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Mivel a  járvány eltolta, majd agyonnyomta 
a  be mu ta tó(ka)t, hosszan állt olvasatlanul 
a pol con, a kisasztalon, majd a nagyasztalon, 

aztán a polcra besorolva, újra kiemelve onnan a fü gés-
könyv. Avagy Mellár Dávid első kötete, a Vagy valami 
egészen más. A tartalom ismerete nélkül mindenesetre 
a fügésséget rendeli hozzá a tudat, a védőborítót bebo-
rítja ugyanis egy füge keresztmetszete, arcunkba tol-
va a gyümölcstest intim belsőjét, és a héjhoz idomul-
va húzódik végig a szerző neve és a kötet címe. Mérni 
az ilyesmit nem épp egyszerű, de talán idővel látha-
tóbbá válik, hogy mennyit vett el vagy adott a kötet 
(méghozzá első kötet) és (ebből következően elsőkö-
tetes) szerzője utóéletéhez és pályájához ez a váratlan 
pangás. Vagy talán csak az én polcom nem tudja még, 
hogy a frissen nyomott kötetek home office-ból is ha-
tékonyan tudják végezni a teendőiket, virtuális csator-
nákon is vígan eljutnak a közönséghez? Valamiért még-
is kétlem, az ellenkezőjéről pedig már csak azért sem 
lesz könnyű meggyőzni, mert sosem tudjuk meg, mi 
lett volna másként, ha ugye másként lett volna. Az így 
tán nehezen támadható feltételezésem szerint (bár tá-
madná egy ellenérvekkel teli oknyomozó riport példá-
ul) mindenesetre jó választás ez a fügés burkolás, talán 
jobban megakad rajta továbbgörgetés közben a szem, 
jobban megmarad (tudod, az a fügéskönyv – mert ugye-
bár történnek ilyen konverzációk). És hogy így beke-
rül abba a bizonyos köztudatba, stabil alapköve lehet 
egy épülő költői pályának. Egyáltalán kézbe veszik. És 
a védőborító alá néznek. Mert ott megint egy ütős il-

lusztráció, Kačena Turzová érdeme, egy hibrid testről, 
amelynek az inkább emberi oldala női, a másik meg 
leginkább százlábú-lábú. Ez a kettéhasítottság pedig 
köthető ahhoz is, hogy a védőborító fülein két rövid-
ke életrajz kap helyet, az elülsőn a borítón is említett 
Mellár Dávidé, a hátulsón pedig a borítón vagy más 
kellő helyen konkrétan nem nevesített Kozmár Kláráé.

Nehéz tehát elvonatkoztatni a körülményektől, at-
tól tehát, hogy világjárvány idején megjelent első kö-
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tet miként mérettetik meg, ugyanez ugyanilyen fügés 
borítóval mennyivel nyomna többet vagy keveseb-
bet a latban úgy egyébként. A recepciót tekintve min-
denesetre nem veszett el a  semmiben, hiszen műkö-
désbe hozta a reflexiós mechanizmust (és talán ez is 
vizsgázott egyben). Czucz Enikő rendkívül gyors re-
cenziója (Amikor a költő megszólítja önmagát; dunszt.
sk, 2020. 07. 04.) adta meg ehhez az alapot elemző 
és étékelő hangnemével, innentől már az olvasást ha-
logató olvasó is megtudja, hogy szubjektív lírával lesz 
dolga, és két név mögé, de három tömbbe szervező-
dik a kötet. Mellár Dávid belső társa a kötet megírá-
sában Kozmár Klára, a kettejüket (illetve kettejük szö-
vegtömbjét) pedig egy És című ciklus köti össze, amely 
az Irodalmi Szemle internetes oldalának Zsemle nevű 
ciklusából költözött át ide. Talán már ennyiből is sejt-
hető, de a kézbe vétel után végképp egyértelművé válik, 
hogy az olvasás és újraolvasás során a két térfél komp-
lex viszonyrendszerének a feltérképezése lesz az értel-
mezés egyik főbb mozgatója. A további összetevőkről 
pedig Csehy Zoltán kritikájánál (Eksztatikus termékbe-
mutató. ÉS, 2020. szeptember 25.) pontosabban nem 
könnyű szólni: „A kötet egyik központi tárgya a test 
és hús pólusai között kibomló narratívák, szerepek, 
képlékeny identitások vershelyzetbe hozása, az anya-
giságig lebontott absztrakció, a csontra rágott metafo-
ra, a fájdalomig kiélvezett retorika.” A test központba 
helyezése már a legelső, ciklusokat megelőző szöveg el-
ső sorában megtörténik a rámutatás, majd szinte vers-
ről versre újra: egyértelműen epicentrum-szerepbe ke-
rül. A kötetszerkezet megfontoltságának, a szerkeszté-
si tudatosságnak is a bizonyítéka ez az előtérbe helye-
zett vers, a Tűznyelő torkán a láng. Első négy sorában 
a testhez való viszonyulások kérdései sorjáznak („Ki-
nek mi és mi nem a  test?”), majd hirtelen megfor-
dul a perspektíva, és már a test felől közelítünk a vi-
szonyulás kérdéséhez, és végül a testek érintkezésének 
mozzanatához érkezünk. Vagy akár úgy is fogalmaz-
hatnánk, az érintkezés aktusához: már a  legelső vers-
szakból kitűnik, hogy ebben a kötetben sem a szexua-
litás, sem a testhez kötődő más folyamat és aktus nem 
lehet tabu. Egymás után szerepel költő és kurva, elő-
tűnik a test „meztelen fényben” és aztán a húsjellege 
(„hentes kezében a hús”) is, a pap ostyaosztásakor az 
áldozó lány szájával való érintkezésre kerül a fókusz. 
A  második versszakban marad ugyan a  testpoétika, 
de az ökojelleg felé hajlik el („Mit jelent a test a föld-
nek”), a test tűzbéli elemésztődése, a jég és a hó test-
tel való aktusából történő felbomlása vagy átalakulá-
sa is mind valamiféle testi folyamatként jelenik meg, 
az önpusztítást pedig a vegetáriánus étrendre szokta-
tott húsevő növény képe idézi. A címre visszamutató 
utolsó két sorban, melyben a tűz és nyelője közötti vi-
szony kerül középpontba, végül mégsem a testnél kö-
tünk ki, csak áttételesen, hiszen a láng benyomá saira 

