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Fodor Miklós

A megingás pillanata
– avagy a világformáló akarat meghasonlása

Prágai Tamás Sötétvilágos cím� verseskötetének világképér�l

Sötét és világos egymást kizáró ellentétek. Egybeírva a két fogalom azt sejteti, 

hogy a közöttük lév� elválasztó rés felszámolódásának vagyunk tanúi. Sötét és 

világos eredeti szétválasztását kérd�jelezi meg és vonja vissza Prágai Tamás 

új kötete. A következ� kérdésekre keresve választ megkísérlem felvázolni azt 

az értelmezési keretet, melynek segítségével e versek rejt�zköd� igazsága el 

nem rejtetté válhat.

Minek a jelképe a sötét?

Minek a jelképe a világos?

Mely fogalmakkal írható le a sötét és világos közötti viszony története?

Mi választotta el a világost a sötétt�l?

Hogyan írható le az elválasztás történése?

Az elválasztó hatalom ereje fogytán, hogyan alakul át sötét és világos vi-

szonya?

Sötét jelentése tömören: az ember által érintetlen �s-természet m�ködése, 

az életteremt� er�k harca, a kialakult er�vonalak izzása els�sorban a lélekben, 

másodsorban a világban. Világos jelentése tömören: mindaz, amit az ember 

alkotott és megértett: egyszóval a kultúra, illetve mindazon meghatározó ha-

talom, mely a kultúra fel�l a lélek felé árad. Kettejüket az �s-természet (vagy 

�s-tenyészet) alapanyagát és erejét felhasználva (kisajátítva) a kultúrát alkotó 

akarat választja el és köti össze. Ez az öt alapfogalom – egyszer�sítve: termé-

szet, akarat, kultúra, lélek és világ – csak együtt értelmezhet�. Prágai Tamás 

ebben a verseskötetében azt a pillanatot ragadja meg, amikor a kultúrát alkotó 

akarat ereje megtörik, amikor már nem képes akarni a kultúrát. Ennek követ-

keztén a kultúra tárgyi és értelmi világa megrendül, jól érzékelhet� törésvona-

lak, hajszálrepedések keletkeznek, melyeken keresztül a természet beszivárog 

és átitat. A természet elkezdi a maga képére formálni a kultúrát: azt is mond-

hatnánk, visszaveszi, ami az övé volt. Az akarat ebben a helyzetben vagy nem 

csinál semmit, vagy a természet pártjára áll. Mivel magyarázható az akarat eme 

meghasonlása és irányváltása? Mi a jelenbeli történés rejtett és talán titkolandó 

el�története? A kötet verseinek nem témája e múlt, ámde e múlt mégis jelen 

van minden tettben és minden történésben. Minden pillanat hordozza a múltbéli 

drámát, s�t, a lélek (aki e három hatalom, természet-akarat-kultúra egységét, 

viszonyaikat, s  e viszonyokhoz való felülemelked� viszonyt jelenti a világban) 

– legalábbis ez ideig – minden pillanatban elvégezte azt a kultúraalkotó, kul-

túrafenntartó tettet, melyet az akarat egykor parancsolt neki, hogy elválassza a 

természett�l, és saját alkotott világa által is formálttá tegye. Az akarat parancsa 
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még él, de már a hit és a szenvedély kiveszett a lélekb�l. Miért veszett ki a hit 

és a szenvedély? Úgy t�nik, azért, mert a természett�l való elválasztódás túl jól 

sikerült. Mert feltárult egy paradoxon: ahhoz, hogy a lélek megszülessen, el kell 

határolódnia a természett�l, de a lélek ily módon el- és körülhatárolt világa a 

természet nélkül jelentéktelenné, s�t torzzá válik. Kiderült, hogy a természet-

t�l való elhatárolódás egy valamikori (mitikus �sidej�) és mind a mai napig 

szüntelen ismételt gy�zelmes harc eredménye. A  lélek azonban kultúraalkotó 

gy�zelmi örömében elfelejtkezett arról, hogy a természetet ért veszteség saját 

természetiségének vesztesége: elmulasztott azonosulni a természet fájdalmával 

és sértettségével. Narcisztikusan önmagába, az akarat által alkotott kulturális e 

világ felé fordult, újraértelmezte, racionalizálta az eredeti mitikus akaratot, mely 

most már azt jelentette, hogy a lélek az általa alkotott kultúra termékévé akar 

válni. A kultúraalkotó akarat szimpátiája ezért fordult el t�le és tette lehet�vé a 

teremt�-pusztító természet visszatérését és visszavágását.

Egy értelmezési keret mindaddig élettelen, amíg nem levelezik be maguk 

a m�vek.

A kötet nyitó ciklusa a Hiányos trópusok címet viseli. A cikluscím érthet� 

nyelvészeti és földrajzi fogalmi keretben egyaránt. Mint majd látni fogjuk mind-

két értelmezés lényegi, s�t egymással szorosan összefügg�. A trópusok, kivált-

képp a trópusi �serd� hiányossága (hiányzásának érzése) okozza a nyelvi je-

lenségek hiányossá válását. A természeti hiány kulturális hiányt, jelentéshiányt 

okoz. Fordítva közelítve: a  felismert nyelvi hiányosság valamilyen természeti 

zavar érzékelhet� tünete. A ciklus els� verse a Dzsungel címet kapta.

A fürd�szobába benyomul az elvadult

dzsungel. A nyakkend�

a ruhaszárítóra tekeredik,

a fürd�kád üledékes tó

lesz. Engedjétek szabadon

Mauglit! A képerny�re máris

hangyaboly loccsan,

a jelentéseket kitörlik.

A radír tapír, a tapír topor.

Az arcotokra visszan�l a sz�r,

a sz�nyeg alatt

elmélyülnek a fekete ráncok.

A dzsungel, csakúgy mint a sötét – értelmezési keretemben – a természe-

tiség jelképe. Mint jelkép nemcsak utal, nemcsak rámutat a természetre, ha-

nem el is mond róla valamit: a természet dzsungelszer�, a természet sorsa a 

dzsungel sorsához hasonlít. A természet hallatlan életb�ség, szüntelen alakuló 

sokféleség, átláthatatlan rendszer. A vers lényegi történése a következ�: „A für-

d�szobába benyomul az elvadult / dzsungel.” Minden szó fontos – ez a fajta 

tömörség Prágai Tamás költészetének erénye, egyben enigmatikusságának is 
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magyarázata. A fürd�szoba ironikusan a kultúra ember alkotta világát jelenti, 

a természett�l elkülönül� otthont. A házon belül azt a helyet, ahol a természeti 

kosztól (káros vagy károsnak bélyegzett anyagoktól) megszabadul az egyén. 

