünk a 
víz színén / két modern sellő anyám és én / csuszamlós színes matracon / 
sodort a szél a zöld tavon” De keményebb hangon is szólni tud, a végső 
szembesülés pillanataiban, mikor a düh nagyobb, mint a fájdalom. Rögfo-
gó. Ez a címe. Ismeretterjesztés is egyben, mert sokan nem tudják, miért 
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is az a paplanszerű valami, amit rátesznek a koporsóra, mielőtt a halott 
végleg (?) alászáll. „A temetkezési iroda / koporsódra / rögfogót aján-
lott // azt se tudtam, mi az / mondják / sokakat elborzaszt, ahogy / rögre 
rög koppan // de miért kéne elásnom a hangot /a megmásíthatatlant?” 
A versírás, vagy bármi más művészet a közhiedelemmel szemben nem 
terápia. Legföljebb akként használható bizonyos elmezavarok esetében. 
Szonday Szandra előző, Rubato című kötetéből ebbe az új könyvébe is 
átcsúszhatott volna a 2002. december 24. című költemény. „Az ünnepet 
én kínnal élem, / farfekvéses bennem minden pillanat. / Epémbe mar az 
ünnep-étek, / de éhes villámra kerülsz, rossz falat! // Elcseszett egy lélek 
vagyok, / mindig tudom, mit tegyen más; / vizet inni prédikálok, / s bor-
ra költök folyton-folyvást. // Szappanbuborékot fújtam: / szivárványszín 
szép karácsonyt, / de gyönyörködés helyett aztán / szétpukkasztó kezem 
ráront! // S most is lám csak panaszkodom, / magam lelkét sajnáltatva – / 
mégis adj ég bocsánatot, / ne legyek a kínom rabja.” Ez, az utolsó versszak 
mennyire egybejátszható József Attila Nem emel föl című nagy poémájá-
nak hasonlatos szakaszával: „Intsd meg mind, kiket szeretek, / hogy legye-
nek jobb szívvel hozzám. / Vizsgáld meg az én ügyemet, / mielőtt magam 
föláldoznám.” Mindkét költő az égi áldást várja, Szonday Szandra némi 
enyhülést kér, József Attila pedig föláldozza magát.

Ebben a megmérhetetlen költői DNS-láncban Szonday Szandra eltép-
hetetlen szem, mert istenujjak szorítják hajszálrepedésig.

(Szonday Szandra: Lamento, 2016. Stádium Kiadó)
Koppány Zsolt

Hát megjöttek a Fuharosok

A Magvető Kiadó tavaly megkezdte Esterházy Péter hetvenes-nyolc-
vanas években megjelenő köteteinek újrakiadását, s ezzel az újabb nem-
zedékek számára is hozzáférhetővé tette (részben hangos könyvként is) 
a klasszikussá vált Esterházy-műveket – élükön a Fancsikó és Pintával, a 
Pápai vizekkel, a Termelési-regénnyel és a Bevezetés a szépirodalomba haj-
dan (és most ismét) külön megjelentetett darabjaival. Nehogy pusztába 
kiáltott szó maradjon Bazsányi Sándor tavalyi felhívása: „Olvassunk Ester-
házyt!” Ha „most már csak a könyvek vannak”, hát legyenek!

Az újonnan megjelent régi könyvek közül egy olyan művet ajánlok ol-
vasásra vagy újraolvasásra, amely a lassan megmerevedő Esterházy-képet 
kissé árnyalja, mert érzékelteti, hogy EP a tragikumra legalább olyan fo-
gékony volt, mint a szellemes, játékos iróniára, és olyan prózaíró, aki a 
nyelv szenvedélyes felfedezőjeként annak költői lehetőségeit is kiaknázta. 
Ez a könyv a Fuharosok.


