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F e k e T e  r i c H á r d

lassulás a loMBok kÖzT
Sirokai Mátyás: Lomboldal

„Aki a fején jár, Hölgyeim és Uraim, annak a lába alatt az ég szakadékként nyílik meg.” 
(Paul celan: Meridián; ford.: schein gábor)

sirokai Mátyás a 2008-as Pohárutca című első kötetét követően komoly vállalkozásba kez-
dett: egymástól tematikusan részben elkülönülő, ám forma és beszédmód tekintetében 
határozott folytonosságot mutató könyveket kezdett írni. A beat tanúinak könyve 2013-
ban, A káprázatbeliekhez 2015-ben, a Lomboldal pedig tavaly jelent meg. Tudható, hogy a 
sorozat trilógiának készült, a kötetről szóló kritikák is záródarabként hivatkoznak a 
Lomboldalra, ugyanakkor a szerző egy interjúban jelezte, hogy a jövőben valószínűleg a 
negyedik részt is meg fogja írni. ennélfogva célszerűbbnek tűnik a Lomboldalt önálló kö-
tetként értelmezni, mintsem egy trilógia részeként. 

a meglehetősen vékony könyv öt ciklusában kilenc-kilenc címtelen szöveg található, 
a tudatos kötetszerkesztés tehát számszerűsíthető is. a koncepció a „növénylés” gondola-
ta köré épül: az első ciklusban definiált kifejezés a szubjektum azon igényét és törekvését 
jelenti, hogy eggyé váljon a természettel (s elsősorban a fákkal) abban az értelemben, hogy 
kölcsönösségi viszonyba kerül vele. a kölcsönösségi viszony végpontja az egyensúlyi ál-
lapot elérése: „Vágyódás az organikus élet zárt és folyamatos körforgása után, amely 
egyenetlenségek és kitörések nélkül való. […] Vágyódás a növényi lét után” (10.). ezt a 
fajta kölcsönösséget viszont meg kell tanulni, a tanulás alapja pedig a szemléletváltás lesz. 

a szemlélet-, avagy nézőpontváltás szó szerint megtalálható a szövegekben: „Fejjel lefelé 
lógva kiegyenesedem” (25.) – olvasható az egyik versben, később pedig a következő: „aki 
fejjel lefelé zuhan, jobb, ha talpát még életében az égnek adja” (43.). az aspektusváltás ugyan-
akkor nemcsak térbeli, hanem időbeli jelentéssel is rendelkezik mind a szubjektum saját éle-
tében („újra átéli a születés előtti lét mély álmát” – 59.), mind a történeti időben: „generáció-
kon átívelő emlékezete egy bolygó egész északi féltekéjének kétszázmillió éves emlékezetét 
őrzi” (20.). aki erre képessé válik, az a beszélő szerint újfajta 
valóságérzékelés birtokába jut, és eléri a „növénylés” állapo-
tát: „még az acéllal és üveggel borított területeken is elegendő 
egyetlen fa közelsége, hogy rezzenetlen lombtekintetével fel-
ébressze a révedezőt” (57.) – az általa vélt valóságból. 

az elhatározás viszont nem elég, a „növénylés” megtanulá-
sához módszeres tapasztalásra van szükség, s ez egyben sirokai 
Mátyás kötetének egyik legfőbb erénye is: a gondolatilag meg-
alapozott intellektuális szövegvilágot érzéki leírásokkal elegyí-
ti. a tapasztalás elsősorban a halláshoz, a tapintáshoz és a látás-
hoz kapcsolódik, másodsorban a szagláshoz és az ízleléshez. 
az érzékszervek összemosásának egyik legszebb példája a 33. 

