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M iért nincsenek rajta a térképen a fák, a vi-
rágok, sőt a kövek? Elég-e a zöld az erdő, 
a  sárga a  sivatag, a  világosbarna a  fenn-

sík, a sötétebb a hegység jelzésére? A júliusi tölgynek 
is vannak koordinátái, sőt a lombjába borított meta-
forahálózatnak is. Korpa Tamás olyasmire figyel, ami-
re kevesen: verseit a növényi lét empátiája hatja át, és 
boldog tékozlása szervezi. A végtelen egyszerűség ter-
mészetesen végtelenül bonyolulttá válik, a szinte fele-
lőtlen gerjedelemből születő sokaság (mondjuk egy fa 
összes levele, egy virág valamennyi szirma) minden ele-
me fontos lesz, a kopár szík valamennyi sarja. A termé-
szeti terekben a humanoid és az emberi lét csak kom-
ponense valaminek, hiszen a siralomvölgy „belmagas-
sága” vagy a pokolmély bugyrok elképzelt emeleteinek 
negatív szerkezete a permanens létszorongatottság mi-
att pontosan nem állapítható meg, de jól érzékelhető. 
A szlovákiai tájak, magasságok, mélységek, téralakzatok 
kapnak ugyan nevet (a legtöbbször hivatalosat), vagy 
meghatározhatóak koordinátákkal, ez az „egzotikum” 
mégis marginalizálódik, hiszen a költői magaslatok és 
mélységek helyei, téralakzatai sokkal inkább magukra 
vonják az olvasó figyelmét. „Kisportolt száj”, mondja 
a költő a Bezvody (800 m) című versben, és már nem 
tudunk a Szlovák-karszthegység topográfiájára figyel-
ni, csak a költői metódus metaforáját, a beszédmód 

„izmosságát” regisztráljuk. Kisportolt száj szólal meg 
itt: szálkás, innovatív költői nyelven, messze nem „au-
todidakta lomb” (Vö. a Hradisko vrch (770 m) című 
verssel), de nem is Dodona jóstölgyei, ezek a „beszélő” 
fák. Szinte minden szöveg tartalmaz legalább egy kü-
lönleges költői helyet, olykor a költői kép valóságos 

szabadulóművészre emlékeztető bravúrral bontja ki 
magát a közhely gúzsából. A költői jelzős és szineszté-
ziás szerkezetek radikális megújulásának új impresszi-
onizmusa kivált feltűnő: „kettévágott kaptár”, „rövid 
gödör”, „választékos gondok”, „őszi pigmentfröccs”, 

„posztumusz levelek”, „kandírozott rügyek”, „kátyús 
fodor”, „falánk szirom”, „fanyar folyosó”. Több olda-
lon át sorolhatnám.

Az én olyan szaporán válik vegetatív sarjadzások ki-
indulópontjává, hogy az így létrejött flóra új botani-
kát igényel. „A  levélnyelek. mintha egymás szinoni-
mái lennének”: a grammatika és a botanika kettős küz-
delme a meghatározásért, a betájolásért a legtöbbször 
a rendszerek felszámolásához, elbizonytalanításához ve-
zet. A fák teste és az emberi anatómia közös atlaszt kö-
vetel magának. A jelentések „mozgásérzékelői” végte-
len érzékenységgel lépnek működésbe, a „belevakuzás” 
pillanatai hitelesebben rekonstruálják a fényviszonyo-
kat. Az erdő azonban kiismerhetetlen: leginkább egy 
résztudat-érzés, hogy benne vagyunk, és hogy Dante 
óta meglehetősen sötét.

Korpa Tamás új verskötete egyszerre költői tájtérké-
pészet és a megállíthatatlanul sarjadó, vegetatív retori-
ka anatómiája. Akkor a legizgalmasabb, amikor karszt-
vidéki látványként mutat fel egy-egy nyelvi jelenséget, 
vagy a memória alapértelmezett egységeivé transzfor-
mál bizonyos benyomásokat. „A forrás szája körkörös 
érvelés a fény mellett”– állítja a versnyi gnóma. A vers 
címe (Sv. Hubert) még pár más vers címe is egyúttal. 
A cím kitüntetett, egyedi jellege helyett a fűszál- vagy 
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levélanalógia kiismerhetetlen soksága lép életbe: a tar-
talomjegyzékből három szövegre is gyanakodhatunk, 
ha vissza akarjuk keresni a sort. Szavaló legyen a tal-
pán, aki pl. a 48˚37’32.5”N 20˚50’45.9”E című vers 
címét megjegyzi és „komolyan” veszi.