A megtisztulás helye. A megtisztulás tette – értelmezési keretünkben – az egyén 

természetiségét�l való megtisztulását jelenti. A  fent idézett mondat paradox 

voltát épp az adja, hogy a dzsungel pontosan ott támad, ahol vele szemben, 

a t�le elhatárolódó egyénnek nap mint nap gy�zelmet kellene aratnia.

A  dzsungel – a természet – benyomulásának hatására többféle elváltozás 

megy végbe a kulturális világban. El�ször is e világ tárgyai dzsungelszer�en kez-

denek el viselkedni: „A nyakkend� a ruhaszárítóra tekeredik”. A lélek kulturális 

világában megjelent egy t�le idegen hatalom, s e világot a maga képére kezdte 

formálni. A  kultúra elkezdett úgy viselkedni, mintha természet volna, ennek 

következtében bajosan lehet továbbra is ugyanúgy használni, ahogy az én ere-

detileg eltervezte. A kulturális tárgyak, tények jelentése – eredeti célszer�sége 

– elvész, „a jelentéseket kitörlik”. A dzsungel benyomulásával teljesen összhang-

ban megszólal egy parancsoló hang: „Engedjétek szabadon / Mauglit!” A hangot, 

minthogy parancsol, a természet és a kultúra között elgondolt akarat hangjaként 

értjük. Ez az akarat itt teljesen nyilvánvalóan a természetiség, a dzsungel érde-

keit képviseli. Maugli természet nevelte emberi lény. E képzeleti alak mondhatni 

mindenben épp az ellentéte a tisztán (a fürd�szobában) kulturálisan megalkotott 

egyénnek. Nem középút, nem ötvözet, nem kompromisszum, hanem antitézis. 

Az akarat a természet nevelte ember szabadon engedését követeli. E  tényb�l 

a természet-akarat-kultúra hármasság el�történetére következtethetünk. Vala-

mikor Mauglit börtönbe zárták. Ezt, mint jelképes drámát a következ�képpen 

értelmezzük: az akarat legy�zvén a természetet és megteremtvén a természett�l 

elhatárolódó kultúrlényt, örök rabságra ítélte és az én tudata el�l a sötétségbe 

zárta a természet alternatív emberét. Ez az el�történet a dzsungellel együtt betör 

a kultúra alkotta egyén világába. A természetet legy�z� egyén gy�zelmi öröme 

helyére valami b�ntudatféle balsejtelem lopakodik, mintha e gy�zelem igazság-

talan lenne valakivel szemben, akit most jogos volna kiengedni…

A dzsungel, a  természet visszavonhatatlanul betört az egyén világába, és 

ott megvetette lábát. Hatását a lassú szétszivárgás jellemzi. E történést Prágai 

Tamás törésvonalak, repedések, e  versben „fekete ráncok” megjelenésével 

szemlélteti. Ezek a repedések terjednek és mélyülnek: ennek következtén a 

természetiség egyre nagyobb súllyal lehet jelen a világosság világában, a lélek 

pedig egyre nagyobb réseken tekinthet és hullhat alá.

Mi történik az eredetileg kultúrát alkotó akarattal, mellyel a három létszer-

vez� hatalom – természet, akarat, kultúra – közül a versh�s leginkább hajlandó 

azonosulni?

ISTÁLLÓ

A csupasz téglafalon végigfut a repedés,

megtorpan,

a zsindelyekre pléhmadarak ülnek;

vakvarjú, elkoszlott rozsdafarkú.
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Ha kezembe venném még egyszer, épp ilyenre gyúrnám,

sárból, ugyanígy cement nélkül,

de nem szögletesre, kerekre,

sárba raknám a téglát, amib�l a jószág palotája épül,

a jószágé, amit vágóhídra tereltek,

hogy a hátsó fal ne egyszerre boruljon

ismét a csalán és fecskef� bokrai közé, ahogy mostan,

a csalán közt rendet kaszálva hátul,

hanem középre hulljon, mint egy kupola.

Ne egyszerre, de mindig. Boruljon

a jószág mauzóleuma, akarom. Mindig éppen eltel� pillanat

�rizze, ami meginog, maradjon így örök:

éppen mert egyszer�bb lenne eltörölni

és újjáépíteni az egészet.

E versben, mely a Példabeszédek ciklus nyitó verse, az akarat két ellen-

tétes dolgot akar. Egyrészt ugyanazt, amit a mitikus �sid�ben: „épp ilyenre 

gyúrnám”, másrészt saját maga megsz�ntét, pontosabban azt a világ- és 

jelentéspusztulást, amelyet önmegszüntetése tett lehet�vé. Az önmegszün-

tetés er�sebb a kultúrát alkotó akaratnál („Boruljon / a jószág mauzóleuma, 

akarom”), és ezt azzal is jelzi a versh�s, hogy csupán eljátszik az újjáterem-

tés gondolatával, „ha kezembe venném még egyszer”, de nem veszi kezébe, 

megmarad szemlél�d� mozdulatlanságában. Ezt a meghasonlott állapotot a 

következ�képpen összegezhetnénk: ha az akarat akarna, ugyanazt akarná, 

mint amit kezdett�l fogva: a kultúra tárgyait, jelentéseit és a kultúra formálta 

egyént – ámde nem akarja megújítva fenntartani az általa alkotott világot, 

nem akar akarni. Most azt akarja, ami nélküle történne. Nélküle a kulturális 

világ összeomlik, elnyeli a mitikus-metafi zikai természetiség sötétsége. Kide-

rül, hogy a teremt� er�k a kultúraalkotó akarat nélkül elpusztítják a kultúrát 

és a kultúra formálta egyént. Ezt az összekuszálódott viszonyt a következ� 

már-már értelmezhetetlen állítással fejezi ki a versh�s: „Mindig éppen eltel� 

pillanat / �rizze, ami meginog, maradjon így örök: / éppen mert egyszer�bb 

lenne eltörölni / és újjáépíteni az egészet.” Az egyszer�nél többet ér a bo-

nyolult. Az újjáépített istállónál a romos állapotú. A cselekvésnél többet ér a 

szemlél�dés. Örök lét�vé kívánja avatni a megingás pillanatát, a pillanatot, 

amikor a túlvilág éppen megrendíti a jelent. De hát lehetségest akar-e a vers-

h�s? Hiszen a nyers természet e világba nyomulása saját világképe szerint is 

feltartóztathatatlan! F�ként ha tekintetbe vesszük, hogy az eredetileg kultúrát 

alkotó akarat kivonta magát a forgalomból; s ha már, akkor szívesebben áll a 

természetiség szolgálatába. Mindez arra utal, hogy a lélek számára a legfon-

tosabb élmény a megingás: ezt akarja megörökíteni és közvetíteni a befoga-

dó kulturális közeg számára.

