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C s o n d o r  s o m a

tÖrténetek egy házasságrÓl
Székely Szabolcs: A beszélgetés története

nem példa nélküli, hogy egy szerző hosszas hallgatás után jelentkezik új kötettel. székely 
szabolcs esete mégis különleges, mivel e szünet tizenhat évig tartott, és korábban mind-
össze egyetlen verseskötete jelent meg. a 2005-ös Kilenc másodperc reggelente című könyvét 
követően még publikált néhány éven át folyóiratokban, majd egészen 2018-ig eltűnt az 
irodalmi nyilvánosság elől. a kimaradt évtizedet követő, a közelmúltban napvilágot látott 
újabb művek már megelőlegezhettek bizonyos implicit olvasói elvárásokat azzal kapcso-
latban, hogy a várható visszatéréskötet egyben rendhagyó irodalmi vállalkozást is ígér.  
A beszélgetés története versei be is igazolják ezeket az előfeltevéseket. a kötet koncepciójá-
nak egyedisége elsősorban abban áll, hogy a kortárs magyar lírában alapvetően alulrepre-
zentált témakört helyez a középpontjába, megszólalásmódjába pedig nem fél ehhez illő, 
akár korszerűtlennek tűnő mintákat is integrálni.

A beszélgetés…-ről eddig megjelent írások kiindulópontjai jobbára a költemények 
olyan sajátos jegyei voltak, melyeket a szövegek maguk is megfogalmaznak. ilyen a tuda-
tos beilleszkedés a hitvesi, illetve az alanyi költészet hagyományába. rögtön a kötet 2. 
számmal ellátott verse a hitvesi líra lehetőségeiről értekezik: „a hitvesi költészetnek nem 
a súlyos reményhez, / nem a hálához és a vereséghez, nem a ritka levegőhöz, / nem a 
piros, tartós szerelemhez és a vak magányhoz, […] nem a hatalomhoz vagy a szolgaság-
hoz, / nem is a szabadságnak gondolt szimmetriához van köze. / a hitvesi költészetnek 
nincs közepe. akinek történetei / vannak, hogy akarhatna uralkodni rajtuk?” (8.). a 43., 
hasonlóan programversnek tűnő költemény pedig az alanyiság és a házastársi költészet 
szükségszerű kapcsolatát fogalmazza meg: „alanyi költők, akik házasságban éltek, / és 
nem a válást tervezitek éppen – miért írtok / bármi másról, mint a házasságotokról?” 
(57.). ezek az öndefinícióként is elgondolható kategóriák kétségkívül stabil fogódzót 
nyújtanak a kötet értelemzéséhez, azonban nem volna elégséges kizárólag ezek alapján 

vizsgálni a szövegeket. a házasság valóban a versek egyik 
legfontosabb tárgyköre, ugyanakkor legalább ilyen hangsú-
lyos az apa-, illetve a gyermekszerep. emellett számottevők 
az olyan – messze nem csak a házassággal összefüggő – kér-
dések, mint a halálhoz fűződő egyéni és társas viszony vagy 
a kispolgári lét hétköznapi szorongásai. az alanyisággal 
kapcsolatban is megfogalmazhatunk hasonló kitételeket. 
számos vers beszédmódjában és utalásrendszerében mar-
kánsan megjelenik e hagyomány, ugyanakkor nem hagyhat-
juk figyelmen kívül, hogy gyakran ironikus távolságtartás-
sal, önreflexióval ötvözve, valamint szép számmal 
olvashatunk olyan költeményeket is, melyek a kötet kontex-
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tusából kiragadva nem implikálnának ilyen irányú olvasatot. ehhez hozzátehetjük, hogy 
az alkotásokban egyéb nem korszerűnek tűnő megszólalásmódokkal is találkozhatunk, 
általában szintén ironikus, illetve aktualizált formában. ilyen többek között a 22. számú 
vers fohászkodó, képviseleti szövege: „Uram, így ébreszd fel néped reggelente, / ha sát-
raikból a fényre kilépnek, saru nélkül / járuljanak forrásaidhoz, és ha megtöltötték / víz-
hordó edényeik, így térjenek vissza / hajlékaikba: instant kávéjuk a vízzel / elkeverjék és 
amíg a mikró felhevíti italukat, / ne bámulják a csészét a doboznyi lámpafényben” (33.). 
a kötet poétikáját tehát nem olyan egyszerű egyértelműen kategorizálni, mint ahogy első 
olvasatra tűnik. amennyiben (látva tagadhatatlan egységességét) mégis valamilyen jelző-
vel próbálnánk megragadni e költészet esszenciáját, valami olyasmit mondhatnánk: csa-
ládlíra. ám – ahogy arra később még visszatérünk – e keret túlmutat a témaválasztáson.

