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S Z E G Ő  J Á N O S a   K Ö R H I N T A   k ö l t ő c s o p o r t r ó l

a HINTA
és a MINTA

Akad köztük Haladás‑drukker. Orvostanhallgató. Köz‑
gazdász. Továbbá olyan, akivel együtt szilvesztereztem. 
Akivel ugyanarra az egyetemre jártunk. Akivel ugyan‑
az a kedvenc városunk. Ugyanazt a trolibuszt használ‑
juk. És ez a sor még hosszan folytatható lenne. Élet‑
rajzi apróságok. Ráértelmező információk. Most még‑
is máshonnan mennék a Körhinta közelébe.

Öt fiatal költő. (Lásd még : „Ifjú szívek”, „fiatal életek 
indulója”, „szárnypróbálgatás”, „önálló hang”, „kere‑
sés”, „elődök”, „még”, „kamaszos lendület hajtja”, „de 
már”, „koraérett higgadtság”, „is”, „gyermekbetegsé‑
gek”, „beteg gyerekek”, „ígéretes” – ezekre extraadót 
kellene ilyenkor kivetni.) Néha mintha többen len‑
nének, de itt most öten vannak. Sárváron találkoztak 
pár éve. Irodalmi ocsúdásukkor a Telephez már meg‑
volt a bekötő út. Meg is nézték maguknak, aztán to‑
vábbindultak. Egyelőre együtt, de már most is feszíti és 
erősíti a kört a hangok és attitűdök karakteres eltérése. 
Tágul a kör. Leng a hinta. Hangokra próbálok figyelni.
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Fehér Renátó hasonlattal és megszólítással kezd. A hasonlatot az elején szándékosan 
megszökteti. Közlésébe rögtön belebonyolódik, részletekbe kapaszkodik. Így kerül 
közelebb a  távolsághoz. Folyamatosan közbevetésekkel lassít, rafináltan körülír – 

ebben tetten érhető Petri... Vallomásosan személyes, aztán gyorsan irányt vált a közlés ; 
és kinéz az ablakon. Ironikusan szenved, de ezzel nem a másikat semmisíti meg, hanem 
saját világviszonyulását teremti meg. A vers végén az antilop nagyot rúg.

K emény Liliről úgy írni, hogy ne a családdal kezdjünk – ez olyasmi, mint a Ru‑
bik‑kocka kirakása 10 másodperc alatt. És ha egy mód van : ne nézzük madárnak. 
De itt is berepül a madár a versbe, hozzá pedig a tollát nem nehéz felismerni. An‑

nyira nem idegen, hogy nagyon is ismerős. Tömbszerűség. Ebben a hangban a koraérett‑
ség olykor pökhendi áldozat mivoltát éppen az átmeneti szerep túlhangsúlyozása men‑
tesíti a hatásvadász szenvelgés regiszterétől. Ám ha valakinek ennyire kézre áll a verselés, 
ennyire adják magukat a költői képek ; és főleg : saját személyiségének lírai szubjektum‑
má tétele ennyire evidens és permanens ; az nem árt, ha tekintettel van saját tekintetére.

L ázár Bence Andrásnál kicsit másutt van a rizikófaktor. Az immáron két kötettel ren‑
delkező szegedi költő (civilben orvostanhallgató, vagy inkább fordítva ?) poétikáiban 
ugyanis napjaink fiatal lírájának legfontosabb hangjait, regisztereit próbálja meg sa‑

ját költészetévé átlényegíteni. Ehhez fegyelem és figyelem kell egyfelől ; kellő bátorság 
és önbizalom másfelől. Alázatos lendület. Ami bizonyos, jól bánik az anyaggal, a ma‑
tériával. Költészetében pedig hogyha a test‑írásnak, a testnek mint médiumnak valami 
újfajta, elsősorban fenomenológiai jelentést tud adni, képes több életmélységgel meg‑
tölteni a család tárgya köré szerveződő versdarabokat, akkor a magát nagyszerűen me‑
nedzselő fiatal alkotó immáron saját hangjával kísérletezhet.

Mátay Kata itt olvasható három tételből álló versében az utazás a szövegszerve‑
ző elv mindenféleképpen. Egy dolog Stockholm, Brüsszel, Ravenna – no meg 
tehetnénk hozzá a Hippolyt örökbecsű Tóbiásával és Julcsájával Brukselles és 

Soroksár ; és egy másik dolog, ahogyan saját lírai létesülését is elindítja Mátay. A Stock‑
holmban minden sor egy kicsit tovább tart, mint elsőre hinnénk. Hogy mi viszi ? Di‑
namika vagy kényszer ? Itt éppen a történetmondás pontatlanságai teremtenek meg egy 
pontos történetet. A Brüsszel némiképpen vázlatszerű, de mintha ezzel maga a szöveg 
is tisztában lenne. A Ravennában mintha az érett Kosztolányi hangja oldódna, de ez 
a hang nem vitás : Mátay Katáé.

Z ilahi Annát megkapó szerénysége és az alfabetikus protokoll is a legvégére tette. 
Itt olvasható verséből az energia és a feszültség jutott el hozzám először. Mintha 
már az első sor valami felett lebegne. Eleve magasról indít. In medias résben ta‑

láljuk magunkat. Mintha ebből a versvilágból nem lehetne szabadulni, de ami furcsább, 
nem is akarnánk. Elsőre absztraktnak, légüresnek tűnik a közeg. Utána ez a tér megte‑
lik mindenféle emberi kacattal, esetlen és esetleges részlettel. A végeredmény a dolog, 
és annak a reflexiós árnyéka. Komoly hang. Érdemes rá figyelni.   

Szegő János (1982) : kritikus, szerkesztő.
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