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Gács Anna könyve egy kor szimptó-
mája többféle értelemben is. Ez az ön-
magában még nem túlzottan magvas 
állítás annyit tesz, hogy miközben kor-
társ, sok esetben nagyon friss, napja-
inkban eltrejedt jelenségekre reflektál, 
ezzel együtt az általa megteremtett be-
szédmód és pozíció is kérdések tömke-
legét veti fel. A könyvvel kapcsolato-
san megjelenő, meglehetősen széttar-
tó irányokat mutató kritikák és értel-
mezések (hogy a két legeklatánsabbat 
említsem: Hermann Veronika recenzi-
ója az Élet és Irodalomban, valamint 
Radnóti Sándor értelmezése a Revizo-
ron) ugyanezt a  kortünetjelleget erő-
sítik. A vágy, hogy meghatódjunk már 
paratextuális jegyeiben is fölvet vala-
mit, aminek, meglehet, túlzottan nagy 
jelentőséget tulajdonítok, ám ha a sze-
mélyességet mint narratív szervezőele-
met a kötetből magamévá teszem, nem 
tudok mással kezdeni, mert nem en-
ged el ez a kérdés és az ebből fakadó 
továbbiak sem. A szerző által tanulmá-
nyoknak nevezett írások a kötet fülszö-
vegében esszéként jelennek meg. Egy, 
az angolszász kultúrában jártas szer-
ző esetében (amilyen Gács is) ez nyil-
vánvalóan nem jelent feltétlenül gon-
dot, az angolban használt essay szó 
ugyanis egyszerre jelenti mindkettőt. 
Ezzel együtt viszont az is elmondha-
tó, hogy ott nincs meg az a fajta, sok-
szor minősítő és értékelő különválasz-
tása sem a két műfajnak, ami viszont 
nagyon is erőteljes a  magyarban, be-
leértve a magyar kánont is. Ez az a je-
lenség ugyanis, melyet nehéz nem vég-
telenül kínosnak látni, és nem vissza-
vezetni olyan meghatározó, komp-
lex kérdésekre, mint a kánon alakulá-
sa, az irodalom strukturális problémai, 
a minőség magától értetődő abszolú-
tumként, nem pedig heterogén, ideo-
lógiai és politikai mátrixként való keze-
lése, melyből a professzionalizmus je-
gyében szeretünk száműzni mindent, 

ami személyes, és nem tartja az objek-
tivitás rendkívül vitás látszatát. Meg-
látásom szerint ezen a nyomvonalon 
haladva érünk el a kötet esszenciájáig, 
a személyesség és affektivitás szervező-
erejéig, mely nemcsak tematikusan és 
alaptéziseit tekintve, hanem szerkeze-
tileg és indokoltságában is strukturál-
ja a sok esetben monografikus igényű, 
interdiszciplináris megközelítésmódot 
alkalmazó kötetet.

Gács személyes példával indít. Egy, 
a saját rasszizmusát felismerő és azt ke-
zelni akaró fiatal fiú vi deó val lo má sa 
hat rá olyan erőteljesen, hogy az elin-
dítja a vallomás, az én-vagy iden ti tás-
el beszélés, az önéletrajz és a tanúságté-
tel irányába („Magam sem tudom, mi-
ért, de nyomozni kezdtem.” Kiemelés 
tőlem – A. N.). Mindezeket azonban 
egészen új megközelítésbe helyezi: az 
önéletrajzra kommunikációs forma-
ként és nem műfajként tekint, s vizs-
gálatának középpontjában annak me-
diatizáltsága áll, különböző felülete-
ken való megjelenése s e megjelenések 
hatásai (politikai és közösségi értelem-
ben) érdeklik igazán. Ez a vizsgálati né-
zőpont pedig magától értetődően szá-
mol az ún. affective turn vagy turn to 
affect paradigmájával, melyet meglá-
tása szerint több kutató hasonlít volu-
menében a képi fordulat meghatározó 
erejéhez. Gács tehát ebben az értelem-
ben nem tesz mást, mint kutatóként 
meri használni és mer túllépni a magas 
és populáris kultúra ma is betonerős-
séggel rögzült dichotóm oppozícióján, 
mer generációs kérdésként (is) megkö-
zelíteni bizonyos jelenségeket, és meri 
azt mondani, hogy társadalomtudós-
ként, ha akarjuk, ha nem, nincs más 
választási lehetőségünk, mint a szem-