a versek formája – műfajiságukhoz hasonlóan – egyszerre mutat szabálytalanságokat, 
és válik mégis A beszélgetés története egyik leglátványosabb egységesítő jegyévé. a szöve-
gek ezt a hatást a szonettszerűségükkel érik el. az utolsó két (külön ciklust is alkotó) 
költeményt leszámítva, kizárólag tizennégy soros verseket olvashatunk a könyvben. 
soraik szótagszámát, illetve rímképletüket illetően ezek olykor emlékeztetnek klasszikus 
szonettformákra, máskor teljesen szabadversként működnek. a verselés tehát egyfajta 
köztes állapotot rögzít az idealizált, szabályos forma és annak felbomlása között. Fontos 
továbbá, hogy (ugyancsak az utolsó két hosszúverset kivéve) az alkotások nem kapnak 
címet, csak sorszámot. erre egyfelől tekinthetünk a szonettversforma hagyományát meg-
idéző gesztusként (gondolhatunk akár a világirodalom legnagyobb szonettköltőire, 
petrarcára vagy shakespeare-re), másfelől a kötet tárgyára reflektáló megoldásként. 
ahogy A beszélgetés története alapján „[a] hitvesi költészetnek nincs közepe”, avagy a kis-
polgári, családi létnek nincsenek kitüntetett pontjai, sokkal inkább hullámzó, olykor egy-
hangú folyamatként tűnik fel, úgy sorakoznak a versek monoton egymásutániságban és 
egységességben. a címek helyettesítése számokkal, valamint az alkotások köztes, rontott 
szonettformája tehát olyasfajta feszültségkeltő eseménytelenség- és ebből következő hely-
rehozhatatlanság-érzetet nyújtanak, amely párhuzamban áll a szövegekben megjelenő 
családi állapottal. a széthullás élménye és az összetartás igénye között megrekedt élet-
helyzettel. a 28. számú vers – reflektálva magukra az alkotásokra is – ezt a következőképp 
ragadja meg: „Felépülhet, megállhat, omladozhat. / mikor lesz dőlni kész? ki dönti el. / 
Formát bontani, házat, mondatot, / tartalommá. azt mondják, várni kell. / a ház indulna 
inkább. […] mint a gát, megáll, és körbenéz / egy pillanatra az idő, végül megadja magát: 
/ története van, nincsen birtoka. Felejtene, ha volna még hova.” (39.).

az egységesség jegyében vállalt tizennégy soros terjedelem némely esetben azonban 
kifogásolható megoldásnak is bizonyul. a kötetkoncepciónak, ezen belül a formának alá-
rendelt tartalom miatt a versek olykor túlírtnak, máskor csonkának, kifejtetlennek tűnnek. 
talán jogosan feltételezhetjük, hogy az utolsó két vers is részben e keret szűkösségének be-
látásából született, és ezzel összefüggésben árulkodó, hogy ezek egyben A beszélgetés… leg-
emlékezetesebb alkotásai is. e formai elgondolások tehát okoznak némi egyenetlenséget az 
egyes versek és a kötet egészének megalkotottsága között.

