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önálló életre kelni képtelen figuráival. Itt megjegyzendő: ha a szerző kö-
vetkezetesen ironikusan ellenpontozta volna a célra törő keresést, már 
akkor más megítélés alá esne a regényszövet!

De hogy a mérleg másik serpenyőjébe is tegyünk valamit, mindenkép-
pen meg kell említenünk néhány helyzetképet, leírást, melyek azért mara-
dandóan szépek és rakovszkysak, mert négy-öt nagyszerű részlet azért ta-
lálható a regényben. Tulajdonképpen ezekben a részletekben csillan meg 
az irodalom valósága, melyekben jól működik a prózapoétika is, és ter-
mészetes a humor. Korábban már utaltunk Zsani és Ádám Földvárra tör-
ténő utazására (211–212.); realitásában is líraian megindító a következő 
városkép: „[l]emegyünk az első útba eső aluljáróba, itt is sokan alszanak, 
pokrócok, lógó belű vattapaplanok, vedlett télikabátok alatt, Zsani mind-
egyik mellett megáll egy pillanatra... Ahogy felérünk a felszínre, szembe 
találjuk magunkat a templom hatalmas, sötét tömbjével. A toronyórának 
nincs mutatója: itt már beállt az örökkévalóság”. (251.) 

Megrázó Ádám súlyos beteg apjának jellemzése a neki rendezett búcsú-
bulin; és feledhetetlen az idősek otthona miliőrajza. Ez utóbbinak is van elő-
képe a Fortepan című kötetből, az Otthon című vers. Érdemes a két leírást 
összehasonlítani! Ez esetben líra és próza tényleg teljesen egyenértékű. 

Végezetül (a didaktikától kissé megfertőződve) állíthatjuk, hogy a leg-
több, amit üzenhet nekünk ez a regény, az a következő: ölbe tett kézzel 
akarjuk megvárni, hogy egyszer csak Valaki örökre kiszavazzon bennün-
ket innen, ebből a valóságshow-ként is felfogható életből, világból? Igaz, 
tulajdonképpen ez is egy lehetséges alternatíva, még ha nem is túlzottan 
ígéretes.

(Rakovszky Zsuzsa: Célia, Magvető Kiadó, Budapest, 2017)
Mosonyi Kata

Angyalok városa

A különleges formátumú könyvecske a belső lényeg(ek) felfedezéséről 
szól. A költő benne az elmúlásra koncentrál. Az élet eltűnését hangu-
latok, pillanatképek formájában ábrázolja. Az embert, lírai ént az eddi-
gi volt legszebb pillanatokkal összefüggésben eleveníti fel. Alapvetően 
humán beállítottságú, az ember világban nélkülözhetetlen voltát hang-
súlyozza. A kialakított kapcsolatok fontossága tükröződik a versekben, 
mely kapcsolatok a közvetlen környezetben előforduló minden apró 
tárgyra, jelenségre érvényesek. Jász rátalál a világ lényegére. Impresszio-
nisztikus megoldásai ennek a rátalálásgesztusnak a kifejezői. Ennek ma-
gába fordulva, csendesen ad hírt. Ünnepe és öröme szinte titkosított, vagy 
inkább egy zárt, kiválasztott körnek szól, akik megértik ezt a lelkesedést. 
A szövegek halkságával, a keleti spiritualizmus kifinomultságával, a hai-
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kuk tárgyilagosságával és illatával szövi át mondanivalóját. (Macuó Basó: 
„Néma csönd honol / sziklaszirtbe hasít / kabócazene.”). Jász a letisztult, 
az éntől szinte eltávolodó (a lélek testből kilépő), elvonatkoztatott han-
gulatképeiben egységesíti az érzéseket: „kabócák”, „napfény”, „langyos 
szél”, „magányos sirály” (32. lakókocsi). 

Az én önmagára találásának része a másik. Egyenrangú félként, tanít-
ványként, kiegészítőként jeleníti meg. A költő számít az ismeretlen társ 
jelenére, jelenlétére (Elhagyott árnyék-ciklus versei). Hiánya vagy elmúl-
ása a világ megromlásának a jele: „átlátszol... / hiányod átszúrják lassan 
a parti sziklák...” (41. dűne). A narratíva finoman utal rá, hogy a fenti 
világ tökéletessége elérhetetlen. Az idővel nem lehet mit kezdeni. Múlik. 
Visszafordíthatatlan irányba terelve az életet, a biológiai létezést: „kial-
szik szemedből a remény” (40. másik). Az önmagáratalálásnak és a má-
sikratalálásnak egyenrangú megoldásai vannak, Jász tudatosan keveri a 
kettőt. Egyszerre tekint és reagál önmagára, és a körülötte lévő értékek-
re. Lassuló és szép egyvelege a csendességre épül, Jász meditatív világot 
vezet be: „csak a hajnal fényei tudják megmutatni a sötétség áztatta fák 
izzásait” (28. kép). 