benézés a  sok esetben leértékelt mű-
fajokkal, területekkel és felületekkel. 
A vágy, hogy meghatódjunk átjárási lehe-
tőséget biztosít (még akkor is, ha ez az 
átjárás könnyen lehet, egyirányú) a kü-
lönböző kulturális regiszterek között 
akképpen, hogy a  de mani-i  önélet-
rajz-elmélet, a foucault-i osztályozásel-
mélet, a nyilvánosságtörténet ismerő-
jeként állítja vizsgálata középpontjába 
Nádas Péter Saját halálát s Forgács Pé-
ter ebből készült, azonos című filmjét, 
Kertész Imrének az irodalmi regiszter-
ből megfogalmazott irodalomkritiká-
ját, a holokauszt-tanúságtételek prob-
lematikáját s  mondjuk a  booktuber-
közösségek motiváltságát, küldetéstu-
datát vagy éppen az Egyasszony-blog 
és a kismamablogok politikai értelem-
ben is vett közösségszervező és eman-
cipációs erejét.

De nézzük most a  részleteket. Az 
önéletrajz tehát Gács felfogásában 

„történetileg változó kommunikációs 
forma”, ugyanúgy ahogyan változó és 
soha nem lezárt, folyamatszerűen ala-
kuló, és nem stabil az identitás sem. Je-
lentős kitétel, hogy Gács azokat a szö-
vegeket és hanganyagokat, videókat 
vizsgálja, amelyeket kifejezetten a nyil-
vánosságnak szántak. Ebben az érte-
lemben tehát bármi kerülhet a vizsgá-
lódás középpontjába, nemcsak a kivé-
teles teljesítmények vagy a  valamiért 
kivételes életek, ahogyan ezek foka és 
relevanciája is recepcióbeli kérdés, te-
hát ugyanúgy kitett a személyességnek 
is bizonyos fokon. Fölhívja a figyelmet 
a kutatást is megosztó, sokak által ma 
is fenyegetőnek tartott veszélyre, mely 
szerint a  nárcizmus olyan fokú ko-
rát éljük, amelyben könnyű elveszíte-
ni a tájékozódást, ergo „folyamatosan 
azon aggódunk, hogy a  nárcisztikus 
magamutogatás korában túltelítődünk 
mások életének banális vagy brutális 
részleteivel…”. Ezzel szemben, álla-
pítja meg a  szerző, éppen az az érde-
kes, hogy ez mégsem jön el, a mások 
élettörténete iránti érdeklődés folya-
matosan növekszik. Ez az, ami Gácsot 
kifejezetten érdekli, ez a  fő mozgató-
rugója, választ találni e kérdésre, nem 
megelégedni az önéletrajzok e széles 
dömpingjének hanyatlástörténetként 
való értelmezésével, abban nem puszta 
nárcizmust és a magamutogatás kény-
szerét látni. Éppen emiatt jelöli ki el-
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Értelem vagy érzelem?
Értelem és érzelem.
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A vágy, hogy meghatódjunk
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méleti alapjai között fontos pillérként 
Lauren Berlantet, aki látja a közös alap 
megteremtésének lehetőségét a  két-
száz éves múlttal rendelkező modern 
önéletrajz és egy, az identitásra reflek-
táló blog vagy vlog „olvasása” között. 
Paul de Man és Philippe Lejeune mint 
az önéletrajzzal kapcsolatos elméletek 
leginkább meghatározó alakjai után 
Gács az új-önéletrajz kérdése felé for-
dul Michael Renov nyomán, aki kilép 
az autobiográfia irodalmi keretei közül, 
és más, a művészeti mainstreamtől el-
térő területek felé (is) fordul, miköz-
ben a szubjektum és az identitás kérdé-
sét éppen a fent említett módon, tehát 
nem lezártnak tekinti, hanem folyama-
tosan változásban lévőnek, leszámolva 
a 20. századi modernista koncepcióval. 
Gács törekvései természetesen nem le-
hetnek idegenek, és több szempontból 
nem állhatnak távol a női emancipá-
ció, illetve a  feminista kritikai kérdé-
seitől sem (pontosabban az addig mar-
ginális helyzetben lévő centrumba ke-
rülésétől), előszeretettel használja té-
máiban és elméleti alapozásában is az 
irányzat szerzőit a kiváló Séllei Nórától 
az affektuselméletek gyakran idézett 
nemzetközi tudósáig, Eve Kosofsky 
Segdwickig.

