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b e d e c s  L á s z L ó

VaLaMi fáJ
Aczél Géza: (szino)líra 3. 

Valami véget ért ezzel a kötettel. a versek maguk csak sugallják, de az utolsó oldalon lévő 
fiktív szerkesztői megjegyzés, miszerint „a kézirat itt megszakadt”, illetve a fülszöveg 
információja, hogy, tudniillik, aczél géza ezzel a kötettel „befejezi a befejezhetetlent”, sőt: 
„azon kevesek közé tartozik, akiknek sikerült megírnia saját elhallgatását is” (helyesen: 
akiknek sikerült megírniuk saját elhallgatásukat is), mind-mind arra utal, hogy ez a lassan 
ötven éve alakuló életmű most, a szerző hetvenötödik életévében, valódi mérföldkőhöz 
érkezett. aczél eleve későn indult, és utána is sokáig szinte észrevétlenül, évente egy-két 
verssel, évtizedenként egy-egy kötettel vétette csak észre magát, és nagyon sokszor került 
közel a költői elnémuláshoz. remélhetőleg most is csak közel került hozzá. a magam ré-
széről csodálkoznék és sajnálkoznék, ha nem születne több aczél-vers, azt viszont nagyon 
is megérteném, sőt üdvözölném, ha az immár harmadik kötetéhez érkezett (szino)líra so-
rozatot a kötet utolsó versének félbetört utolsó sorával a hátunk mögött hagyhatnánk.

aczél géza lírai énjei mindig is a megfáradt, elkedvetlenedett, kiégett, koravén értelmi-
ségi pózát és szólamait hozták, következetesen és kiszámíthatóan, de újabb és újabb nyelvi-
formai ötletekkel, egyedi hanghordozással, szórakoztatóan és tanulságosan, poétikai és in-
tellektuális izgalmakat is ígérve. Már a kilencvenes években is úgy tűnt, hogy egy olyan, a 
füst Milán-i értelemben vett öregember beszél a verseiben, akinek az írás az egyetlen öröm-
forrása, de sokszor már azt is unja. a 2003-as (ablak)(szakács) kötet azonban új lendületet 
adott az életműnek, olyannyira, hogy onnan számolva a mostani a tizedik verseskönyv. ez 
a pályaszakasz lényegesen gazdagabb, árnyaltabb, sokszínűbb és sikeresebb, mint a koráb-
biak voltak. Még akkor is, ha a legfontosabb témák öröklődtek és végig megmaradtak, leg-
feljebb az arányok változtak az egymást immár sűrűn követő kötetekben.