Ezen a ponton lehet�ség nyílik arra, hogy Prágai Tamás m�vészi világképé-

nek egy lényegi vonását – az archaikum jelenségeinek és jelképeinek jelenlé-

tét – és e vonás történetének három állomását megragadjuk. A Madarak útján 
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cím� – pályanyitó – verseskötetben még úgy t�nt, az elveszett archaikum újjá-

építhet�, a m�vészi akarat csaknem egyértelm� programként viszonyult ehhez 

a kérdéshez. Az Inka utazás cím� regényben a f�h�s már szinte csak tudattala-

nul, nagyon problematikusan kívánt e kulturális örökségben elmerülni és általa 

újjászületni, mindazonáltal ez volt a f�téma. A vég szándékolt homályossága 

ellenére is a m� a kísérlet kudarcáról tanúskodik. A Sötétvilágos cím� kötetben 

el�térbe kerül a jelen megingásának élménye, amit már nem tud ellensúlyozni 

valamely hit, mely az archaikum fel�l ígérne megújulást. Az archaikus életfor-

ma és világkép jelenbe oltásának m�vészi kísérlete elbukott vállalkozássá értel-

mez�dött át. Olyan stációvá, mely bár a világkép alakulásának nélkülözhetetlen 

szakasza volt, semmiképpen sem végállomása. A természet és az én drámai, 

tragédiába vagy komédiába fúló küzdelmének megélését és ábrázolását – mely 

a jelen kultúra állapotának mélyszerkezetébe nyújt betekintést – nem lehetett 

ezzel behelyettesíteni és elfedni.

Az Anarchaikus disznótorzó cím� versben az akarat kegyetlen, önironikus 

játékával találkozunk. A vers története egyszer�: valaki kéjes szakszer�séggel 

legyilkol és evésre el�készít egy disznót. Disznótor készül, az archaikus magyar 

kultúra egyik legnagyobb ünnepe.

Én vagyok, akit�l rettegsz. Nagy arcod

lemosom tiszta forrásvízzel, miel�tt lefejtem,

lesikálom a füleid,

gyökérkefével az ormányt.

Mindjárt dolgozni kezdek.

Egy miccre kimetszem az anya-

nyelvedet: beszédre nincs szükség

ott, ahol ez a valami készül.

Sót szórok a hideg szemedre,

mást nézel, mint amit mi látunk;

a buborék belsejében nehéz, tehetetlen anyag.

Holnaptól másképp lesz minden.

Akarom, hogy mindent

elveszíts: változtasd meg az ízed!

Elemzési keretem szerint a gyilkos az én, a disznó pedig a természetiség 

képvisel�je. Miként árnyalja tovább a természet fogalmát a disznó jelensége? 

A disznó az állati létformát idézi, azon belül azt a kört, amelyet az ember saját 

használatára megszelídített és elkülönített. A megszelídített állat létének ténye 

jelzi számunkra, hogy nem igaz az én azon a hite, mely szerint a természe-

tiség nincs jelen az � világában. Épp ellenkez�leg, arról van szó, hogy az én 

megszelídített, emberi használatra elkészített természet. Az én alapanyaga a 

nyers természet, de err�l nem akar tudomást venni. Ebb�l viszont az követke-

zik, hogy amit az akarat a természettel tesz, amikor ént formál, azt az énnel 
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is teszi. A disznó olyan jelképpé vált az egyetemes kultúrtörténetben, melyben 

az ember saját nemkívánatosnak bélyegzett – elfojtott, meggyilkolt – hajlamait 

gy�jtötte egybe. Koszos, büdös, zabál, és egyáltalán nagyon testi.

A vers – az ábrázolt kéjes kegyetlenséggel végrehajtott disznóvágás által – 

a m�élvez�k szemébe vágja a kultúrateremtés máig tartó drámáját. Az akarat 

eltúlzott, eltorzított alakban jeleníti meg saját, eredeti én-alkotó tettét: mint ter-

mészetgyilkosságot. S mivel a befogadók mind e kultúra termékei és továbbél-

tet�i: a tett olyan gyilkosságként értelmez�dik számukra, melyet mindenki, aki 

az én által teremtett kultúrában él, nap mint nap elkövet. Az akarat tehát így 

szól a befogadókhoz: gyilkosok vagytok, s ha nem lennétek gyilkosok, egyál-

talán nem is lennétek, ráadásul önmagatokat ölitek, vakok. Szinte hallható az 

akarat kaján nevetése e kett�s paradoxon kinyilatkoztatása közben, f�ként ha 

elképzeljük e vers el�adását. Honnan ez a kajánság, honnan ez az er�, mely az 

ént ilyképpen megsemmisítéssel fenyegeti? Erre a kérdésre csak akkor tudunk 

válaszolni, ha mélyebbre merülünk e vers gazdag drámaiságában.

El�ször is észre kell vennünk, hogy a disznóvágás még csak készül�dik, az 

akarat még csak beszél róla. Még csak fenyeget. Fenyegeti védekezésképtelen 

áldozatát. „Akarom, hogy mindent / elveszíts: változtasd meg az ízed!” Az efféle 

fenyegetés az áldozatra szántban a végletekig fokozza a félelmet. A  félelem 

pedig torzító hatalom. Másodszor vegyük észre, hogy az akarat egyes szám má-

sodik személyben beszél áldozatához, s a befogadás szituációs erejénél fogva a 

hallgató így jelent�s mértékben az áldozattal azonosul. Az akarat tehát retteg� 

áldozati disznóvá torzítja – játékból? – a befogadót. Ezzel azt éri el, hogy a be-

fogadói én képzeletben elszenvedi mindazt, amit egyébként a disznó szenved 

el az � kezei között. Ezzel az akarat kett�s célt ér el: egyrészt a befogadóban 

jogos felháborodást, esetleg bosszúszomjat szül a disznóvágóval szemben, 

azaz a befogadói én felveszi a természet néz�pontját, másrészt felsejlik benne 

a disznó bosszújának réme, hiszen igazságérzete azt súgja: szemet szemért, 

fogat fogért. Mint látható, az akarat mindenképpen a természetiség szolgála-

tában áll immár, aki a meggyengült, önmagával meghasonlott, kultúraalkotó 

akarattól vissza akarja foglalni eredeti birodalmának elszakított részeit: a kul-

túrát és a kultúra alkotta ént. Ez adódik válaszul az imént feltett kérdésünkre: 

erejét, kajánságát, az énnel szembeni gyilkos indulatát éppen a nyers-állati 

er�t�l kölcsönzi.

Az akarat legyilkolja a természetet.

Az akarat e gyilkosság révén teremti meg a kultúrát.

A kultúra az én otthona.

Az én nem tud a kultúra áráról, a gyilkosságról.

Az akarat ezen elfojtott tartalmat az én szemébe vágja.

Az én ösztönösen a természet – az áldozat – pártjára áll, vele azonosul.

Az én megretten e gyilkosságtól.

Az én félni, s�t, iszonyodni kezd az akarattól (akivel korábban azonosult).