Gács az Előszó és két, az elméle-
ti megalapozását tartalmazó fejezet 
után esettanulmányokat készít, me-
lyek együvé tartozása és folyamatos 
építkezése a  kötet egyik legnagyobb 
erénye. Elsőként a booktuberekkel és 
a köréjük épülő közösségekkel foglal-
kozik, akik világszerte meghatározó 
influenszerek, miközben tevékenysé-
gük középpontjában a könyv áll. Azok-
ról a  tizen- és huszonévesekről be-
szélünk, amely célközönséget a nekik 
szánt irodalom Young Adult jelölésé-
vel szoktut leírni leginkább, s követőik 
száma sok esetben bőven meghaladja 
a magyar folyóiratok olvasóinak éves 
számait. Nem a professzionalizmus je-
gyében születnek a videóik, a fordítá-
sokat sok esetben meg nem várva, ere-
detiben olvasnak szövegeket, s az álta-
luk fogyasztott irodalom szinte köszö-
nőviszonyban sincs a kortárs magyar 
irodalmi kánonnal. Olvasmánylistáik-
ban meghatározó szervezőelv a szemé-
lyesség és az intimitás, egy számunkra 
sok esetben ismeretlen, motivációiban 
előttünk kihívásként álló generációról 

van szó (mondom ezt úgy, hogy ma-
gam is a fiatal generációhoz tartozom), 
akik többezres, aktív és interakcióra 
hajlamos tömegeket képesek elérni. 
Gács fölveti a kérdést, jelenthetnek-e 
ők veszélyt (bár fordítva ez a kérdés bi-
zonyosan nem merül fel) a professzio-
nális kritikára, s annak művelőire, mi-
közben ezzel együtt azt is látnunk kell, 
hogy a könyv halálát oly régóta vizio-
nálóknak most a legfiatalabb, olvasni 
hajlandó, sőt szerető réteg mutatkozik 
meg a részvételi kultúra valódi eleme-
it fölmutatva.

Jo Spence és Horváth M. Judit „au-
to pa to grafikus” fotói a  következő ál-
lomás, melyek ismételten a perifériá-
ról a nyilvánosság elé, a láthatóság te-
rébe állítanak addig tabusított beteg-
ségtörténeteket vagy éppen a közeledő 
halál képeit. Egyszerre jelenik meg eze-
ken a nagyon intim képeken a szemé-
lyesség tere, az öregség, a nyugati or-
voslás kritikája, s amire Gács felhívja 
a figyelmet, az egészségügy által enge-

delmességre kötelezett test vergődése 
ezen béklyók között. Tracey Emin Top 
Spot című filmjének utolsó másodper-
ceinek elemzésében is foglalkozik Gács 
a sztárkultúra kikezdésével és ironikus 
megközelítésével, az egykor személyes, 
saját és intim tér (a szülőváros) újbóli 
meglátogatásával Emin által, s fiatal lá-
nyok hatástalan elbeszéléseivel, hierar-
chikus pozíciók kijelölésével, melynek 
maga Emin is áldozata volt fiatalkorá-
ban. Péterfy-Novák Éva Egyasszony cí-
mű blogja, regénye és a szöveg színhá-
zi adaptációja is vizsgálata tárgyát ké-
pezi, kifejezetten abból a  szempont-
ból, hogy a  mediatizáltság, a  megje-
lenés különböző szintjein milyen volt 
azok elérése, hatása és közösségformá-
ló ereje. Nádas Péter Saját halál című 
elbeszélése és Forgács Péter azonos cí-
mű filmjének vizsgálata a „kinek a sa-
játja” kérdését fogalmazza meg elsőd-
legesen, a sajáttá tett és tehető másik, 
annak nemcsak katartikus, de iden-
titásformáló jellegével együtt. Mind-
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ezeken túl Gács tanúságtételként ke-
zeli az alkotásokat, a  tanúságtételek 
retorikáját látja Nádas Péter szöve-
gében, amely felfogásban „a  tanúság-
tétel olyan tapasztalatról számol be, 
amit kevesek tapasztalhatnak meg, ők 
is csak a végső magukra hagyatottság-
ban, és ami kétséges, hogy egyáltalán 
közvetíthető-e szavakkal mások szá-
mára, ám ami ugyanakkor mégis min-
denkinek a közös igazságát jelenti”. Ez-
zel jutunk el (nem a könyv sorrendi-
ségét alkalmaztam a felsorolásban) az 
utolsó fejezethez, a holokausztról szó-
ló videó-tanúságtételekhez, s  az eze-
ket felölelő archívumok kérdéséhez. 
Gács az oral historyban nemcsak an-
nak a lehetőségét látja, hogy egy egé-
szen másfajta, alapos és kitartó figyel-
met tesz lehetővé az újságíráshoz vagy 
a  dokumentumfilmekhez képest, ha-
nem ezzel együtt egy egészen másfajta 
minőségét is a  tanulásnak, olyan zsi-
geri hatást, amire a  történelemköny-
vek sohasem lesznek alkalmasak. Két, 
rendkívül jelentős archívumot, ha tet-
szik, ezek etikusságfokát, megközelí-
tésmódjuk különbözőségét, e külön-
bözőségek miértjeit, előnyeit és koc-

