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Handó Péter

Hetedik – a teremtés után 
	 	 (Széki	Patka	László:	átégett	ég)

Vajon a hatvanadik születésnapját meg nem élt Széki Patka László (1948–2008)  Isten balján  vagy jobb ján 
ül-e? – ezt a kérdést tettem fel több ízben is magamnak a válogatott verseit tartalmazó, Zsolnai György által 
szerkesztett kötet olvasása közben. Be kell vallanom, nem tudom a választ. Sőt még azt sem – amennyiben ke-
resztényi elképzelések szerint létezik a túlvilág –, egyáltalán mennybemenetelre számított-e, számíthatott-e, 
hiszen időnként már-már blaszfémiának tűnik az, ahogyan a transzcendenst bevonja a profán létbe, s ezáltal a 
hétköznapit felmagasztalja. Egy bizonyos, a szakralitás, a szakralizálhatóság erősen foglalkoztatta, az, ahogyan 
egy törékeny lény törekszik valami/valaki örökhöz viszonyulás által, önmaga számára szerezni némi jogot a hal-
hatatlanságból való részesedéshez. A tökéletességre vágyásban rejlő reménnyel, de folyton megbicsakló jelenva-
ló léttel, az ember nem csak paradoxonokat költ, hanem léte is paradox. Próbál átégni az égen, az Égbe. Ennek 
„posztumusz” kísérlete az átégett ég?

A Bibliában olvashatjuk: „Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész te-
remtő munkája után.” Talán Zsolnai György is gondolt erre, amikor hét ciklusba rendezte a Széki Patka László 
nevével fémjelzett hetedik kötetbe a verseket, a művét bevégző, „örökre megpihent” helyett. Különösen a hetedik 
ciklus felől tekintve érezhetjük ezt a felvetést jogosnak, ahová az elmúlt élet dolgait leltárba vevő, azok között 
számvetést készítő személy szavai sűrűsödtek. Nem a cselekvő, hanem a tetteit, teremtményeit szemlélő búcsúja 
hangzik el az itt olvasható sorokon keresztül. Az én-világ elkészülte, lezárulása, halál általi – heideggeri értelem-
ben vett – teljessé levése. De ne szaladjunk ennyire előre. Vegyük sorra a napokat, ciklusokat!