Az énben b�ntudat ébred, ha felismeri, annak idején az akarattal azonosult, 

s kultúrafenntartóként: ma is gyilkos.

Az én a kultúra világa fel�l a természet világa felé fordul – ösztönösen.

A kultúraalkotó akarat ösztönös akarattá lényegült – a kultúra visszavonását 

akarja.
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A Rom cím� vers hangulata melankolikus, elfogadó, beletör�d�, ellenállás 

és küzdelem nélküli.

Hagyd a k�nek a nehézkedést, törmeléknek az omlást,

a gyermeknek a fogak elvesztését.

A rom maradjon romnak: pusztulásának

talapzatán álljon meg a szentély. Ha már,

akkor falazzon homlokzatot

a magaslatok elé más.

Az esemény, ha valakié, akkor a tiéd.

Nem a mi id�nk ez. Ha lesz is id�nk még,

most nincs. A zene hangjait hiába tartod

késhegyen elénk: nem szólít meg a kiáltás,

vagy ha leszivárog is a dallam törékeny hálója

a repedések között, arcunkat lefogja és eltakarja,

mert iszonyú minden tetted

idelentr�l. Túlságosan hatalmas köveid préselik

vértelen arcunkat iszappá.

Némán heverünk a gyökerek között, és nem szólunk,

mikor beomló mellkasunkon dobogtok,

hallgatunk csak, elhagyott, sápadt istenek.

Itt az akarat nem vállal irányító szerepet, kioltja önmagát: „Hagyd a k�nek 

a nehézkedést, a törmeléknek az omlást”. Az én akarat nélkül maradva puszta 

szemlél�vé és elszenved�vé válik. A  rom romlik, az én által felépített kultúra 

átadatik az id� amortizáló hatalmának. Az akarat önkioltó tette éppen az új-

jáépítés akarata ellen irányul, mint az Istálló cím� versben. A pusztulás ténye, 

eseménye vagy mondjuk inkább így: élménye fontosabb, mint az újjáteremtés. 

A versh�s, akit most az énnel azonosítunk, úgy érzi, „nem a mi id�nk ez”. Ez az 

érzés magyarázza az újjáépítéssel szembeni idegenkedést. A nem a mi id�nk 

érzése azt jelenti, valamilyen – nehezen érthet� – oknál fogva a teremtés most, 

számunkra lehetetlen. Az értelmez�nek az a sejtése, hogy a versh�s a pusz-

tulás kiteljesedésére vár. Mert csak e kiteljesedés hozhat, ha hozhat, valamit 

egyáltalán („ha lesz is id�nk még”): gyökeres megújulást és megtisztulást. El 

kell jutnia a mélypontra, az ember sorsdrámájának közvetlen közelébe: át kell 

adatnia még jobban a természet hatalmának. „Az esemény, ha valakié, akkor 

a tiéd.” Azaz a romé; pontosabban azé a létmélyi hatalomé, amely az épb�l 

romot csinál: tehát a természeté. A  rom az én világát is megidézi, annak is 

a h�si korát, amikor még az akarat akart ént alkotni a természet anyagából, 

amikor még akarta az emberi létdráma kifejez�dését m�alkotásban, amikor 

még akarta e dráma újraélését, a gy�zelem élményét az elbukás lehet�ségének 

rémével szemben. De a rom értelmezési keretünk szerint éppen azért válhat a 

költ� ihlet� elemévé, mert az én világát magára hagyó, alkotni-teremteni már 

nem kívánó akaratra utal. Másképpen fogalmazva, az én kultúráját a természet 

túlerejének kitett világként láttatja. A természet ebben a versben maga az elemi 
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természet, amint es�ként, szélként, t�zként és vegetációként omlasztja a t�le 

idegen képz�dményt. A végtelenül nyugodt tempójú k�id�. Az én az elválasz-

tó akarat hiányával szembesülvén közeledni kezd önnön eredete, �sisége, az 

id� más lépték� realitása felé. Volna lehet�ség arra, hogy a rom, a k� szóljon 

az énhez: „zene” és „kiáltás” – a legkevésbé intellektuális megnyilvánulások – 

útján, de az én félelme, iszonyata ezt megakadályozza. Azt, hogy a természet 

– a más lépték� k�id� – önnön lényegéb�l következ�en egyedül nem képes 

énformálóvá válni, azzal ábrázolja a vers, hogy nem képes az arcig eljutni. Még 

mindig lepel – a félelem leple – takarja el az ént a természetiségt�l, bár már 

feléje fordult.

A vers két utolsó mondatában az én iszonyata ölt formát. A kövek iszappá 

préselik a versh�sök, a „sápadt istenek” vértelen arcait. Az én pusztulása a kö-

vek közötti felmorzsolódását idézi. A  forma elveszti formáját, a  túler�, a más 

lépték�, más törvény� k�id� visszavonja az emberi formát.

A  vers és a kötet egészének végkicsengése egy el�érzet, mely az ember 

esend�ségében is kivételes – ám paradox – lehet�ségét sugallja: az én kozmi-

kus visszavonása megénekelhet�, de ez a néma döbbenet éneke lesz: „mikor 

beomló mellkasunkon dobogtok”.

„Két semmi közt élni az Utat”
Végh Attila költ�i világképe 

az Óda a nemléthez cím� kötetben

Értelmezésem gyújtópontjába három szöveget választottam: a  cím nélküli 

bevezet�t, mely meghatározhatatlan m�fajú m�vészi szöveg (prózavers? lírai 

kisesszé?), A kéjgyilkos szonettjét és a kötetcímadó Óda a nemléthez cím� 

verset. Nem gondolom, hogy e három szöveg alapján átfogó képet alkothat-

nánk Végh Attila világáról, de gondolom, hogy néhány alapvonást azért sike-

rülhet rögzítenünk. E költészet irányát meghatározhatónak látom a posztmo-

dern törekvések keretén belül, egyrészt azért, mert szemben áll – s�t élesen 

szembeszegül – azzal a kulturális berendezkedéssel, amelyet a klasszikus mo-

dernség (gazdasági értelemben a nagyipari, nagykereskedelmi logika) hozott 

létre, másrészt azért, mert archaikusnak vagy inkább metafi zikusnak nevezhet� 

fi lozófi ai-m�vészi formákat elevenít fel, azaz valamelyest felértékeli a modern-

ség által meghaladandónak vélt kulturális világokat, harmadrészt pedig azért, 

mert értelmi disszonanciák, ellentmondások, egymásnak feszül� képi-érzelmi 

tartalmak s�r� hálózatával inkább kérdez, mint állít, azaz a befogadót kifeje-

zett aktivitásra serkenti. E költészet a posztmodern tendenciákon egy ponton 

mégis túlmutat: ezt a „túli”-ságot kétféleképp értem. Szinte minden versben 

felfedezhetjük a versh�s határozott igényét, hogy túltekintsen az érzékelhet� 

világon, hogy találkozzon a „túli”-val (a metafi zikaival). Szinte minden vers a 

továbblépés reményével terhes: a versh�s nyitott az eszmél�dés történése felé, 

eszmél�dését a „túli”-val való intenzíven megélt találkozások irányítják.
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A bevezet� kozmosz-, lélek- és kultúraképe.