a morgolódó, mindennel és mindenkivel szemben kritikus, elégedetlen, maga körül 
keveseket megtűrő, magányos, de magányában sokat gondolkodó, filozofálgató, a világról 
markáns véleményt megfogalmazó és a maga igaza mellett 
konokul kitartó, ugyanakkor két rossz közül gyakran a rosz-
szabbat választó figura legfőbb célpontjai sem változtak. 
haragszik a politikusokra, gyűlöli a közélet hazugságait, ál-
ságosságát, az előtérben mozgolódó, befolyásos emberek két-
színűségét, hatalomvágyát, pénzéhségét, közönyét. némi 
nosztalgiát érez a kádár-kor anyagi biztonsága iránt, de meg-
vet minden diktatórikus törekvést. alaptémája emellett az 
öregedés és a halál közelsége, szívesen beszél az egészség-
ügyi problémáiról, a romló fogazatról, a májfoltokról, az ál-
matlan éjszakákról, a magas cukorról és a vérnyomásproblé-
mákról – ezek mintha állandóan jelen lévő, a hétköznapokat 
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totálisan meghatározó, minden másnál hangsúlyosabb kérdések lennének, évtizedeken át. 
a harmadik nagy csapásirány a visszatekintés, a lírai önéletrajz megkomponálásának vá-
gya, az emlékek összegereblyézésének és rendszerezésének igyekezete, ám ez, a többszöri 
nekifutás ellenére (vagy éppen annak a segítségével) csak a borítékolható kudarcot viszi 
színre: az élettörténet nem áll össze, az emlékek nem rögzíthetők, hiszen állandóan újra-
íródnak, más-más változatukban sokszor egymásnak is ellentmondanak. Pedig fontos cél 
lenne a családi album felvázolása is, az egyes családtagokkal kialakult viszony lényegének 
megragadása – de mivel nincs fix pont, ami körül megrajzolhatók lennének ezek a kapcso-
latok, ez a cél sem teljesülhet maradéktalanul. a következő nagy témakör a költészet divat-
jaival, az irodalmi élet hamisságaival és igazságtalanságaival kapcsolatos kritika, a méltat-
lanságok, a kritikai élet torzulásának felemlegetése vagy például a fővárosi és a vidéki 
szerzők nagyon eltérő esélyeinek összehasonlítása. ebben a körben gyakran szó esik az 
önéletrajzi beszélő szerkesztői tevékenységéről, irodalmi barátságairól, a tudományos kar-
rier egyszer volt, elvesztett lehetőségéről és a mindig kevesellt elismerésről. nagyon fonto-
sak a versírással, az éppen születő szövegekkel és kötetekkel kapcsolatos önreflexiók, ki-
szólások, önértelmezések is. És itt nagyjából bezárul a kör.

a (szino)líra sorozat mostani, harmadik kötete is kétszáz, egyformára vágott, egyazon 
hangon megszólaló verset kínál. a versek maguk a kötetben tizenkét sorosak, viszont a 
folyóiratközlésekkor az adott lap margójához igazodtak, vagyis voltaképp prózai szöveg-
ként működnek. ez a tizenkét sor tehát legfeljebb a szemnek szól, hiszen a belső rímek 
sokasága, illetve a mondatok íve a tizenegynéhánynál sokkal több egységre osztja a szö-
vegeket. Valahogy úgy versek ezek, ahogy az oravecz imre-féle 1972. szeptember versei 
azok. Ugyanakkor aczél a téglaszerű vagy tömbszerű szövegek elmaradó központozásá-
val és a margótól margóig tördelt, hosszú sorokkal alaposan megnehezíti az olvasást, amit 
a körkörös, dagályos, zsúfolt mondatok még további akadályokkal tetéznek. ez jól kita-
lált, sok-sok éven át kidolgozott forma, mindenképp elismerés illeti a szerzőt az erőfeszí-
tésekért, a különbözni akarásért, a kísérletezőkedvért, de most már, a hatszázadik ilyen 
vers után egészen élesen látszanak a forma hátrányai, határai, korlátai is. az, hogy min-
den témát adott karakterszámban kell megírni, magában rejti emitt a túlbeszélés, amott a 
sűrítés kényszerét. sajnos ebben a kötetben inkább a túlbeszélés a jellemző. bizonyos ötle-
tekben egyszerűen nincs tizenkét faltól-falig sornyi anyag, és ilyenkor jönnek az amúgy is 
önismétlő versekbe az önismétlő szófordulatok, rímek, kiszólások, a már jól ismert pana-
szok. talán ezt ismerte föl a szerző, amikor úgy döntött, a mostani kötettel elhagyja ezt a 
formát. a filmsorozatoknál gyakran érezzük, hogy már a második évad sem kellett volna, 
az tehát aczél géza önmérsékletét és belátását dicséri, hogy jókor, időben abba tudja 
hagyni, nem erőlteti már a negyedik részt, a sokadik évadot. az első szótárversek 2012-
ben jelentek meg, az első ide tartozó kötet 2014-es, a második ’18-as.