 Antal Nikolett (1985) a Fiatal Írók Szö-
vetsége társelnöke, a B32 Galéria és Kul-
túr tér igazgatója. Kritikáit többek között 
az Élet és Irodalom, a Tiszatáj, valamint 
a Kalligram közli.

  

kázatait tárja elénk rendkívüli részle-
tességgel. Az egyik a Steven Spielberg-
féle VHA, azaz a Vizuális Történelmi 
Archívum, a másik pedig a Yale Egye-
tem által először befogadott, majd to-
vábbfejlesztett Fortunoff Archívum.

A  szerző tanúságtételekhez fűző-
dő viszonyát, e közlési forma jelentő-
ségét már a mottó megalapozza, mely 
Elie Wiesel The Holocaust as Literary 
Inspiration című munkájából szárma-
zik. Eszerint a görög tragédiák és a re-
neszánsz szonettek után „a  mi gene-
rációnk által feltalált irodalom pedig 
nem más, mint a  tanúságtétel”. Fen-
tebb már említettem Kertész megidé-
zett, irodalmon kívüli beszédpozíci-
óját, melyet Az angol lobogó még to-
vább erősít, miszerint (idézve Ker-
tészt) „[h]a  megfogalmazásokat ke-
resek, többnyire az irodalmon kívül 
keresem… […] Olyan megfogalma-
zásokra kellene törekedni, amelyek 
totálisan magukba foglalják az életta-
pasztalatot… […]…de mindinkább 
úgy látom, hogy csupán a  tanúságté-
tel képes rá…” (Kiemelés Kertésznél 
az eredetiben.) Innen kiindulva te-
hát Gácsnak az archívumokkal szem-

beni elvárása abban gyökerezik, hogy 
a tanúságtételek mennyire maradnak 
a munkafolyamat során autentikusak 
és a lehető legkevésbé sem sematikusak.

A  vágy, hogy meghatódjunk nyil-
vánosságtörténeti látlelet, a  nem és 
a  nagyon is hétköznapi ember életé-
ről szóló elbeszélések egyes szám el-
ső személyű megjelenéseinek vizsgála-
ta. Az önéletrajzok és én-elbeszélések 
átalakulása, megerősödése, a hozzáfé-
rés rendkívül könnyűvé, sőt minden-
napivá válása nem lehet olyan jelen-
ség, amelyre nem reflektálunk. Ezzel 
a  gesztussal ugyanis ignorálnánk szá-
mos, eleddig marginalizált helyzetben 
lévő csoport vagy tabusított téma fel-
tárulkozását és alaposabb megismeré-
sét. Ez az eljárás pedig nem lehet vá-
lasz egy olyan korban, amikor a reflek-
tált tudásra és szembenézésre minden-
nél nagyobb szükségünk van.

D E M E T E R  G Y Ö R G Y I

Költészet, valóság 
és filozofikus létbölcselet

Kürti László:
Ahogy én öleltem
Kalligram, Budapest, 2020

Létfilozófiai és etikai kérdések, külö-
nös – rejtélyes tapasztalati és fikciós vi-
lág jellemzi Kürti László legújabb kö-
tetét, amelyben a tudat- és a gondolati 
tartalom összeforr a lelki történésekkel. 
Ebben a lírában minden szó elevenen 
hat, megborzongat, szembesít önma-
gunkkal, környezetünkkel, korunk-
kal, reális értékítéletre nevel. A  pró-
zaian egyszerű versszövegek a  felszín 
mögötti mély, kimondott és elhallga-
tott élményekkel olyan jelentéssíkokat 
mozgatnak meg, amelyekben az erőtel-
jes vallomásosság még tovább fokozza 
a befogadói élményeket, a lélek folya-

matait pedig feszültté teszi. Mindeh-
hez rendkívül egyéni, karakteres tar-
talmi és képi megformálás társul, ahol 
egy hátravetett szó, írásjel továbblen-
díti a  versszöveget olyan életszituáci-
ókba, amelyekben a belső én analizá-
lása valósul meg.