Ígérget�, kozmikus forgás, �si színörvény

tölcsérszája: tánc. Porszeme lenni vagy

értelme, sosem derül ki végül. (De ez lega-

lább kiderül.) Test, lélek, szellem guban-

cából csak oldódik egy szál, elszalad, fut

nyílegyenesen a legbels� lázig, titkos hi-

gany, képzelt gyújtózsinór, célt tartó id�.

Bontakozni a táncból, ha már kifárad-

tunk, csak egyfelé lehet. Lakni-elhagyni

az álmokkal takarózó várost, élni-felejte-

ni egy hatalmas halott szavait, sétálni-

tönkremenni készen talált romok között.

Két semmi közt élni az Utat.

A táncteremb�l csillogó szobába lépünk.

A családi égbolt közepe. Ajándékba ka-

pott centrum, nyugodtan izzó mágnes-

kráter. Innen elaludva léphetünk tovább

az ébredés termeibe. Sárga fényben álló

szobrok énekelnek az eszméletr�l. Már

várták jöttünk. Dalban ígérik meg: ha le-

telepszünk, gondolatokat fogadhatunk

örökbe. Felnevelni �ket végtelen szabad-

ság. A végtelen ígérete után a téli kert jön.

A tánc szívében él� ajándék most eszmél.

Egy pillanat kalendáriuma: tánc kibomló

forgataga; ajándék ege; eszmélet határ-

szemle-�sze; fehér.

„Két semmi közt élni az Utat” – mit jelent ez? A két semmi nem ugyanaz 

a semmi. Az els� a teremt�-visszaszívó metafi zikai hatalomnak, a  második 

az ember által teremtett kultúrának a metaforája. A metafi zikai hatalom azért 

semmi, mert érzékelhetetlen és mert semmisít� erej�. A kulturális termék azért 

semmi, mert lényegét – s így jelent�ségét és jelentését is – elveszített mintha-

valami. A metafi zikai hatalommal azért nem lehet azonosulni, mert éppen a 

t�le való eltávolodás adott esélyt az életnek; a kulturális termékvilággal meg 

azért nem, mert az megszakította kapcsolatát a metafi zikai eredettel, s éppen 

emiatt jelentéktelenedett el. Az ember sorsa: hányódás és séta e két paradox 

hatású – semmít�-formáló – hatalom között. „sétálni-tönkremenni készen ta-

lált romok között”. Aközött, ami természeti lényét teremti, és aközött, amit � 

maga alkotott s rá visszahat. A lélek metafi zikába és kultúrába szövöttségét az 

örvényl� tölcsér metaforája jeleníti meg. „Ígérget�, kozmikus forgás, �si szín-

örvény tölcsérszája: tánc.” A tölcsérforma egyik irányban a végtelenbe sz�kül, 

a másik irányban pedig a végtelenbe tárul. Ám e metafora nem állókép, a töl-

csérformát örvény hozza létre és tartja fenn. A kép tehát er�t�l duzzadó. Végh 
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Attila világképében a lét er�t�l duzzadó elevenségét a metafi zikai háttérvilág 

folytonos jelenléte okozza; alanyi oldalról pedig az a fajta túltekint�, metafi zikai 

érzékenység, mely az érzékelt világ mögött sejteni véli az er�t és a törvényt, 

mely ezt a világot éppen ilyenné formálja.

A  metafi zikai és a kulturális semmi között rajzolódik fel a lélek önérté-

kelésének két véglete: „porszem” avagy „az egész értelme”. Ez a vagy-vagy 

mint kérdés rögz�dik a lélekben. Válasz kívülr�l nem érkezhet rá („Porszeme 

lenni vagy értelme, sosem derül ki végül”): ebb�l viszont az következik, hogy 

ha a lélek e vagy-vagy varázstükrébe belépett, a  kett� közötti hányódásról, 

s e hányódás során a valamiféle tudásnyerés felé való haladásról többé nem 

mondhat le. Végh Attila költészete úgy ábrázolja, hogy megéli e metafi -

zikai haladást. Éppenséggel a haladásra való megnyílás, a  két part közötti 

hányódásba vetettség akarása ad esélyt az ihletett állapot elnyerésére, mely 

állapotot ha arra használja, hogy újra és újra m�vésszé váljon, azaz m�veket 

alkosson – melyek e metafi zikai határtapasztalat lenyomatai –, akkor a to-

vábblépés megtörténik az alkotóval és a történés kódját bogozó befogadóval 

egyaránt. „Test, lélek, szellem gubancából csak oldódik egy szál, elszalad, fut 

nyílegyenesen a legbels� lázig, titkos higany, képzelt gyújtózsinór, célt tartó 

id�.” A szál mint metafora a köldökzsinórra utal, amely viszont a metafi zikai 

eredettel, illetve centrummal való kapcsolat metaforája. Itt a szál mintegy 

kívülr�l, az emberhez közel lev�r�l, az ismertr�l vagy tapasztaltról oldódik el 

– a kezdeményez� tehát az ember, akár tudatosan, akár tudattalanul kezde-

ményez. A lényegi cselekv� mégis a túloldalon van: aki „legbels� láz”, gyúlás, 

robbanás – teremt�-újjászül� �selevenség. E  költészet nem reménykedik a 

metafi zikai tapasztalatban, nem sóvárog utána vagy szorong t�le; e költészet 

hírt hoz róla.

E költészet versh�sei bele vannak szöv�dve a kulturális e világba, de viszo-

nyuk hozzá ambivalens. A metafi zikai háttérvilág hangsúlyos jelenléte nem for-

dítja el teljesen a lélek tekintetét e világról, csak éppen az önértékelés végletes 

vagy-vagyának szemüvegét adja rá. A  versh�sökt�l éppen e határtapasztalat 

szüntelen megélése veszi el az el�dök által épített, s így immár „készen talált” 

otthonnal való azonosulást. A  metafi zika szemüvegén keresztül látva a jelen 

kulturális berendezkedésének metaforája a rom („készen talált romok”) lesz. 

E metafora arra utal, hogy a kultúrának volt – tehát lehetséges – ép állapota. 

Lehetséges olyan állapota is, mely a metafi zikai háttérvilággal kapcsolatot tart, 

mely e háttérvilág végtelen elevenségét megidézi a lélek számára. Egy ilyen 

kulturális világ fel�l tekintve az eredet szent, azaz alapozó-teremt� természet� 

volna. Végh Attila költ�i világképében feltehet�leg azért nem ez a fajta szentség 

jelenik meg, mert egy romos kultúra fel�l tekint. A rom fel�l tekintve a meta-

fi zikai alap alaphiányként – azaz nemlétként – értelmez�dik és érzékel�dik. 