az eredeti terv jól ismert a versbarátok előtt: egy képzelt magyar szójegyzék szavait 
alfabetikusan követve íródnak a szövegek, szigorúan és jól kiszámíthatóan. a címszó min-
den esetben szerepel a szövegben is, jellemzően a szótári alaknak megfelelően, sőt az ese-
tek többségében a vers középpontjába kerül, vagyis az általa keltett asszociációk hozzák 
létre magát a művet. ez a különböző kötő- és utalószavak, névmások és névelők esetében 
ugyan nem, de a valódi jelentéssel bíró, gyakran összetett szavak esetében nagyon is jól 
működik. a kötetcím, vagyis a projekt címe a szinonimaszótár felé tereli a figyelmünket, 
de a szövegépítkezés inkább az értelmező szótáréra emlékeztet, példamondatokat mutat. 
de ennél tovább is megy, hiszen nem annyira a jelentést, mint inkább az adott szóhoz 
kapcsolódó élményt keresi. az emlékeiben és a gondolataiban a szóhoz kapcsolódó él-
ményt, indulatot, gondolatot keresi, azt a személyes kapcsolatot tehát, ami hozzáköti egy-
egy szóhoz. Látványos, ahogy a nyelvben él, hogy csakis szavakkal és mondatokkal képes 
megragadni önmagát. emiatt lett ez a szótár rendkívül személyes, épp ellentétben az álta-
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lánosító, az érzelmeket és a privát nyelvek hatását kizárni igyekvő hagyományos szótá-
rakkal. azt hihetnénk, hogy az egyes szavakhoz fűződő személyes kapcsolatok nem le-
hetnek részei egy szó jelentésének, de a helyzet, mint láthatjuk, fordított: az egyes 
szavakhoz kötődő személyes viszony teszi a nyelvhasználatunkat egyedivé, sőt, magasz-
tosabb szóval: emberivé.

a harmadik kötet végén, hatszáz vers után az asztalterítő cím zárja a versprojektet, ami 
jól jelzi a terv nyilvánvaló befejezhetetlenségét, voltaképpeni végtelenségét. ki tudná 
megmondani, hány szó van a magyar nyelvben? ha az összetett szavakat is elfogadjuk, 
márpedig el kell fogadnunk őket, akkor nem is voltaképpeni, hanem nagyon is konkrét a 
végtelenség: mindig lehet újabb és újabb szavakat alkotni, ahogy egyébként új szavak nap 
mint nap születnek is, különösen a költészetben. a terv tehát a végtelenbe tekintett, az élet 
viszont véges: ezt pedig pontosan tudja aczél géza, és persze tudta már akkor is, amikor 
az első sort leírta. ezért használja minden esetben a „torzószótár” kifejezést a könyvek 
alcímében. a szótára csakis torzó lehet, a kérdés az volt, ő maga vagy a halál vet-e véget a 
sorozatnak. de ez máris elvezet a felsorolt fő témák egyikéhez, az öregedés és a halál kér-
déséhez, ami épp ebben a fénytörésben látszik a legjobban: annyi mindent lehetne csinál-
ni, olyan jó lenne befejezni, amibe belekezdünk, lezárni, ami lezárható, de erre a sors a 
legritkább esetben ad lehetőséget. tandori, emlékszünk, a „végtelenbe végest” írta, aczél 
a végesbe (az életbe) próbálta bezsúfolni a végtelent. az, hogy most – hangsúlyozom újra: 
a fülszöveg szerint – a költő lezárja a vers-szótárat, annak beismerése, hogy hatszáz vagy 
hatezer vers: nem oszt, nem szoroz. az első lépcső, a b betű is eleve elérhetetlen volt.