Formai szempontból megháromszorozza a haikualakzatot (Kavics-
hajigálás-ciklus). „ennyi voltam... de boldog voltam” (45. ennyi). Ennek 
lényege a tartalomazonosság megtartása, azonban a jelentésváltoztatás, 
jelentésmódosulás a szavak rendjének felcserélésével megvalósul. A kö-
tetben visszatér az újabb kavicshajigáláshoz, az eredeti haikukhoz, ahol 
már az eredeti szótagszámot és versszakszámot alkalmazza. „Mohás kő 
vagyok... / mi nem voltam még” (3. felejtés). A letisztult és egyre tisztuló 
tartalom már nem kér, így teljes. Az állandóság egy idő után már mindent 
ural. Minden elvékonyodik, de legfőképpen a csenevész fa és árnyéka a 
lámpafényben (1. születés). 

Bölcseletének a szimbolika ad körvonalat. A szemek használata, a 
„csukott szemhéjam / mögött” (44. műút) történő belső világlátás és kon-
centráció a valóságban is jelen lévő értékek látásával kerül filozófiai kap-
csolatba. A csukott vagy behunyt szem őrzi a kontempláció cselekményét. 
Ez az egyik legfontosabb eleme a kötetnek. A szem: látás, belső látás. 
Álomszerű képeiben a költő lebegést, szerény, visszafogott orgánumú 
képzeleteket, vízszerű folydogálást érzékeltet. Konstans érzésekkel. Be-
hunyt szemei mögött egy másik világot lát. Tükörvilágot vagy tükörorszá-
got. Hátrahagyja a „fölös egót” (26. párhuzamos). Az árnyak, árnyékok 
különlegessé válnak – a liftaknában történő eset, mely a halált okozza (25. 
egyedül), ennek egy komplementer, rémálomba átcsapó motívuma, cse-
lekménye. Prediktív módon, ómenszerűen jelez valamit. A konkrét és el-
vonatkoztatott, a kézzel fogható és gondolati kettőse a létezés és elmúlás 
ontológiai útjait jelképezik. A hiány fogalma ebben az esetben („hiányuk 
is ragyog” [46. változat]) más jelentéstartalommal ruházódik fel. 
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Megjelenik az angyalmotívum. Cigarettázó angyal alakjában (38. gya-
korlat), vagy annak az angyalnak a képében, aki a szikláról figyeli az em-
bert a tenger mellett, de ha behunyja a szemét, csak a tengert látja (36. 
tenger). Máshol átvitt értelmű, szimbolikus környezetbe helyezett versek 
jelennek meg. Ilyen a kötéltánc (35. gravitáció) vagy a tükör. Metaforikus 
jellegével (széttört) tükör az élet szilánkjainak megfelelő kép. A tudati és 
lelki szilánkok, darabkák összerakása új embert hoz létre, ezen a ponton a 
költő önmagára talál: „szilánkosra tört tükörszívem, így / egy teljesebb és 
törékenyebb ént / ragaszthattam össze, köszönet, és / hála az égnek, hogy 
ilyen lehet...” (10. hála). Az angyal érzése és tapasztalása már egy követ-
kező lélekfázist és létfázist jelent. A költői, de nem csak a költői létmódot 
érzi átalakulni ez által Jász. Közelebb kerül a transzcendenciához, ám ez 
a transzcendens közelebb áll egy partikuláris hitvilághoz. Nincs külön is-
tene, istensége. Nincs szüksége rá. 

Jász az idő szimbolikáját végigvezeti a köteten, néhány helyen konk-
rétan kiemeli: „miközben gerinced alatt folydogál, / csorog el szép lassan 
az idő” (11. alatt). Többféleképpen fejezi ki a kronológiai idő múlását: 
„lefelé zötyög a hajdani vágy... kevesebb van már előre, mint hátra” (39. 
illúzió). A költő az elmúlása előtt még szeretne sok mindent tenni. Ezt 
fejezi ki a tájjal való szeretkezés gesztusával is. Az elmúlás misztikus és 
fenséges voltát egy különleges találkozással akarja beteljesíteni. Az el-
kerülhetetlen végzet ily módon rituális eltávozássá alakul. Az Idő és a 
Természet a nő szimbólumává is válik. Ez a nőkép az imádott, feljebbvaló, 
minőségében tisztább oldal. „szabadon élem álmodott életem” (10. hála). 
Az emlékek az időnek, időbeliségnek és a belső látásnak a szintéziseként 
alakulnak. „Emlékképek rohangálnak mellettem” (26. párhuzamos). 