A versh�sök világban való jelenlétének alapviszonyát kulturális meghasonlott-

ságukból következ�en ambivalens metaforák fejezik ki: „lakni-elhagyni”, „élni-

felejteni”, „sétálni-tönkremenni”. A  versh�sök e világi, kulturális burka jelen 

van, mint bárki másé, rejtett valója azonban elfordult és megnyitotta magát. Az 

akárki maszkja mögé elkezdett felnövekedni a metafi zikai tapasztalat nevelte 

autentikus lélek. A versh�sök – akik a lélek metaforái – létállapotát a rögzült 

ambivalencia fogalmával ragadhatjuk meg: a kulturális rom maszkot kénysze-
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rít az egyénre, a maszk hatalmával farkasszemet néz a lélek, aki a metafi zikai 

tapasztalattal meger�södve immár nem eleve esélytelen.

A mindenség térszerkezetét és id�folyamát megidéz� kozmologikus jelle-

g� modell peremén – „tölcsérszáján” – a tánc jelenik meg mint már e világivá 

–  kulturálissá – vált, de még az eredetre, a  centrumra h�en visszatekint� 

emberi tevékenység. Kétirányúsága ebb�l a határhelyzetb�l következik. Ha 

kiforog a centrum vonzásköréb�l, úrrá lesz rajta a „kifáradtság”. „Bontakoz-

ni a táncból, ha már kifáradtunk, csak egyfelé lehet.” A  tánc mint a centrum 

„kozmikus forgását”, „színörvényét” tükröz� emberi alkotás a kultúrateremtés 

metaforája. A kifáradás okaként – a kultúrateremtés logikája szerint – az egyre 

növekv� termékhad tehetetlensége adódik, mely sereglet épp az �t teremt� 

tevékenységet fojtja el.

Ez a kifáradás kultúratörténeti jelentése. A metafi zikai tapasztalatból táplál-

kozó m�vész el�tt feltornyosul a kérdés: mit tegyen egy kifáradt kultúrában 

az, akit bels�, túli, nemlétre nyíló láz hevít? Mit tegyen, ha a kifáradtság �t is 

jellemzi, ha a világban való cselekvés, a kultúra továbbépítése vagy megújítása 

számára is mélyen problematikus?

„Innen elaludva léphetünk tovább az ébredés termeibe.” Alvás és ébrenlét 

metaforái azt a tevékeny nem cselekvésnek nevezhet� lelkiállapotot kívánják 

megvilágítani, amelyben Végh Attila versh�sei találják magukat. Paradox mó-

don csak az elalvó ébredhet fel. Csak az eszmélhet, aki kilép az érzékelhet� tér-

id�b�l és átlép a lelkibe. Az alvás tehát, mely egyben felébredés, rejtekezésként 

értelmezend�. A  rejt�zködés fogalmát itt a m�vészi alkotás metaforájaként 

használom. Az ihlet mint rejtekezés egyfajta éber álom, metafi zikai nyitott-

ság, melynek során a jelen kulturális állapota kapcsolatba kerül a kozmikus, 

rejt�zködve jelen lev� centrummal. A m�vész lelke ennek a találkozásnak lesz 

részese. Elrejt�zik a világ el�l, hogy belerejt�zhessen a metafi zikai határtapasz-

talat élményébe. A m�vész szenved� alany, de olyan, aki e találkozás élményé-

vel a batyujában kiemelt kulturális pozícióba kerül. Nem tehet róla: ilyen típusú 

ihlet adatik neki. Azt mondhatnánk, hogy az ihlet választja ki �t és befolyásolja 

jelent�s mértékben költ�i sorsát. Az ihletek és az alkotói folyamatok a m�vészi 

személyiség alakulását – Végh Attila világképében eszmél�dését – eredménye-

zik, mely egyben fi lozófi ai gondolatiság és képi-érzelmi megjelenítés összeszö-

vését is jelenti. A „két semmi közti Út” bár „célra tart”, mégsem egyenes vonalú, 

s f�leg nem folytonos. Metaforája ezért a termeknek és szobáknak helyet adó 

kastélyszer� lelki tér, ahol a terek az eszmél�dés egyes állomáshelyeit jelentik. 

„A táncteremb�l csillogó szobába lépünk” (…) „az ébredés termeibe”. Ebben 

a tekervényes-varázslatos bels� világban nyerheti csak el a lélek „végtelen 

szabadságát”, s adathatik meg számára ajándékképpen a kozmikus centrum 

(„ajándékba kapott centrum, nyugodtan izzó mágneskráter”).

Eszmélet és ajándék ebb�l következ�en nem ellenkez� fogalmak. Az aján-

dék maga a centrum: a  mindeneket létrehívó, visszaszívó, térben és id�ben 

elrendez� metafi zikai háttérer� és háttértörvény (tulajdonképpen a jelképes 

csillagpalást). Az eszmél�dés pedig az a folyamat, melynek során a lélek egyre 

inkább megnyílik e centrum felé, egyre szabadabban – a centrum fel�l – alkotja 

meg önmagát; vagy Végh Attila szellemében a passzív megfogalmazást hasz-

nálva: az ajándék lassan-lassan átjárja az �t befogadó személyiség egészét.
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„A végtelen ígérete után a téli kert jön.” A „téli kert” mint a kulturális világ 

metaforája a fenti összefüggésben válik értelmezhet�vé: annak a léleknek a 

léthelyzetére utal, aki ajándékul kapta az eget (az édent), s most e tapasztalat 

által átformálva él a világban – a világ telében az éden kertjével, e világi maszk 

és autentikus lét forrongó feszültségterében.

A  tánc önmagában kevés, mert csupán ösztönös. A  léleknek meg kell 

kapnia a kozmosz nagy metaforáját mint rejtekez� – végs� tekervényeiben 

kibogozhatatlan – látomást. Ám ez az ajándék is kevés önmagában, mert a 

lélek csak saját ráhangolódó akaratából – végtelen szabadsága révén – válhat 

valamilyenné. „Ha letelepszünk, gondolatokat fogadhatunk örökbe. Felnevelni 

�ket végtelen szabadság.” A  léleknek eszmél�dnie kell, a  látomásban elnyert 

ajándék erejéb�l és rendje szerint. De mit ér az eszmél�dés egy ellenséges 

világban? A romos világot a metafi zikai alap erejéb�l újjá kellene pusztítani, ha 

lehetne – talán ez az etikailag és modalitásában paradox, önmagával is harcban 

álló látásmód alakítja Végh Attila költészetét szenvedélyes-ironikussá, szeretve 

kegyetlenné és sötéten fényl�vé.