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. […] elválasztotta a világosságot a sötétségtől” – mondja a Bib-
lia. A kegyelmi állapot verseit Kádár Tibor tusrajza vezeti föl, melyen egy angyal lép és tekint le az „árnyékára”. 
Mögötte a kereszt anyagát magában rejtő, sejtető „növény”. Az árnyék csonkolt végtagú, fejre állított, miképpen 
a testének gerincébe olvadó keresztje is. Az ég és a föld, a fönt és a lent, a világos és a sötét, az angyali és az árny-
világ elkülönül a horizont hegyvonulatát jelző vonalnál. Ugyanakkor még minden lebeg. Az angyal mintha a 
semmiből lépne alá az árnyéka ágyékára. Az árny képe viszont lábcsonkjával a horizont fölé emelkedik. Talán a 
levegőben rajzolódik ki árnyteste? Azért, mert „Isten lelke lebegett”? Mert a sötétség angyala első lépését látjuk 
Krisztus előképével összevonódva-adódva? Azt a pillanatot, ahol a mélység és a magasság elkülönül? A ciklus-
címet adó kegyelmi állapot is innen indul el: „lábadozó angyalok / fészekaljnyi csöndben / […] rajzolják ki / 
tenyered eltűnt sors- / vonalát” (7.). A „születés betegségéből” lábadoznak itt az angyalok? A fészekaljnyi csönd 
akár a világtojáshéj felrepedése előtti időt is jelezheti. Már ismerve előre a Krisztus-sorsot: „kivérzel / a bárányló 
sötétben” (7.), mégis meg kell hozni a világ fennmaradásáért az áldozatot. Az angyalnak is azzal, hogy „árny-
alakban / homályos tükreinkre” (8.) leszáll. A Hommage à Rilke című versnél (9.) a visszafordulás, a kezdeti 
időkig visszafejtett pillanat ábrázolásával tovább erősítődik a Széki Patka László-i első nap képe. Aztán kibomlik 
a földi tér, az idő, benne a szigetmagány, a túldokumentáltság révén torzult és torzított világ, melyben mégis 
csak egyféleképpeni a történés, mégha föl is vethető: mi lett volna, ha… – luciferi iróniával feszegetve. Marquez 
Nobel-díjas regénye kapcsán azt írja: „az álarcok kilakoltatják / ábrázatunkat” (13.), a maszkok szüntelen viselé-
sével elvész az egyéniség, a személyiség, s az kezd el működni, amit ideiglenesen öltünk magunkra a feljebbvaló 
kegyeiért. Az ár nagy: „a mindenség / gyümölcseiként aszalódunk / gutaütött életfákhoz kötözötten” (13.). Az 
epigrammákba időtlen bölcseletek sűrűsödnek. Majd az összekoszolt világra „legyintett egyet az Isten / és em-
bertelen tisztaság lepte el a földet” (16.). S mi lehet a gyarló léten túl? A „megmintázhatatlannak / tartott” (17.). 
Amihez a költő „szavakat latolgat” (19.). Amit a vers mégiscsak megmintáz, s ezáltal felidéz, „hogy angyal hor-
dozhassa / árnyam” (21.). Ez hát a saját akarat szerinti lét, a tudás fája gyümölcsének megkóstolása utáni állapot. 
A Isten általi teremtés viszont már „rég” befejeztetett. Egy-egy vers erejéig már túl is jutottunk rajta.

Széki Patka László világának második napja nem a vizek szétválasztásával telik, miképpen Istené. A posztmo-
dern sámán cikluscím mögé szerveződő versek számos nyelvi leleményt sorakoztatnak fel. Szerzőjük időnként 
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szómágiát űz, hangzásbeli hasonlóságokból építkezik, bölcseleti játékot folytat, kép és szituáció leírásával él, 
helyzetet vázol, elbagatellizálja a létezést… Biztatja önmagát: „tovább angyalodhatsz” (33.), de a „retusált emlé-
kezetünk lapjait” (37.) elvakítják az újonnan érkező színek, átírások, -értelmezések, a valóság láthatatlan marad, 
miképpen az égi vizek. Végül is az Isten-beszéd zenéje „AN-DANTE […] EL-DÖNTÉ” (38.) kivé, mivé lehetsz.

A Biblia szerint a harmadik napon Isten szétválasztotta a vizet és a földet, és megteremtette a növényeket. A 
magot adókat, a gyümölcsöt termőket. A Homo Eroticusban „angyal-idegként ajzva” (42.), a megtermékenyítő 
egyesülés gyönyörében és gyönyörétől vibrálnak a verssorok. Az erotikában elmerülve „kihaltunk angyalok / 
töredék hangjaiból” (41.), a szent a profánba, a profán a szentbe hatol, „látomásaink / vastag takarója / átizzadt 
angyaltollra / tapad” (43.), „a kéj angyalai elröppennek” (44.), egymással ékszereződnek fel a meztelen testek. 
Kádár Tibor 46. oldalon lévő rajzán jobbra elől, felhúzott térdekkel egy fedetlen nő ül a földön, két oldalt a talajra 
támaszkodva. Tőle balra egy hasonló testhelyzetben lévő, kopasz és szakállas férfi, térdére könyökölve maga 
elé és rá néz. A férfi vonalai tiszták, „szálkásak”, a nő – mintha több póza is egymásra rajzolódott volna – sűrű 
vonalakból áll, s ettől lágyabbak az idomai. Nem tudjuk, de talán érezzük, az együttlét melyik szakaszában já-
runk. Ebben a vele átellenes oldalon olvasható homo eroticus 10. is segít: „szeretkezni annyi / mint amikor két 
külön / magány kilép önmagából / és belép a másikéba / hogy közös lehessen / egy végtelen védtelen / világta-
lan pillanatig” (47.). Ezt a szakrális egyesülést ellenpontozza a homo eroticus 12., amikor „luxuskurva-éjszakák 
ágyékából / kihajnalodva […] / lesütött a tekintet ha nincs aki / megidézze a lelketlen testet / s rögtön utána a 
testetlenült lelket” (48.) . A „testek bőrsivatagán” (49.) a túlfűtöttség a mérvadó, a szél is behatol a testüregekbe, 
szeretkezéskor „angyali ütközet”-nek (51.) lehetünk tanúi, melyben – a növényvilág buja burjánzásához hason-
latosan – minden a megtermékenyítésről, „a Nap tüzes fogantatása” alá vonhatóról szól.