ahogy a korábbiak alapján nyilvánvalóvá válhatott, székely szabolcs versei a legke-
vésbé sem idealizálják a körüljárt élethelyzetet. sokkal inkább analizálják, különböző as-
pektusokból szemlélik annak kihívásait, keserédes valóságát, elsősorban a középkorú 
férfi/férj/apa perspektíváját kiemelve. a kötet leggyakrabban visszatérő kényes témái: a 
kihűlő házasság, az apaszerep nehézségei, a válás lehetősége, a menekülés vágyának és a 
maradás sokrétű kényszerének belső feszültsége. e feszültségből táplálkozik az ellent-
mondásos helyzet mozdulatlansága és mozdíthatatlansága. a 41. vers úgy fogalmaz:  
„a hullámzó tömeg / a gát mögött épp elég erős, miért az én / döntésemre várnak, miért 
nekem kell kimondanom, // hogy nem szeretsz? vársz, hogy történjen meg veled, / mint 
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áradás az aszály mögé zárt tartománnyal. / hazautaztál a szüleidhez, egy hét múlva 
jössz. // ki dönt a zsilipek megnyitásáról?” (55.). vagy néhány oldallal később, a 47. szö-
veg figyelemre méltó képpel írja le a cselekedni képtelen, egymás lépésére váró házaspár 
helyzetét: „az ösvényen felbukkanó hegyi vad / nézi a magát halottnak tettető / kirán-
dulót. melyikük nem mozdul tovább” (61.). mindazonáltal fontos kiemelni, hogy e – szo-
rongásokkal és frusztrációkkal terhelt – helyzet a kötet mind a hat ciklusának záróművé-
ben bizonyos mértékű feloldást és pozitív kicsengést kap. ennek háttere ugyancsak a 
megváltoztathatatlanság, ám sokkal inkább egyfajta eleve elrendeltséget sugalló és meg-
nyugvást eredményező szükségszerűség. ahogy a 4. számú versben olvashatjuk: „fogal-
mam sem volt, mire mondtam igent vagy nemet, / és most is akárhogy válaszolhatok, 
szinte biztos, hogy nincsen hatalmam / a távoli jövő és a közeli múlt felett – és nincsen 
hatalmam a hazug / és szép mondatok felett […] csak rád mondhatok igent és nemet, 
most az egyszer, aztán újra és újra” (10.). vagy hasonlóan e szükségszerűség nyugodt el-
fogadásának hangján szólal meg a 36. vers a második gyermek vállalásával kapcsolatban: 
„éppen arra készültem, / hogy megírom végre / azt a verset a félelemről, / hogy megen-
gedhetjük-e // a második gyermekünknek, / hogy megfoganjon – / kistestvér, kistestvér, 
/ mit szólnál, ha nem lennél – // így kezdődött volna; / aztán délelőtt / elfogott a hány-
inger, // és nem sikerült hánynod, / és mégis elmúlt közben / a félelem” (47.). a meg-
nyugvás hangján megszólaló és az újabb problémákat felvető költemények váltakozásá-
ból adódik a kötet hangulati hullámzása, mely egyben a családi légkör és a – sok műben 
azonosnak tekinthető – lírai én kedélyállapotának ingadozásával is párhuzamban áll. 
emiatt lehet, hogy A beszélgetés… végpontjai a melankolikus hangvételű művektől egé-
szen az egy-egy gegre építő, akár viccként is olvasható szövegekig terjedő széles skálán 
helyezhetők el. Utóbbira a legjobb példa a 35. számú vers lehet, melyben két férfi a válást 
követő nehézségekről, vagyonmegosztásról, tartásdíjról, pereskedésről értekezik, majd a 
következő párbeszéddel zárul: „»de most hogy látod, bevállalod?« / »hát, már megvet-
tem a gyűrűt, szóval muszáj lesz.«” (46.). 

ha a kötet kapcsán egyetlen központi feszültséget kellene kiemelnünk, az a menekü-
lés és maradás kettős igénye lehetne. annál is inkább, mert e konfliktus képezi alapját a 
könyv talán legizgalmasabb gondolatkörének. annak a kettős szerep- vagy személyfelfo-
gásnak, melyben elválik egymástól a gyakorlati tevékenységeket végző (gyermekeit ne-
velő, feleségével vitatkozó és kibékülő, kocsmába járó, panaszlevelet író stb.) én és egy a 
hétköznapokban láthatatlan, ám az egészet összetartó, a felelősség, a lelkiismeret és a fel-
tétel nélküli gondoskodás attribútumaival rendelkező másik én. Összefoglalva: egyfajta 
empirikus és metafizikai férj/apa szerep. e dialektika megértésének és közvetítésének 
fontos eszközei a kötetben a bibliai utalások, párhuzamok. elsősorban olyan történetek 
megidézése, amelyeken keresztül ez az atyai kettősség artikulálható: ábrahám és izsák 
története, valamint József és Jézus kapcsolata. a versek továbbá számos intertextuális uta-
lást vonultatnak fel, melyek valamilyen módon e kettősség, illetve a családi és individuá-
lis helyzet megközelítését teszik lehetővé. arany János Családi körét idézi meg a 34. számú 
vers: „feketén bólingat a világítótorony” (45.), a Walesi bárdokat a 18. alkotás: „szint alatt 
gyilkos halak a szag felé, hogyha úsznak, / vérszagra gyűlnek, és nagy rajuk még na-
gyobbra duzzad” (29.).