Az olvasóban felsejlik a világ telét „fehérré”, tisztává, pusztává átformáló 

lélek megidézésének ambivalens igénye…

Az etika lerombolása és a lélek képzeleti útja a rémület szentsége 

felé. E két, egymást kiegészít� törekvés Végh Attila m�vészi ihlet�désének alap-

feszültségét jelzi. Az értelmezésre kiszemelt vers – mely e két tendenciát hivatott 

példázni – kétségbeesett kitörési kísérlet a lélek metafi zikai magányából.

A KÉJGYILKOS SZONETTJE

Az erjedés a sejtekig virágzik,

átszellemít, hogy küzd értünk a lány.

A fulladás imája ég� nárcisz,

miséje vérben áradó magány,

�sroppanás a bírhatatlan tettben,

fölébünk horgadó fényboltozat.

Csak én érzem, hogy mit jelent a ketten,

ha sármohás haj, tépett hajfonat.

Én üldözöm a rémület sirályát

elmosódó tengeríz� égnek.

Kicsavart f�csomókból él a táj.

A menthetetlen életbe így n� át.

Hideg szél fúj, a néma parton ébred

törvénytev�m. Egy elveszett király.

A versjelenet célja: elérni a „ketten” állapotát. Ez a kísérlet azonban kudar-

cot vall: „Csak én érzem, hogy mit jelent a ketten.” A megidézett versjelenet 

egy kéjgyilkosság. E cselekmény mozgatója a kéjvágy. Eredménye gyilkosság. 
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A háttérben – áttételesen – felsejlik a szerelem, illetve a szerelmi nász életképe. 

Paradox módon a gyilkos azt a valakit öli meg, aki a mindennapi logika szerint 

egyedül nyújthatná neki a „ketten” élményét. Ebb�l az iszonyatos jelenetb�l 

mégis valamiféle tisztulást, lelki növekedést jelent� élmény kerekedik – az em-

beri létezés zavarba ejt� megértése.

Hogyan jellemezhet� a versben megidézett kéjvágy, amely a versh�st is 

mozgatja? Azt, hogy nem mindennapi kéjvágyról van szó, azokból a képtörté-

nésekb�l, illetve szentséget és metafi zikát idéz� szavakból tudhatjuk, melyek a 

versjelenetet felrajzolják. A gyilkolás állapota „erjedés”-ként határozódik meg. 

Nem derül ki, mi erjed, de az erjedés elemi tapasztalat – az egész létezés erjed, 

és ezt éppen ez a kéjgyilkosság tárja fel. Az erjedés bomlást jelent, a bomlás 

az élethez tartozó negatív folyamat. Az erjedés egy szervezetlenebb állapotba 

való visszatérésre utal – lélektani szakszóval regresszióra. De az erjedés egyben 

valami másnak a táptalajává is teszi azt, amit erjeszt. „Az erjedés a sejtekig vi-

rágzik.” Az erjedés virágzik – paradox kép. Azt jelzi, hogy az erjedés, a bomlás, 

az alacsonyabb szintre való visszasüllyedés – értelmezésünk szerint a versh�s 

etikai, esztétikai és egyáltalán, kulturális gátaktól való megszabadulása – a vi-

rágzás, a szépség, az erotika tapasztalatát hozza: azaz kéjt.

A gyilkos – vagy aki e jelenet tanúja (nem lehet eldönteni, hogy a versh�s 

melyik szerepben beszél) – „átszellemül”. E fogalom a személyiség lényegi át-

alakulását sejteti. A kéjgyilkosság nagyon is testi eseményének egy másik síkon 

is van hatása. A személyiség szellemmel telít�dik. Ez metafi zikai és vallásos ér-

telemben egyaránt azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatba kerül a mindenséget 

behálózó isteni er�törvénnyel. Ha a kéj az imént a kultúra szinte sejtekig beépí-

tett gátlásaitól való megszabadulást is jelenteni kezdte, most az én határainak 

áttüzesedését, egyben átjárhatóvá válását is magára veszi – misztikus egyesü-

lést a Teremt�vel. Mi okozza e kéjgyilkos versjelenetben ezt az átlényegülést? 

Az áldozat döbbenetes viszonya gyilkosaihoz és a többi emberhez: „átszellemít, 

hogy küzd értünk a lány”. E viszony megint csak paradox: azt várnánk, hogy a 

lányt az életösztön végs� rezdülései mozgatják, de nem. Éppen akkor, amikor 

élete végveszélybe került, amikor a minden gátlástól megszabadult emberrel 

mint hóhérával találkozik, amikor küzdelme egyben haláltusája, akkor tárul fel 

hihetetlen odaadása és szeretete. Az átszellemülés kéje azzal a döbbenettel 

vegyül, amit a krisztusi szeretet felénk irányulásának megtapasztalása jelent: 

hogy egyáltalán van ilyen, s hogy jelen esetben megtörhetetlen. Ez minden-

esetre szakrális kéj.

„A fulladás imája ég� nárcisz, / miséje vérben áradó magány”. A  fulladás 

imaként és miseként értelmez�dik. E két fogalom jelzi a hagyományos, keresz-

tény vallási világ jelenlétét. A kereszténység e fogalmainak megidézése er�síti a 

Krisztus-áldozat gondolatot. Az ima is, a mise is rítus. Mint rítusnak az az értel-

me, hogy az isteni rendet és tüzet az egyes emberre, illetve a kulturális egészre 

ráolvassa. Célja tehát nem pusztán emberi, hanem már isteni: a rítust végz� 

személy azon a ponton áll, ahol az emberi létforma már átléphet�. A versszö-

veg ezt a határhelyzetet azzal teszi intenzívvé, expresszívvé, hogy az imát is, és 

a misét is egy-egy paradox képpel tovább értelmezi. A  fulladás: ima; az ima: 

„ég� nárcisz”. Az ég� nárcisz képe már-már szürreális. Éppen valóságos is le-

het, de akkor is a valóság egy határhelyzetére utal. Az erjedés virágzott, s most 
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a virág ég: a pusztulás nagyon közeli bekövetkezte el�tti kéjes fellángolás tanú-

ja a versh�s és az olvasó. A létez� – a virág – átadja magát a t�znek, s nem ma-

rad más bel�le, mint fellobbanásának felejthetetlen, szívbe markoló élménye; 

amit a versh�s �riz, ami a versh�st formálja. A fulladás: „mise”; a mise „vérben 

áradó magány”. Furcsa, hogy a vér képzete el�kerül, hiszen a fulladás vértelen. 