Jelenkor Kiadó
Budapest, 2020
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oldalon található vers zárlata, melyben a csobogó beszéd (hallás), a kéregillat (szaglás), a le-
hunyt szem (a megszűnt látás) és az archoz érés (tapintás) találkozik: „eszembe jutnak a gye-
rekeim, ahogy a hallgatással teret adok csobogó beszédüknek. a tenyeremnek még este is 
kéregillata van. lehunyják szemüket, ahogy az arcukhoz érek.” az érzékiségen túl a tanulás 
szerves részét képezi a reflexió, technikailag maga a költészet. a meditatív, higgadt tónusú 
prózaversek az esetek többségében nem felelnek meg a költészetről alkotott hagyományos 
fogalmaknak, a beszédmód viszont karakán. az utolsó versben olvasható passzus („amikor 
hív a megfogalmazás kalandja, és engedsz neki” – 64.) lényegében metareflexív utalás.  
a „növénylést” és az ahhoz vezető utat a kötet beszélője magányos aktusként láttatja, ugyan-
akkor határozott célja az is, hogy tapasztalatait mások számára is érthetővé tegye. ehhez még 
jobban el kell távolodnia a szépirodalmi stílustól. a dőlt betűvel szedett versekben egészen 
látványos a regiszterkeverés. Találkozhatunk leírással („a növénylés első napjaiban a légzés 
követése miatt szokatlan ritmus- és dallambőség tapasztalható, ami a testben való jelenlét 
homályos érzését hívja elő” – 9.), tudományos megszólalásmóddal és képi beszéddel is. 
utóbbi két regiszter egymás mellé helyezésének szép példája olvasható a 15. oldalon. előbb az 
értekező stílus: „Ha a test fejközpontú tengelyét kibillentjük függőleges egyensúlyi állapotá-
ból, és a négy végtagra ereszkedve játszani kezdünk a gravitációs középponttal, akkor a diffe-
renciáltabb súlyeloszlással párhuzamosan létrejön a figyelem többrétű eloszlása is”; majd a 
költői beszéd: „a négy végtagon keresztül vezet az út a figyelem elágazó ösvényeinek kertjé-
be.” a zárlat kimondottan informatív az egész kötet szempontjából: „a növényeken át vezet 
az út az organikus figyelem vadonjába” – mondja a beszélő. amit „növénylésnek” nevez, az 
valójában a végletekig nyújtott koncentrált figyelem, avagy csíkszentmihályi Mihály híres 
kifejezését idézve: a flow érzése, méghozzá a lehető leginkább természetközeli módon.  
a flow-állapot viszont nem jelent flow-életmódot, pedig sirokai beszélője határozottan erre 
vágyik, ráadásul másokat is szeretne bevezetni a „növénylésbe”. Míg a hagyományosan sze-
dett versek az organikus figyelemhez vezető tevékenységekre és azok hatásaira fókuszálnak, 
addig a kurzivált szövegek inkább útmutatók, valószínűleg annak a készülő könyvnek az 
alapjai, amiről sirokai Mátyás az említett interjújában beszélt: „Mindemellett tervezek írni 
egy non-fiction könyvet, amely valószínűleg az életmód kategóriába kerül a könyvespolco-
kon, mert a gyakorlásról szól majd”.1

a Lomboldalt ugyanakkor a költészet mérlegére is rá kell helyezni, s erre a kötet meg-
szólalója is reflektál. a címbéli összetett szó második tagja, az „oldal” finoman mutat a 
tapasztalatok könyvvé válására, ráadásul sokatmondó az is, hogy a kötetcímben szereplő 
„lomb” a versekben előszeretettel kapcsolódik az árnyék motívumához: „az árnyékos 
lomboldalon homályosan” (12.), „osztozkodva a törzs látható ágain, láthatatlan lombjain, 
mintha valaki más érintene, egy érintéssel eltüntetni az érintés árnyékát” (27.). Mindez 
arra utal, hogy a „növénylés” rögzítése korántsem egyszerű. a nyelv egyrészről a szubjek-
tum növényi feloldódásának útjában van („szavakból, mint áttörni, mint önmagunk, 
mint egymás. szavak, amikkel nem juthatunk a szavakon túlra” – 38.), másrészről 
kifejezőkészlete szegénynek bizonyul, ezért ír sirokai a Weöres sándor-féle Barbár dalból 
ismerős halandzsát. Weöres halandzsaverseinek alapvető célja, hogy az értelmen túli in-
tuíciót szólaltassák meg, ebben az értelemben a műfaj tökéletesen illik a Lomboldalhoz is. 

a jellegzetes poétikai megoldások közül több hagyományos fogással találkozunk. a 22. 
oldalon a platánfa és a tenger természeti jelenségeinek metaforikus egymásra vetítése mel-
lett („a platánóriás tetején. a morajló lombtenger egyik hullámára kapaszkodtam fel.”) a 
iii. ciklus első darabjában a rím és a (rontott) metrika is előtűnik: „ahogy a fák gyűrűznek 
át egymáson, lassú tajtékkal a dombokra kúszva, mi is úgy léptünk át egymás medrébe, a 
földig lassulva” (31.). ugyanez a fajta poétikai telítettség igaz a kulcsmotívumok használa-

1 kránicz Bence: „Mindannyian növénylünk”. Magyar Narancs, 2020. június. 14.
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tára is, melyek nagy része a „növénylésből” ered. a korábban taglalt kölcsönösség jegyé-
ben nemcsak a szubjektum vesz fel növényi jellemzőket, hanem a fák is emberi vonásokat. 
a testmetaforák használatának elegáns példája olvasható a 13. oldalon: „a nyírek arcának 
érzékeléséhez nem szükséges különleges adottság, csupán saját arcunk felejtése. Ha hátra-
hagyjuk a testfelépítésünkről őrzött képet, a fa csontozatának nemessége és hajlásíveinek 
szépsége figyelmünket az egyhegyűségből a középpont nélküliség felé húzza szét.”