a tárgyalt kettősséget alighanem a kötetet lezáró két hosszúvers, a Két apa és a Visszafelé 
az Evező utcán dolgozza fel a legérzékletesebben. e – talán nem túlzás így nevezni őket – 
kulcsszövegeket több korábbi, számozott alkotás is megelőlegezi. kiemelendő például a 
21. számú költemény, mely mind a két záródarabra vonatkozóan tesz előreutalásokat: 
„elmegyek otthonról, a kocsmában várja már, / hogy megtaláljam. először sokáig hallga-
tunk, / aztán én kezdem vigasztalni őt, bár nincsen / szüksége rá – ne féljen, tudom, hogy 
nem / oldhatja meg helyettem. én vagyok az, akit / Józsefnek hívnak. ennek a másiknak 
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nincs / neve, mindent tud rólam, bűntudata van, / szán és szeret: ha kijön a számla, ő fi-
zet” (32.). e skizoid találkozás lesz a kötet utolsó költeményeinek központi problémaköre.

a Két apa című alkotás a (részben napjainkba helyezett) gyermek Jézus alakján, illetve 
hangján keresztül beszél a két apafiguráról és e megosztottságban rejlő ellentmondásokról. 
a valódi apa-funkciót betöltő Józsefről és a megközelíthetetlen „másik apáról”, akiről a fiú-
nak csak sejtései és hiedelmei lehetnek: „a másik apámat még nem láttam soha / vagy ha 
láttam is nem vettem észre őt / lehet hogy ő se vett észre engem / ha látott […] ez csalás / 
hogy mindenhol lenni tud / ha velem van akkor ne legyen máshol // az apám aki a geren-
dákkal dolgozik / például nem épített háztetőket ha rám vigyázott / nem a gép előtt ült és 
nem ült a tévé előtt / velem volt amikor velem volt” (75–76.). a vers különlegessége – túl a 
József és a „másik apa” bibliai parafrázisaiban rejlő izgalmas gondolatkörön –, hogy a gyer-
mek perspektívájából, mégis érezhetően az apaságra irányuló önreflexióval szólal meg. a 
szöveg így nemcsak az apához fűződő viszony tisztelettel, ragaszkodással, ugyanakkor 
kényszerű távolsággal vegyes ambivalenciáját dolgozza fel, hanem a kötet számos versében 
feltűnő szülői nézőpont ezzel kapcsolatos bizonytalanságának és felelősségének súlyát is 
kiemeli. ez a kettősség különösen a vers zárlatában válik érzékelhetővé, amikor az addig 
egyszerű, gyermeki megszólalásmódot kifejezetten díszes, költői sorok váltják fel. e lezárás 
végső soron az anyához szóló, újfent némileg anakronisztikus hatást keltő dicsérőének, 
melyben bizonyos értelemben egyesül a gyerek és az apa perspektívája: „aki van / éjszaka 
/ csillagtalan / kövekkel kivert tört arany / mesélj az egyről ami van / ami olyan / mint te 
vagy / anya / aki vagy” (76.). az alkotás konklúziója így voltaképp az, hogy az apa örökös 
kettősségével, tökéletlenségével szemben az anya nyújthat támaszt és biztos eligazodási 
pontot. ez a gondolat egyben fel is vezeti a kötet utolsó versét, melyben már kizárólag a férj 
és családapa szólal meg, ám beszédének címzettje ugyancsak a feleség/anya.

a Visszafelé az Evező utcán egy jelentéktelen szóváltásból kirobbanó családi konfliktus 
történetét beszéli el a házastársnak szóló vallomás formájában. a megszólaló én számára 
ebben az alkotásban konkretizálódik a maradás-elhagyás dilemmája, amit végül a „két apa” 
találkozása old meg: „most elég, a kabátomért nyúltam, és mentem el, / arra is figyeltem, 
hogy az ajtót jól becsapjam, / így akartam bosszút állni rajtad, hogy elrohantam, / arra is 
figyeltem, hogy jól becsapjam. […] és akkor képzeld, / ahogy siettem, és befordultam az 
evező / utca sarkán, a lábszárcsontjaimra lettem / figyelmes, hogy visznek, hogy lépésről 
lépésre súly / rakódik rájuk, hogy én megyek velük, és aztán / mégsem én torpanok meg a 
kolosy térnél. // én jöttem el, valaki más állt meg helyettem” (78–79.). a belső konfliktus, 
illetve a kényszerű megtorpanás leírását az előző vers teszi könnyen értelmezhetővé. az 
esendő és sebezhető „József-én” hagyja el a lakást, akit a „másik apa” állít meg és vezet 
haza. Összefüggő koncepcióikkal, illetve a korábbi művekben feltűnő képek és szimbólu-
mok újraírásával az utolsó két vers kötetparafrázisként is jól értelmezhetővé válik. eszerint 
A beszélgetés… kulcskérdése alighanem a „két apa” konkurálása és megbékélése. a címben 
szereplő beszélgetés pedig – túl a házaspár és a szülő-gyermek gátlásokkal és félelemekkel 
terhelt beszélgetésén – e két én folyamatos interakcióira is vonatkozik.