A turistajelzések szinte feleslegesek, a lényeg a me-
mória biztonsága, hogy a táj egyes elemeinek tapaszta-
lata a mi tapasztalatunkká legyen, a lényeg az a folya-
mat, melynek végeredménye a megfigyelt természeti 

„alkatrész” szervvé, sőt érzékszervvé válása: az a folya-
mat, melynek során „érzékszervvé válik a patak”. A sű-
rű szinesztézia- és metaforahálózat ezeknek az érzék-
szerveknek az ideggóc-rendszerét rajzolja elénk. Ehhez 
csatlakozik az antropomorfizált természet elszabadult 
gépezete: a „teljes testével” gargalizáló fa, vagy a kihall-
gatott rönk-, illetve hasábfák tömege, illetve a „szoba-
növények bírósága”, ahol pl. objektív tanúvallomást 
várnak a  külső szemlélőtől. Az euthanáziával elalta-
tott vagy a jégesőben végrendelkező fáról nem is szólva.

A fákat, a völgyeket, a vegetáció tereit egyedül a szél 
uralja, a szél beszélteti, a szél a növényi lét tolmácsa. 
Többször is feltettem a  kérdést, van-e ennek a  szél-
nek humora?

Hogy időérzéke nincs, az szinte biztos: Korpa ver-
seiben a völgykatlanok és enigmatikus odúk elnyelik 
az időt, a Havrania skala (770 m) című versben a köl-
tő például az igeidőket és igemódokat „zavarja” össze, 
mohaszőnyeggé nőnek vagy lombozattá („most lett és 
leend s olyan mintha akkor lenne volt”), s mert a táp-
láló alapjuk közös, az emberi időszemlélet, érvényes-
ségük is viszonylagossá válik. Az igekötők rohama vi-
szont a maga animalitásával ijesztgeti a megtámadott 
és testté lett igét: „pedig egy falka igekötő lepte meg, 

be, szét, össze azt az embert”. Az igék sarjadása már 
megnyugtatóan növényi: a Blatnica potok című vers 
48 soron át sorol E/3 személyű igéket, hogy megtalál-
ja „az olvadás a Blatnicán” egységhez tartozó legtárgyi-
lagosabbat. A köd definíciója (Okrúhly laz) című vers-
ben a melléknevek és igenevek burjánzanak, a legkü-
lönfélébb regiszterekbe sorolható, makacs és élősködő 
jelzők ellepik az ösvényt, elbizonytalanítják az irányt. 
Vannak olyan „liturgikus”, rituális retorikájú szövegek 
is, melyek az ismétlésalakzatok vegetációjában tombol-
ják ki magukat (Jakub Krc neve például ilyem mági-
kus névvé válik a 7 db példabeszéd az érkezésről című 
szövegben). Ez a barokk katalógusverseket és a Lépes 
Bálint-féle barokk mondatszerkesztést megidéző má-
morító szósarjadás nemcsak kétségbeesett pontosság-
igény vagy retorikai folyondár-rácsozat, hanem a növé-
nyi lét analógiáit modelláló erődemonstráció is, a „szi-
romizmok” mozdulattá összeálló összjátéka.

A szavakban rejlő anomáliák, kétértelműségek (pl. 
a levél szó makacs kettős jelentése) és enigmák nem 
kezdenek „partinagyolni”, diszkrétek és finomak ma-
radnak, a szintaxis nem kezd „juhászferencesedni”, csak 
a potenciált jelzi, nem is akar olyan józan lenni, mint 
pl. Sirokai Mátyás lomboldalában, vagy olyan enig-
matikusan, szaggatottan mágikus, mint Mezei Gábor 
ugyancsak kiváló Natúr öntvényében.
Ugyanilyen érzékeny finomság jellemzi azt a türelmet 
is, mely az emberi történelmet tünteti el („Árpád-kori 
tömegsír áramvonalas / dombja”), s melyet a legutóbb 
pl. Tor Ulven norvég költőtől tanulhattunk meg. Kor-
pa „bőbeszédűbb”, mint Ulven, nála a  türelemjáték 
nem az anyag átalakulásaiba beletörődő emberi böl-
csesség méltósága lesz, hanem a megfigyelés pontos-
ságának örök mértékegysége, a pixelek egybetisztulá-
sa, képpé válása. Mert ez a kötet fotóalbum is és nö-
vényhatározó is. Intim és közérdekű, akár egy kozmi-
kus-metaforikus „szolárium”. A test meztelensége és 
annak találkozása a fénnyel egy nyárpótlékban. A jel-
képiség történetiségét is aktiváló versnyelv (a tudás fá-
ja stb.) olykor egyenesen festői: a tájról mint műalko-
tásról nyilatkozik meg („olyan klíma működött benne, 
mint a régi mesterek galériájában, Bécsben”), máskor 
markánsan pontos (A köd definíciója). De a leginkább 

„szerelmes”, mint pl. a zseniális liechtensteini–osztrák 
költő, Michael Donhauser a bodza mániákus leírásá-
ba, sőt, megkockáztatom: Tóth Árpád a nibelungizált 
alexandrinokból szétburjánzó rekettyebokorba.    
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