„A költő feladata valamiféle feloldozás 
kell, hogy legyen, de nem messianiszti-

kus vagy tudományoskodó módokon, ha-
nem felrázva, meghökkentve, felháborít-
va vagy humorosan, de a  saját bizton-
sági zónájára visszaemlékeztetve, haza-
juttatva az olvasóját!” – vallott alkotói 
felfogásáról Kürti László.

Az Ahogy én öleltem kötetcímhez 
sokféle jelentésréteget, meditatív-nosz-
talgikus pillanatképet villant fel, de 
a  létösszegzés, a  számvetés szándékát 
is asszociálja: az anyai ölelést, a nagy-
szülői átkarolást, a kedves becéző-játé-
kos szenvedélyét, a baráti bizalom hi-
tét, vagyis egy életút számtalan kapcso-
lati hálóját, intenzíven megélt lélekvi-
szonyulásait. A kötetborítón látható il-
lusztráció, Rontó Lili grafikusművész 
rézkarca teljesen az egyénre fókuszál, 
a mereven ülő alak „mélyvilági kíno-
kat”, esendőséget sugall. Félelmetes ha-
tású mezítelensége, szikár, szigorú pó-
za, ujjai egyenes tagoltsága. Egyfajta 
Rodin-alakmás XXI. századi köntös-
ben – Munch Sikolyával, a Pilinszky-
féle dermesztő kivetettséggel –, az ön-
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maga poklait megmutató, vállaló és fe-
gyelmezetten tűrő lélekharcosé. Szoros 
a kohézió a borító képe és a Kürti-féle 
érzelmi hálók „alapmintái” között, hi-
szen a végigjárt, átélt sérelmeket, tra-
umákat összegzi. A kötet négy ciklu-
sában mérlegre kerül ugyanis minden, 
ami emberi: a  szerelem szépsége és 
gyötrelmei, az elválás-elengedés érzel-
mi libikókája, a betegség kínjai, az el-
múlás rettenete, különböző értékren-
dek, tragikus sorsok, a kortárs iroda-
lom alakjaihoz fűződő baráti és eszté-
tikai viszonyok. A korábbi kötetekhez 
hasonlóan az Ahogy én öleltem című-
ben is látleletszerű az önkitárulkozás, 
az alkotói éleslátás mély, pengeéles ref-
lexiókkal erősödik fel, véget nem érő-
ek a lelkiismeret sors- és önigazolásai.

A  szerelem misztériuma visszatérő 
témaként újabb és újabb érzelmi ár-
nyalatokat hordoz. A lírai én semmit 
nem kendőz el, leplezetlen szókimon-
dással vállalja a férfierkölcs összes lelki 
stációját. A hangnem zseniálisan válta-
kozó. Az emlékek nosztalgikus felidé-
zése, a gyermeki tisztaság, az egymás-
ra találás békéje és csöndje több alko-
tásban leheletnyi finomságú mozzana-
tokat teremt, a tájleírások átvezetnek 
a boldogító varázslatba, a csókba olva-
dás múlhatatlan igézetébe. Magával ra-
gadó, éteri tisztaságú hangulatképeket 
teremt a lebegéssel a „kráteres” hold fé-
nyénél a „tanulmányi kirándulás” ké-
peiben. A színek szimbolikája élettelib-
bé teszi az szerelmesek örömét, a dísz-
letek – a párás szürkület, a tél fehérsé-
ge, a hold sárgája – a vágy izzó vörö-
sének ellenpontjai. Egyszerre légies és 
szenvedélyes, földi és égi, igézően csa-
logató és beteljesült a testi mámor: „te-
lőben volt az este, s a lila szánk, / helyi 
szokás szerint, egymásba olvadt”.