Az emberi kéz nyoma és a természet elemei egyszerre jelennek meg, 
egymással kölcsönviszonyban (Nyomolvasgatás-ciklus). Jász ragaszkodik 
az urbánus környezethez, de lételeme a természet is. Kettősségében a 
naturalista közlésmód, a természeti elemekre épülő szerkesztés kerül el-
sőbbségbe. Szándékosan nem hárítja el a fák jelenlétét, a napot, napfényt 
igényli. Az én gyakorlatilag a környező növényekkel együtt megy keresztül 
a fotoszintézis folyamatán. Ez a csendes lelki vegetáció nem a tudatvesz-
tést és a fizikai tehetetlenséget, hanem a harmónia megérzését, megtalálá-
sát jelenti. Teljessége a mesterségessel és természetessel együtt lesz kerek 
és tökéletes. Ezáltal sajátosan világivá válik. Amit szemlélni akar, az a ter-
mészet, még akkor is, ha a fűben eldobott szemét lapul. Ugyanakkor kü-
lönbséget tesz az emberi megnyilvánulások között, azok minősége szerint: 
aki kivágta a cédrusfát (mely fát a költő megsiratja), az gyarló ember. Jász 
az emberi viselkedés szélsőségeit vázolja ezeken a példákon keresztül. A 
jó és rossz határait, extrémitásait jeleníti meg. A következtetések lehető-
ségeit azonban rejtett módon nyitva hagyja. A föld (a világ) múlása szigo-
rúan kettős következményt hoz: pusztulás vagy javulás lesz a jövő záloga.
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Meseszerű felvetései között szerepel az aranyhal (Fakéregreszelék-cik-
lus), melynek történetét egészen sajátos narratívába helyezi, de megszo-
kott környezetben tartja. Fontos léttani következtetést bont ki. Ábrázolá-
sában a költő maga lesz a hal, akivel foglalkozni kell, aki törődést igényel. 
Egyedül van, de élnie kell: „nem az aranyhalról beszélsz, hanem magadról, 
pedig az aranyhaltól sem kértél volna mást, csak hogy éljen” (22. mese). 
Az élés, létezés cselekménye sem a biológiai, hanem annak tartalmára 
vonatkozó. Hogyan tud az ember élni, milyen minőségben, mennyire te-
lítetten, milyen értékrenddel és morális struktúrával a mindennapjaiban. 
A tibeti kecskeszőr szövet jelképességén keresztül – a keleti filozófiák ta-
nításának megfelelően – gondolkodtat el arról, mire van szüksége az em-
bernek. Jász érzékletesen ábrázolja az individuális igényeket és veti össze 
az emberiség világszintű igényrendszerével: példaként említi az energia 
és művészet fogalmait, melyből adódik a következtetés: jó és/vagy meg-
felelő ez így? Ebben a modern világban megtaláljuk-e azt a harmóniát, 
melyet a költő a fenti példákkal körvonalaz? A költő maga a szubjektív 
hangulatkeresés, hangulatábrázolás mentén próbál átkelni ezen a moder-
nizmuson, és irányítja a tartalmat ennek elhárítása, szinte megtagadása 
felé. Az aranyhal csípőprotézist kap, ezzel éldegél egy ideig, de meghal, és 
a víz felszínén lebeg tovább az akváriumában. Emlékül elteszi őt a költő, 
sugallva, mit tanított nekünk „halálával az életről” (19. áldozat). 

A költő rálel a legapróbb részletben rejlő hatalmasságra is. Lénye, lé-
nyege metamorfózison megy keresztül: „minden újabb és újabb Krisztus- 
árnyékkal... / feszítek meghatározott keretbe... / átélem szenvedéseit... 
/ határtalan fájdalom- / mal feszítve meg magam, önmagam által.” (23. 
fénykép). Alapvetően jól választja ki a részleteket, és tudja, hogy pontosan 
mire kell odafigyelnie. Nincs felesleges dolog, iránymutatása konkrét és 
őszinte. Az érzékeny ember lényegére világít rá. Létezésének több stádiu-
mán keresztül (amikor a nyírfa is lassan kimászik a képből, 17. hely) eljut 
végül oda, hogy papírhajót hajtogasson magából az életből is (18. majd). 
Eltávolodik a lokálisan koncentrált világtól, majd vonzalma és közeledése 
a belső univerzumhoz megadja, megerősíti az átalakulás gördülékenyebb 
voltát: „a szökést gyakorlom, ahogy a köd lassan ellep” (38. gyakorlat). 
Külvilága megszűnik, egy adott határponttól már csak a valódi értékekre 
és a világ mozgásának lényegi megértésére koncentrál: „a filozófia is... [de 
a] fotográfia is csupán rávezetés a halálra” (23. fénykép).  

(Jász Attila: El, Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2016)

Hörher Eszter