nehéz ezt leírni, de, ahogy egyébként utaltam már rá: talán a kevesebb még jobb is lett 
volna. egy-egy szövegben is érződik ez, de a kötet egészében még inkább. kevés mélyre 
fúró, bátran szembenéző, a kényes vagy kínos kérdésekről, tabukról is beszélő vers van a 
kötetben, pedig ezek lennének ennek a költészetnek a valódi fűtőanyagai. az olyan ré-
szeknél kaptam csak fel a fejem, ahol meg tudott jelenni például a szégyenkezés, a gyerek-
kori szegénység miatt, az akkor átélt vidékiség miatt, a származás miatt, a lavórban für-
dés vagy az udvari árnyékszék miatt: „az enyém még az a nemzedék mely többségében 
félre motyog vagy szemeit szégyentől sokáig lesütve beszél ha gyerekkorából felmerül-
nek némely részletek csempézett fürdőszobák helyett zománcát pattogtató nagy lavór 
angol toalettek helyett fából eszkábált budik az udvar eldugott zugában valahol” (árnyék-
szék, 77.). Ugyanilyen pillanat, amikor a szülők vagy más közeli hozzátartozó elvesztése 
miatti fájdalom tör elő, mint az ász című versben, ahol az eltemetett nagyszülők, szülők és 
a testvér kap egy-két feltárulkozó, megrendítő sort: „egy év múltán lesz százéves évtize-
dek óta talán még porai között is remélő felejthetetlen anyám” (95.). a családdal kapcso-
latos versek szinte mind ilyenek, érdekesek, szívbe markolók, akkor is, ha a válásról, a 
messze került gyerekekről van szó, és akkor is, mint itt, ha a régen elhunytakról, akikből 
már csak egy-egy szó, egy-egy íz emléke, egy-egy anekdota maradt, de ezek talán tovább 
is öröklődnek a következő generációra, azokra, akiknek már esélyük sem volt látni az 
öregeket.

amiből sok van, például a magány fölötti kesergést megéneklőből, az messze nem 
ennyire átélhető. sőt, egy idő után mindez inkább póznak tűnik, és jól kirajzolódik, hogy 
nem büntetésként vagy méltánytalanságkét megélt állapot ez, hanem egy vágyott, végső 
soron jól viselt, végső soron a lehetséges életmódok legjobbjának tartott állapot. Mizantróp. 
Pdf-ből dolgozom, könnyű a géppel megszámoltatni: ötvenszer kerül elő a „magány” 
szó és vagy még ennyiszer ennek valamelyik szinonimája, körülírása. a versekből gyak-
ran úgy látszik, nem jó egyedül, de kicsit mélyebre nézve inkább büszkeségként, meghar-
colt, megküzdött léthelyzetként jelenik meg az egyedüllét a kötetben. a magány a beszélő 
számára alkati kérdés, hiszen nem is szeretett soha emberek között lenni, akkor érzi ma-
gát kicsit jobban, ha békén hagyják, ha nem szólnak hozzá. inkább „ráboltoz egy szép 
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csöndes magányra” (ámulat, 18.) – és mit is jelent a „ráboltoz” szó, ha már az új szavak 
születéséről és a szótár végtelenségéről beszéltünk? Érdekesek, árulkodók a magány szó 
jelzői is: „extrém”, „gyilkos”, „csendes”, „öregkori”, „merengő”, „gyomrot forgató”, „ér-
zelmes”, „bizonytalan”, „megkarcolt”, „szimpatikus” és a többi, de a leghangsúlyosabb 
számomra a „férfias”. Vagyis hogy az elviselt, elfogadott, eltűrt magány voltaképp szexe-
pil, férfias attribútum. ebből a beszédpozícióból eleve nehéz, talán lehetetlen is átütő ver-
set írni az egyedüllét vagy a kirekesztettség tapasztalatáról.