A Kürti-életfilozófia azonban nem 
elégszik meg a nő és férfi kapcsolat egy-
szerűbb képletű helyzeteivel, a versszö-
vegekben minden hatványozottan bo-
nyolult. A lecsupaszított emberi gyar-
lóságok, az örök kétségek, vívódások 
felzaklató belső monológokban jelen-
nek meg: „téves remények”, „túlvállalá-
sok terhe / ami lefelé húz”. A szakítás, 
elengedés–vonzás kettőssége keserű 
számadásokat eredményez. Félelme-
tesen nagy belső kínok és gyötrelmek 
űzik egymást, a  megszenvedett ma-
gány lélekzuhanása fegyelmezetten, de 

szétsebzett panasszal végződik. A me-
taforikus versbeszéd Az „élet-vonalve-
zetés” József Attila-i férceiben az idő-
síkok kontrasztját meditatív sorsösz-
szegzéssel zárja: „…varrás mentén hul-
lik/szét eddig összefércelt életünk. / az új 
bőr igazán megtartó erejű / amibe bele-
kapaszkodhat az ember.”

A  végletekig fokozott indulatok, 
a düh könyörtelen ítéletei nagyon jel-
legzetes elemei ennek a lírának, amely-
ben értékét veszti a szerelem, hogy az-
tán teljes ellentéteként a  hiány álla-
potában elnémulóvá, befelé forduló-
vá váljon a zokogás: „azzal volt a gond, 
hogy nem jöttél / Mikor hívtalak csen-
des, kétségbeesett / szavakkal.” Éppen 
ezek az elevenen ható, sajátos pszicho-
lógiával és filozófiával átszőtt érzelmi 
váltások növelik a befogadói élményt. 
Kürti László mestere a szelíd gúny és 
a  megsemmisítő megvetés ötvözésé-
nek is. Váratlanul odavetett ambiva-
lens megjegyzéseivel sajátos versszer-
kesztést ér el. A  cikluscímet is vise-
lő negyventől kétlépésnyire című költe-
mény motivikus többletjelentésében 
összekapcsolja az adys kérlelhetetlen-
séget a finoman megfogalmazott meg-
tagadással: „még te is elmosódhatsz, el-
sárgulhatsz bennem”.

A lírai én minden szava szigorúan 
racionális, ám ellenpontjai az oltalom, 
a ragaszkodás. A tehetetlen vergődés-
ben provokatív, gőgös férfigondolatok 
hangzanak el, mint Ady Léda-zsoltá-
raiban, különösen az Elbocsátó, szép 
üzenet evokálásában: „még te is né-
ha eszembe jutsz még itt”. Az Ady-ver-
sek diszharmonikussága a „nemek kö-
zötti meccsekben”, az örök kételkedés-
ben, a  bizonytalanságban állandósul-
nak, amelyekben a férfi megfellebbez-
hetetlen uralkodói szerepfölényében 
tetszeleg. A catullusi gyűlölet és szere-
tet-szerelem végsőkig felfokozott, feszí-
tett hétköznapi élethelyzeteiben vizs-
gálja a szerelmeseket. Rendkívül ener-
gikusak a  kifejezőeszközök, amelyek-
ben a felszólító módú igék, a tagadások 
és a tiltások a legfontosabb versszerve-
ző eszközök. A „tévedésből” a férfiszív 
és -ész távolságtartó, hidegen szerető 
racionalizmusát az adys eltaszításban 
teremti meg: „eztán sem tartalak bo-
londnak, / megnyugodhatsz, / igaz, bo-
londomnak sem tovább”, „ne csábítgass, 
nem akarok goromba lenni ma. / ma-

radjunk úgy, hogy távolról szerethess, / 
a többi részvét, bocsánat, félresúgott ima. 
A nélküled élni című versben a szív dü-
hös indulata, az elengedés tragikuma, 
az elveszített kedves hiánya miatti ele-
mi erejű, fékezhetetlen tombolás jele-
nik meg: „azzal hívsz, hogy hipót ittál 
és én vagyok az oka / mindennek, meg-
ölöd magad már nincsen / visszaút! tiszta 
szívből gyűlölsz, jobban, mint ahogyan 
/ szeretni bármikor is tudtalak”. A sod-
ró, lüktető sorok a felkiáltó és kérdő 
mondatokkal egyre intenzívebb drá-
maiságot teremtenek, s  egyetlen val-
lomásba vezetnek: „már idekészítet-
tem a szappant, / három bontatlan lu-
xot, lúgosítani gyomrot, semlegesíteni / 
savat, csak valljam be, egyetlen monda-
tomba kerül, és két / pofára zabálod ér-
tem a habzó szappant, hogy: / nem tu-
dok élni nélküled!”