amint láthatjuk, a kötet számos izgalmas koncepciót, illetve néhány kifejezetten em-
lékezetes alkotást vonultat fel, azonban nem mehetünk el szó nélkül tagadhatatlan – és 
különös módon a sokat dicsért jegyeivel is összefüggő – gyengeségei mellett sem. A beszél-
getés… eddig tárgyalt sajátosságai – a jól körülírható alapötlet és ihletorientáltság, az egy-
irányú forma- és eszközhasználat, a versek lineáris számozása, vagyis: az egységes kötet-
ben gondolkodás jelei – alapján világosnak tűnik, hogy egy gondosan kidolgozott 
konceptkötetről beszélhetünk. ezen a ponton érdemes röviden felidéznünk kőrizs imre 
(2017-ben korpa tamás Inszomnia című könyvéről írott kritikájában1 tett) meglátásait, aki 

1 kőrizs imre: mutációkra virradva. Tiszatáj, 2017/6, 117–119.
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úgy véli, a konceptkötetek összeállítása mögött gyakran az egyes versek esetleges idejét-
múltságának, poétikai gyengeségének felismerése és a giccs elkerülésének szándéka áll. 
bár az említett hibák némelyike székely szabolcs kötetében egyenesen a koncepció részét 
képezi, mégsem menthetjük föl teljesen a fenti problémák alól. az ötvennégy számozott 
vers között sajnos jó néhány felejthető alkotást olvashatunk, illetve izgalmasabb költemé-
nyekben is gyakran előfordulnak didaktikus, vagy épp bántóan közhelyes sorok. ezzel 
kapcsolatban megemlíthetjük például a 31. és 32. szöveget, melyek a farkas, majd a kutya 
metaforájával közelítenek a férjszerep megéléséhez. a recepcióban és a szerzővel készült 
interjúkban többször emlegetett giccshatáron egyensúlyozás ugyan sok versnek kifejezet-
ten előnyére válik, ám bizonyos szövegek – minden érzékelhető igyekezet ellenére – aka-
ratlanul is átlépik ezt a határt, például az erőltetett szójátékokkal és kínrímekkel: „a szél, 
/ de minek a széle, minek a széle szól?” (15.), „duzzad a dundi emlő. / hazamennek a 
házak […] próbálkozik a megpróbáltatás” (36.), „falat néz. / Falat méz” (40.).

mindebből elsősorban az következik, hogy A beszélgetés története sokkal inkább kötet-
ként nyújt figyelemre méltó teljesítményt, nem pedig az egyes versekben (noha ezek kö-
zött is akad több kiváló alkotás). a felvetett probléma azonban részben e családlíra termé-
szetéből is fakad, mely nemcsak egyfajta személyes élményre, hanem a középkorú, 
kispolgári, családos élet kulturális reprezentációjára is utal. a szövegek poétikailag, sti-
lisztikailag éppúgy illeszkednek valamilyen maradinak, konzervatívnak, mégis szerve-
sen mainak és sok tekintetben rendhagyónak tűnő keretbe, ahogy maga a házasság intéz-
ménye és a „klasszikus apaszerep” tűnik fel a kortárs kultúrában. székely szabolcs ezzel 
az elgondolással nem csekély kihívás elé állította kötetét, ám a téma különleges és egyben 
hiteles poétikai megfogalmazását sikerült elérnie. bár A beszélgetés… lényegi sajátossága, 
hogy a körüljárt élethelyzet feszélyező szürkeségéről adjon számot, a kortárs magyar líra 
számára különös színfoltot jelent.