A kötet tengelyét jelentő negyedik, Amorgosz ciklusban a címadó görögországi szigethez kapcsolódó élmé-
nyek, meditációk, visszaemlékezések kapnak teret. Isten a negyedik napon megteremti az éjszakát és nappalt, 
s égitesteiket: a Napot és a Holdat, azaz a napokban mérhető időt. Széki Patka László a szigetlét természetes-
ségében isteni derűre, istenjelenlétre, Isten teremtményére lel, amely lenyűgözi, mégsem képes maradéktala-
nul egyesülni vele. Csupa transzcendencia és titok, melyben „áthatolhatatlan mindaz ami itt lakozik / mert oly 
egyszerű és magáértvaló / amennyire másértvalóan magábanvaló / az ember civilizációjába torzult ösztönei-
vel” (65.). Az Ál-Amorgoszban már az „angyali vándorok” szemetelőkként tűnnek fel. A cikluson végighúzódó 
kulcsfogalmak: isten, tenger, sziget, csönd, álom, idő. Ám mivel Zsolnai György A paradoxonok költője című 
szerkesztői utószavában ezt a részt mélyre hatóan elemzi, eltekintek a huszonhárom verset magába foglaló ciklus 
szövegívének áttekintésétől.

Az ötödik napon megszületnek az állatok, s elkezdik benépesíteni a földet. Az amorgoszi csend, nyugalom 
megtörik. A Genius Loci ciklus verseit nyüzsgő, cselekvő, helyváltoztató lények népesítik be. Széki Patka László 
is útra kel. Európát járja be. Bolyongásai során Ravenna önjelölt forgalomirányítója „tekintetével / angyali biz-
tonságot sugárzott” (91.) számára. A San Vitale-bazilika előtti téren, az esti szürkületnél „Isten itt settenkedik” 
(93.) és „ólálkodik a sátáni csönd / mögöttünk” (93.), s uralma alá került, háború sújtotta vidékeken az „iszonyat 
sebei hegesednek” (95.). Rómában már biznisszé degradálódik az egyház tevékenysége. Ironizál: „autós- / mise” 
(96.) kellene a hatékonyabb hitélethez. Aztán a Szent Péter teret berendezik, „a híveket sorban elültetik / s a 
pápai áldásra kikelnek a lelkek / hogy aztán ki öntözgeti naponta őket / az már a leleményes vatikániak titka” 
(97.). A reprezentatív hittel ezt követően leszámol, a krisztusi „elv” elúszó álommá válik. A világ változó, még 
névtábláiban is, s tébolyult kegyetlenkedései emléke miatt „Európa nem tud önmagával megbékélni” (101.). A 
rendszerváltás előtti Közép-Kelet-Európát is bejárhatjuk Széki Patka László versútinaplója segítségével, szembe-
sülve a szocialista és a magyar szétszaggatott  valósággal a sepsiszentgyörgyi virágvasárnapon, ahol a Himnusz 
felzengése kapcsán azt kérdezi: „hogyan kerülhettünk ily messzire / egymástól” (109.). E ciklus végén föltűnnek 
a „dőltbetűs angyalok / az ikontöredékeken” (110.) – jövőtlen múltat tárva elénk.