kérdez rá a szöveg: lenyelik, kiokádják, testi folyama-
tok áldozata lesz. A  láng érzésvilágának („Mit érez 
a láng, mikor lenyelik, de rögtön kiokádják?”) verszá-
ró pozícióba helyezését akár a kötetcímre való vissza-
utalásként is értelmezhetjük, hiszen a nemiségeken és 
emberi minőségeken túli egyben a személytelenséget, 
a tárgyiasságot, a poszthumánt is jelentheti: e szöveg-
helynél a láng (szó szerinti) hányattatásai hangsúlyo-
sabbak, mint akár a maga tűzokádó lénye, akár az att-
rakciót figyelők tekintete.

A kötetcím tehát találó egyrészt tematikai szempont-
ból, hiszen az imént a láng kapcsán említett aspektu-
sok végigvonulnak a könyvön, a személyesség ellené-
re tehát a valamik is jelentős szereplők. És evidens: ta-
láló az egyébként előre leleplezett kettős szerzősség te-
kintetében, Mellár Dávid a valaki, illetve valami más 
említésével borítóra emelte pszeudo-alkotótársát, a női 
princípiumot, amely nyersebb és direktebb megközelí-
téssel egészíti ki a kötet első felét. Ehhez kapcsolódóan 
találó abból a szempontból is, hogy debütáló szerző-
ről van szó, aki korábbi versterméséből válogatott, de 
jól szerkesztett és koncepcióval bíró egészként sorolta 
műveit a kötetbe: kiderül majd, hogy a később meg-
szólaló költő hangja ilyen lesz-e, vagy valami egészen 
más. A hang és megszólalásmód keresésének is jele le-
het, hogy két személyként szólal meg, tematikailag és 
verstanilag is igyekszik meghatározni helyét a hagyo-
mányok és a kortárs költőtársak irodalmi közegében. 
Ez a pozicionálás pedig nemcsak a kötetet, hanem az 
első időszak recepcióját tekintve is sikeresnek mondha-
tó, a kötet megjelenését reflexiókon és szerzői interjú-
kon kívül irodalmi elismerés is követte, járványidőszak 
ide vagy oda. Előállt a már klasszikusnak is mondha-
tó, jól ismert helyzet: az első kötet hullámverése után 
a befogadói közösség kivár, ezzel némileg nyomást is 
gyakorol a bemutatkozó szerzőre, és talán nem is az 
a kérdés, lesz-e második, vagy megugorja-e az első utá-
ni elvárásokat, hanem hogy hasonló lesz-e, vagy vala-
mi egészen más. A speciális körülmények miatt pedig 
az is kérdéses, hogy ha akkor épp offline közegben is 
megturnézódik az új kötet, hová helyeződik ez az el-
ső, mi lesz a fügéskönyvvel, lesz-e a második egy sajá-
tos új első, netán semmit nem számít majd a körülmé-
nyek furcsa játszmája az életmű alakulásában? Mellár 
Dávid nemcsak kötetes költő, hanem az irodalmi élet 
laboratóriumának kísérleti alanya is lett.   

Rizsányi Attila (1993) Szabadkán született, az újvidéki 
magyar tanszéken végzett, jelenleg Pozsonyban él.