Formai tekintetben a kurzivált és a hagyományosan szedett prózaversek mellett egy 
harmadik szövegtípus is megjelenik. a iV. és az V. ciklus záródarabja is felsorolásszerű 
anaforisztikus szabadvers. utóbbi a kötet utolsó szövege is egyben. a szubjektum tehát a 
„növénylési” állapot elérésével párhuzamosan a beszédmódját is megváltoztatja. a ren-
dezett, központozott, meghatározható értelmi maggal bíró prózaversek helyett a kihagyá-
sos szerkezet sorjázó, szabadabb dikciójával zárul a kötet, egy új nyelv ígéretével. a köte-
tet záró sorpár („amikor önmagát írja / amikor benned folytatódik”) a szubjektum egész 
könyvön átívelő dilemmáját oldja fel: megszüntethető-e a szubjektum? elérhető-e a 
„növénylés” emberként? „lehetek-e, még így, két lábon, valaki fája.” (23.) a kérdés az 
emberi kapcsolatok elvesztésének és megtartásának dilemmájára világít rá, ennek kap-
csán egyetlen gondolat: a konceptköteteken átívelő beszédmód homogenitása látszólag 
megnehezíti egy-egy vers kiemelését, ám sokatmondó, hogy sirokai Mátyás eddigi költé-
szetének csúcspontja, A beat tanúinak könyve iii/9-es darabja éppen az emberi kapcsolatok 
egyik legszorosabb formáját, a szerelmet jeleníti meg, kimagasló módon.

a kortárs magyar lírában tonalitását tekintve talán szijj Ferenc, a természetközpontú-
ság szempontjából pedig győrffy ákos világa áll a legközelebb sirokai Mátyás kötetéhez. 
Mindkét szerző sajátos stílusú, kiváló szövegeket ír az intellektuális és az érzéki költészet 
határán. sirokai könyve viszont a formabontás és a lírai hagyományokhoz való kapcsoló-
dás szempontjából radikálisabb utat választ, méghozzá úgy, hogy meditatív jellege mel-
lett is magas esztétikai értékkel rendelkező költészet marad. ennek legbeszédesebb bizo-
nyítéka a Lomboldal 36. oldalán olvasható vers, egyetlen mondat, amiből nem hiányoznak 
a klasszikus lírai elemek sem: a gondolatritmus, a retorizáltság, a zárlatot megelőző költői 
kép és a saját magunkkal szembeni kétely: „Életben tartani egy hangot, a fák lepecsételt 
szájára függesztett szemekkel, életben tartani a szobamély csendben, gerinc melletti izma-
id helyett könyvek gerincét simítva, egy hangot, ami csak a fejemben szól, de valóságo-
sabb a szájnál, ami a fülemre tapad, enni kér, életben tartani, ami előbb kezdett beszélni, 
mint én magam, ami velem van még álmomban is, egy hangot, ami megnevez, elhatárol, 
mégis az egyetlen, amin meg tudok szólalni, életben tartani azt, ami a saját ellenségemmé 
tesz, de nélküle csak a véráram zúgása marad, két madár búcsúröptének íve a hajnali 
égen, egy levél útja a lombketrectől a talajig és a földbe, életben tartani, miért is akarom.”

Végezetül: a kötettel kapcsolatban lehet fanyalogni. akinek nincsen ínyére a halan-
dzsavers, vagy aki nem tolerálja az értekező regisztert a költészetben, esetleg idegenkedik 
a meditatív tónusú lírától, az nem fogja otthon érezni magát benne. kétségtelen viszont, 
hogy a Lomboldal ízig-vérig kortárs kötet, amely égető problémákról szól. Például erről: 
„Vagy a növényekhez lassulok, vagy egyre gyorsuló mozdulatokkal nagyobb szövősebes-
ségre bírom az idegrendszerem hálójának tetején trónoló, lucskos pókot” (58.). a pók per-
sze nem véletlenül lucskos, a „slow life” mozgalom az aránytalanul felgyorsult életvitellel 
szemben alakult ki. szerencsés együttállás a szerencsétlenségben, hogy a könyv éppen a 
2020-as világjárvány kezdete után nem sokkal jelent meg, a lezárások, egyben a visszalas-
sulás idején, s így azon ritka verseskötetek egyikévé vált, amelynek újdonságértékét az 
aktuális világállapot megemelte. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy tanító igényű könyv-
ről van szó, akkor elvben minden adott ahhoz, hogy az átlagosnál jóval nagyobb hatása 
legyen. ám ez nyilvánvalóan nem következik be. celant parafrazeálva: attól, hogy meg-
nyílt a szakadék, még nem kezdtünk el a fejünkön járni. sajnos.