A hatodik nap a háziállat és az ember megjelenéséé. Azé, akit Isten a saját képére teremtett. A Köznapi vérta-
núságban „avatatlan prófétaként”  (113.) homályosítjuk el egymás látását, „negatív szent”-ként (115.) jövünk a 
világra, álmainkban valósulunk meg, s „játékaink újra / megváltják a nincstelen istent” (117.). Az Édenből ki-
űzöttek között „lehet-e pártatlan és / ártatlan egyszerre aki / csak egyszerű tulajdon- / névként kezeli a Minden- 
/ hatót” (118.)? – teszi fel a kérdést a megváltatlan-, megválthatatlanságban. A vezeklésekbeli válasza: „a felejtés 
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gőgje az egy- / ügyűek és nincstelenek kereszt- / jét korhasztja” (119.). A helyzet reménytelen, a környezet isten-
telen, a szentek önjelöltek és teljhatalmúak, még „a halál meghitt haj- / lékait is elhamvasztották” (122.), hogy 
nyomtalanul eltűnjön a megtörtént, és az ellenszegülő. „[Ö]rdögi gondolat” ural mindent „kívül”, „belül” (124.), 
s „az éj sötét / leple alatt újra kimúlik ez a nemzet” (125.). Az ember beváltja végzetét: „a / régmúltban jelened / 
és jövőd halálos ölelése” (127.) teljesül. Madáchcsal szólva: „A mű kész, az alkotó pihen”-het.

A hetedik nap Isten is megpihen. A Zsolnai György által szerkesztett átégett ég című Széki Patka László-kö-
tet hetedik, utolsó ciklusa, az Észrevétlen forradalom az élettől búcsúzó költő megrendítő sorait szolgáltatja ki. 
Visszapillant és lezár, úgy öltözik, mintha ünnepre készülne. Nyárban karácsonyra, ahol „satnyuló lombokkal 
/ angyalok kártyázgatnak” (132.). Valami örökre, véglegesre, bármennyire is „késik a mennybemenetel” (133.). 
A hitvestől való búcsút a hiány, a megvalósulatlanság, a beteljesületlen vágyak nehezíti el. A halál „átok-törés”, 
megszabadítás attól, aminél „már nem használ alvás közben / a hangos gyónás” (137.). Azt a pillanatot várja, 
amelyben a saját idő visszapereg, „még / egyszer visszarévedsz / az anyaméhbe mielőtt / megszületne végső 
időtlened” (138.). A pergetésben szintén a megváltoztathatatlan fordul meg, hogy végül „egy újabb töltény / 
ugyanazon a lyukon visszaröppen”-jen (139.). Az élet mulandóságával való szembesülések erőteljesek, megrázó-
ak, felkavaróak. Az ember maradék elszálló idejével gazdálkodik, de eljön a záróra: „látom ellobbanni a szerelem 
tük- / rét Isten lelakatolja a Napot” (146.), az ember az időtlen nemlétbe merül.

Széki Patka László már megpihent a „hetedik nap” előtt, hetedik évtizedéből egy napot se élt meg. Az élet-
művében történő gyönyörködést másokra hagyta. Hogy a versszeretők ünnepévé válhasson az általa teremtett, 
Isten láthassa, „hogy ez jó”, Zsolnai György a helyére állt, megszerkesztette a hetediket, az összegző keresztmet-
szetet. Kész az átégett ég. De hogy Isten jobbján vagy balján pihen-e Széki Patka László, arra a választ a sorai 
között keressék!

(Széki	Patka	Lászl:	átégett	ég,	Veszprém,	2011)