A gondolati versek morális kérdése-
iben a családi kötelékek, az embertár-
si viszonyok, a költői-művészi útkere-
sés, a sorsvizsgálat, a hétköznapi élet-
helyzetek, a betegség testi-lelki gyötrel-
mei szerepelnek („kitaposott szőnye-
gek” című versciklus). A szimbolikus 
jelentéssíkok helyenként groteszk kép-
zettársításai ugyanolyan katartikus ere-
jűek, mint a meghökkentő Kürti-pár-
huzamok, melyek mindig szokatlan, 
váratlan, nagyon egyedi gondolatszá-
lakra építettek: „a művészet meg, akár 
a mai patkányirtók, / (aranyárban mé-
reg) luxuscikk gyérítéshez” (öt nap hal-
hatatlanság). A vívódó beszélő bölcse-
letében a „megtévedt életösztönnel” tör-
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ténő írás ars poeticus elköteleződést 
közvetít: a teremteni, alkotni képes ős-
erőt, a kiválasztottak képességét, az el-
hivatottakét, akiknek sorsa az értetle-
nek számára, akár a patkányé: pusztí-
tandó, színes méreggranulátumra ítélt.

A megtapasztalt betegség, az elmú-
lás iszonyata több vers témája, me-
lyekben parabolikus a  haláltudat él-
ményéből fakadó realitás. A „norvég 
lazac” – gyászajánlása szerint – „Térey 
János halálára” íródott, a váratlanul el-
hunyt költő, barát, pályatárs elveszí-
tését zokogja el metaforikusan: „most 
tonnaszámra / hullik a villogó állomány. 
/ mérgező alga, felnőtt élet.”

Az erőn túl szeretni versciklus zárja 
a kötetet. Itt nincsenek tabuk, elhang-
zanak a még egyértelműbb és logikus 
okfejtések a rákról, a riasztó kórról, az 
öregség hústépő iszonyatáról, a  meg-
élt válsághelyzetekről. A  dühös láza-
dás mellett a  hangnem gyöngédebb, 
kétségbeesettebb is tud lenni, mon-
tázsszerű apró részletekből épülnek 
fel a költemények. A tudatos megbé-
kélés is érezhető a versekben, amelyek-
ben a korábbi köteteihez képest letisz-
tultabb az önelemzés, a számadás, az 
önsors kutatása. Az apa-fiú leltárver-
sek keserédes, titokzatos, megfejthe-
tetlen kapcsolatában egyszerre érzünk 
távolságtartó hidegséget és a kötődés 
elemeit. Kosztolányira emlékeztető 
bizonyítási képletei – a semmiből vá-
ratlanul elismert alkotói lét – a kéte-
lyek paradoxonjával teljes. Nehéz el-
dönteni, mennyi a valóság és mennyi 
a fikció ezekben az élettöredékekben. 
A Berzsenyi-féle megjátszott elégedett-
ség is eszünkbe villan az ellentétek-
ben, a végtelenségig fokozott ambiva-
lens tartalmakban, poétikai eszközök-
ben: „édesapám úgy tud belebámulni 
a képembe, / mint aki az angyalát lát-
ja” (haszontalan dolgok). A  nosztal-
gikus emlékek a  jelen eseményeiben 
nyernek új értelmet, vagyis az „apák 
látómezejében” („a gyereknap ötödik 
évre”). A kiszólások, zárójeles reflexiók 
lélekszálkákat sejtetnek, a „savanykás 
felhajtás” valóságos ízét. A  József At-
tila-i „Mama”-allúzió - „ment az öreg, 
vagyis jött, serényen” - ugyanolyan zse-
niális poétikai átírás, mint az Ars poe-
tica híres felszólításai jellegzetes Kürti-
féle felhanggal: „ehess, alhass! tetanusz! / 
magadnak tanusz fiam! – mondogatta!”

A  hétköznapok költészetbe emelé-
se a valóság és a filozófia összekapcso-
lását még drámaibbá teszi.

A zammioculcas az élet és halál le-
hetőségeit, a  sokkhatásként átélt „gó-
cos gyökérzetet”, a „túlfutott szike” vágá-
sát jelzésszerű utalásokban fokozza fé-
lelmetessé. Egymásba áttetszőek, áttű-
nőek, szinte dialogikusan váltakozóak 
a reflektálások az életben tartás lehető-
ségeire. A természet elemei a többlet-
jelentéseket tartalmazó képekben mé-
lyen elidegenítőek, kertészetinek nehe-
zen nevezhetőek: „elaprózódsz”, „élet-
misztérium gyengíthet a szétszóratással”. 
Az új élet tere az emberi szervezetben 
már negatív értelmet kap. A  „túlélő” 
virág a megmaradás, az emésztő cson-
kok a  riadalom pillanatai. A  férfi hi-
te, erősítő segítése, a „szétültettem az 
egészséges ágakat” képben összponto-
sul. A közösen megharcolt évszakokat 
lezáró idill megnyugtató volta a befe-
jezésben a „virágliget” szimbólumában 
oldódik fel. Az ég felszabadító látvá-
nyával a lélekterhek is szertefoszlanak.