Ugyanez a helyzet a politika ostorozásával: nem érezni a valódi tétet, a személyes 
érintettséget, azt a fájdalmat, azt a sebet, ami miatt az ezzel kapcsolatos versek ilyen óriá-
si számban megszületnek. Vagy tíz éve, az Édes hazám antológia megszületéséig (amibe 
egyébként aczél, érthetetlen okból, nem került be), kifejezetten érdekes volt a közéleti 
költészet, azóta viszont, mint annyi más divatról, elfordult a figyelem erről is. de ez még 
nem lenne elég ok az ide tartozó aczél-versek leértékelésére. sokkal nagyobb probléma, 
hogy egy alapkérdés nincs tisztázva: ha valakit ennyire taszít a „hitvány”, „ocsmány”, 
„sunyi”, „önzően manipulatív” politika, akkor miért foglalkozik vele ennyit? ha amúgy 
tudja és mondja, hogy az igazán fontos dolgok a családban, a szerelemben, a gyerekkel és 
barátokkal történnek, az alkotás során élhetők át, akkor miért erőltetni, megint legalább 
ötvenszer, ezt a témát. nem nehéz megfejteni, hogy csak az tud ekkorát csalódni a politi-
kában, aki amúgy nagyon is politikus alkat, aki sokat vár vagy várt a közösség vezetőitől, 
akinek valaha voltak illúziói, de nagyon nagy pofont kapott, aki azt hitte, fiatalként, a 
hetvenes években vagy középkorúként, a rendszerváltáskor, hogy a politika képes vála-
szokat adni a hétköznapi problémákra, képes a magánéleti és alkati gondokat, a nehézsé-
geket, a boldogtalanságot orvosolni. És aki még mindig nem hiszi el, hogy a politika erre 
nem csupán képtelen, de alkalmatlan is. Valójában semmi hatása a magánéleti harmóniá-
ra. az aczél-versek beszélője olyannyira csalódott, hogy még most is árad belőle a düh, 
néha megfontolandó, érdekes érvekkel, de nagyon sokszor a facebook-kommentárok 
szintjén: „uszítanak és pökhendin lopnak lenyúzzák bőrét is a szegénynek” (arány, 50.); 
„most hogy átbillent életünk a szabadságba elindulhatnak gyanús celebeink egzotikus 
óceáni szigetekre bár közben ismétlem nem érdekel a demagógia s az újra vadult pártos 
eszme csak a tény és a sok szegény” (áremelkedés, 70.). Mindnyájan a politika áldozatai 
vagyunk, ez ezekből a versekből is kiderül, de inkább azt várnám, hogy a beszélő próbál-
jon kilépni az ördögi körből, a manipulációkból, és ne öntudatlan áldozatként szólaljon 
meg, hogy ne üljön föl, minden tiltakozása ellenére, a demagógiának és politikai műhe-
lyekben kitalált provokációknak.

Vagyis sok-sok kérdőjel tehető ki a kötetben, habár a versek igényességét, nyelvi meg-
oldásait csak ritkán érheti vád. a kétségek inkább tartalmiak: a valódi, húsba vágó kérdé-
sekből kevés van, szószaporításból, önismétlésből, mondvacsinált, póznak látszó, üres 
vagy épp a kötetben kiüresedő (ál)problémából annál több. Persze lehet ez az élet kiüre-
sedésének kötetté nagyított metaforája is: hetven fölött, a sokadik emeleten lévő panella-
kásban, egyedül, szülőket, testvért, barátokat eltemetve alig-alig marad valami, ami az 
élethez köti az embert. Maradnak a politikai hírek, a bevásárlások, maradnak az alterna-
tíva nélküli léthelyzetet körüljáró, de nem túl magasröptű gondolatok, marad a magány 
büszke elfogadása, maradnak az emlékek és maradnak az egyre növekvő számú testi ba-
jok. Minden nap lényegében ugyanaz. És marad az alkotás, a költészet varázsa, ami mel-
lett ez a kötet ismét hitet tesz – és amit most végleg elenged. ezzel az utolsó szalmaszálról 
is lemond, és igaza lehet annak, aki azt vallja: ennél fájdalmasabb gesztus, történés egyet-
len versbe se kell. Mert ha az alkotásnak is vége, akkor tényleg semmi nem marad. akkor 
nemcsak valami, de minden véget ér.