A kötet motívumai különböző asz-
szociációkat tartalmazóak, folyama-
tosan visszatérnek, átszövik a versvilá-
got. A legjellegzetesebbek a mindenna-
pi élet költészeti konvenciói, jelentés-
tartalmuk a hangulatok, lelkiállapotok 
görcseit, kiélezett helyzeteit sejtetik: 
méh, fészek, toll, terasz, kávé, presszó, 
éjszaka, országút, szög, rongy, cérna, el-
szakadt szál, tűz tükör, varrás, ragyogás, 
gaz, sár, növények, színek, gyökérzet, vi-
rág, kert, tűzhely, szilánk, gyermek.

Számtalan létbölcselet, lélektanul-
ság hangzik el Kürti László alkotásai-
ban. Didaktikája intelligensen fegyel-
mező, értelmet kereső tapasztalati igaz-
ság: „amikor kifullad a  szerelem, / el-
hibázott reflex levegő után kapkodni”; 
„szaladhatsz időre /le ne késs magadról” 
(amikor kifulladsz); „amit már nem 
etetsz tovább, / más prédát keres ma-
gának”; „az élet él és nem nosztalgiá-
zik / azon, hogy mennyire volt / édes ép-
pen a te húsod” (zsákmányállat); „a hi-
bák éltetnek, a hiányok altatnak” (mi-
előtt leírnád); „tanulj sziklát művelni 
és nem hinni senkinek” (mese a cetek-
ről); „él a  szívben egy műszerész, / vá-
gyakat szerel a testhez” (szívhús-ütem); 
„ahogy a siker után kezdesz el szaglász-
ni, / ott adod fel a boldogság reményét” 
(virágot a méhek); „nincsenek szeretet-

reméltóbbak a végzetes hibák / elesettje-
inél” (ragyogó magasán); „mindenki 
összetörik, / amikor kiderül, nem ő az 
egyetlen, majd eltelik / néhány hónap és 
a hűségedért cserébe végignézheted / áru-
lód lelki összeomlását” (a megbocsátás-
ról); „a megbocsátás csak szövetségre, fe-
gyelemre vonatkozik, / nem pedig lelki 
visszaolvadásra. ez a legfőbb lecke / az el-
következő időkre” (a megbocsátásról); 
„a halálból nem szokás a vissza”, „nem 
tanítok átélni utánad / senkit” (végre 
egy nő); „őszintének lenni nem túl be-
csületes dolog” (vers a versről).

A  Kürti-poézis nyelvteremtő ere-
je sajátos, rendkívül tudatosan meg-
komponált, határozottan markáns ere-
jű. Szándékosan alakít át szavakat, ki-
fejezéseket, illetve grammatikai szem-
pontból teljesen indokolatlanul tör 
meg gondolatokat az erősítés, a  na-
gyobb figyelem elérése céljából. Ki-
használja a szavak többletjelentéséből 
származó meglepő hatást, mélyebb ér-
telművé teszi szövegszerkezeteit. Le-
nyűgözőek leleményei, szófordulatai: 
„hüllőéjszaka” (vadászat), „neszezzünk” 
(zuhanás), „hazalényegülni” (áramta-
lanított övezet), „bitangolok” (harc és 
harag) „rajzása van őrültjeimnek” (tava-
szi etűd), „érted hibáztam” (dal), „kint 
a  tavasz pattog” (áthajolt lassan), „ir-
dalni megharcolt éveket” (norvég lazac), 
„nagyanyátlanul” (ahogy én öleltem).

Kürti László versvilága földközeli 
valóság. Kritikai határozottsággal, ma-
gas érzelmi hőfokon, de a gondolati ér-
velés erejével alkot. A létérdekű költé-
szeti alapelvekben mindenki megta-
lálhatja benne a  „szóöleléseit”, a ma-
ga igazságait. Gazdag élményanyagát 
illúziók nélkül képes összekötni az ér-
telmes emberi cselekvés elvével, a hét-
köznapok küzdelmei így a Kürti-lírá-
ban esztétikai és erkölcsi minőséget 
teremtenek.
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