Az eddigiek alapján akkor teremthetünk kapcsolatot e két képzet között, ha az 

áldozatban rejt�zköd� Krisztus-képmást látunk. A kereszten függ� véres alak 

fulladásos halált halt. Halála alapozta meg a keresztények istentiszteleti szer-

tartását, a misét. A mise véres szertartás, még ha a vér csupán a bor jelképi 

áttételén keresztül jelenik is meg. Végh Attila verse az általa felrajzolt kéjgyilkos 

versjelenetet szakrális, illetve fi lozofi kus fogalmakkal értelmezi, e  fogalmakat 

pedig expresszív képekkel teszi átélhet�vé. A lány miséje „magány”. A végletes 

magány-tapasztalat az áldozattá átértelmezett gyilkosság lényegi mondandója. 

A lány részér�l a krisztusi szeretet jelentené a kitörést. Kitörés azonban nincs, 

csak a magány szétáradása a vér által. A verstörténés – a kimondás révén – a 

magányból való eszeveszett kitörési kísérlet kudarcának világba kiáltásává 

válik. A  vérrel együtt az emberlét metafi zikai magánya – hiszen sem a min-

den gátlást levetk�z� kéjgyilkosság, sem a minden gátláson túli szeretet nem 

oldhatja fel – árad szét a kulturális e világban. De vajon nem történik-e meg 

máshol a remélt-vágyott, tébolyodottan akart, fogcsikorítva követelt csoda? 

Nem nyílik-e lehet�ség a közösség felismerésére, rémületes megélésére ép-

pen most? Nem a metafi zikai magány véres-áldozatos (expresszív-iszonyatos) 

kinyilvánítása teszi-e lehet�vé a közös sors, a mindenkire egyformán mért me-

tafi zikai-áthághatatlan keretek közös elfogadását?

A versszöveg a kéjgyilkos tettr�l három alapvet� dolgot állít: „bírhatatlan”; 

„�sroppanás”; „fényboltozat”. „�sroppanás a bírhatatlan tettben, / fölébünk 

horgadó fényboltozat.” A  bírhatatlanság a gyilkosságot elkövet� lény lélekál-

lapotát jellemzi. Olyan állapotba hozta magát, ami fenntarthatatlan. Feltéte-

lezzük, hogy ösztönösen ez is volt a célja. Az elviselhetetlenség az emberi lét 

határhelyzete. De mi okozza ezt az állapotot? Ne vegyük magától értet�d�nek, 

hogy egy kéjgyilkos így érzi magát! A bírhatatlanságot egyedül az magyarázza, 

hogy az áthágott morális törvény – valójában kozmikus rend – továbbra is hat, 

s�t, hatása az ellene cselekv�vel szemben még fel is er�södik. Az ember sza-

badon áll teremtményi lelkével szemben, de lelke m�ködését megváltoztatni 

nem tudja. Ellene szegülhet az isteni létrendnek, de nem írhatja át és irthatja 

ki. Az �sroppanás fogalma – az áldozat csontjának megroppanásán és ezáltal a 

halálba való átzuhanáson túl – arra a metafi zikai alapvet� törésre, töröttségre 

utal, amely az ember létjellemz�je. Az ember töröttnek teremtetett, s  ami-

kor a törvényt feltöri, nem tesz egyebet, mint hogy e rejt�zköd� töröttséget 

szabad akaratából világába írja. Az embernek – úgy látszik – a bírhatatlanság 

élményére és metafi zikai rémületre van szüksége ahhoz, hogy visszataláljon 

a „törvénytev�höz”, hogy megteremtse halvány körvonalaiból az „elveszett 

királyt”. „Hideg szél fúj, a néma parton ébred / törvénytev�m. Egy elveszett ki-

rály.” A kéjgyilkosság bírhatatlan iszonyata, az áldozat krisztusivá lényegülése, 

az ember drámai létadottságának feltárulása együttesen építenek metaforikus 

„fényboltozatot” a kulturális égre. A drámai esemény – az eleven élet – rítus-

ként értelmez�dik, er�t sugárzó képekkel ábrázoltatik, fi lozofi kus-létmegért� 
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fogalmakkal s�ríttetik. Mindez olyan élményt ad a versh�snek – és a versvilágba 

belerejtez� olvasónak –, melynek révén, képletesen szólva, képessé válik arra, 

hogy az égre írjon. A „fény” sugárzó hatalom, az archaikus-szakrális jelképezés-

ben – és a modern fi zikai világképben – a létezés meghatározó er�mintázata. 

Isteni, alakító, elevenít�, leheletfi nom pókhálószövet. Mint szó és kép az embe-

ri kultúra teremtménye, jelent�sége abban áll, hogy bizonyos kulturális jelen-

ségeket mint mintaképeket, mint törvényadó formákat kiemel a létforgatagból. 

Szakralizál. Mid�n a versh�s élményének részévé válik a fényboltozat – mint 

általa, benne kialakuló képzet –, maga is szakralizálódik, maga is szakralizál.

A  szakralitás jelensége – e versben – eredetét tekintve a minden gáttól, 

minden eleve adott elrendez�dést�l való tébolyodott elrugaszkodásból táplál-

kozik. A kulturálisan közvetített szakrális rítusokat és jelképeket a képzeletben 

megélt, illetve elkövetett �störés, �sroppanás élményének magas érzelmi 

h�fokú élményéb�l bontja ki Végh Attila. Kultúrát teremt, de e kultúra vérben 

születik. A vers túlzásai azzal magyarázhatók, hogy a képzelet és a gondolat 

bármily sebességgel rohan is a cselekvés és tapasztalás – az élmény – után, 

messze elmarad t�lük. A képzelet, bár arra vágyik, hogy áttörje a személyiség 

magányburkát, még a tettig sem juthat el. Más kérdés, hogy a magány meta-

fi zikainak bizonyul: még a legdurvább tett, még a legodaadóbb viszony sem 

képes masszív falait áttörni. A szakralitás lényegeként az emberi sorsdráma jel-

képes, képzeleti, gondolati felidézése és újraélése adódott. Ebben az újraélés-

ben a magány makacssága és a kitörés kiirthatatlan vágya tárult fel mint örök 

feszültségforrás. A versjelenet által megidézett élményben az elkövet� – illetve 

az elkövet�vel (semmint az áldozattal) inkább azonosuló tanú – lélekállapotát a 

rémület jellemzi. „Én üldözöm a rémület sirályát / elmosódó, tengeríz� égnek.” 

A rémület abból születik, hogy a versh�s bár végletekig fokozza agresszivitását, 

mégsem változtathat a magány adottságán. Mindazonáltal éppen e végletekig 

fokozott vágy juttatja el egy olyan – magasabb szint� – létállapotba, ahol a 

csodából részesülhet. A nem úgy, a meglep� módon megtörtén� csoda a szak-

ralitás lényegi történése. Kiderül, hogy a versh�s valójában nem azt a „sirály”-t 

üldözte, amelyet elképzelt. Ellenkez�leg: amit elképzelni sem tudott, az kerítet-

te hatalmába: „a táj”. A táj valami mindent átfogó, termékeny-teremt� tartalom-

nak a metaforája. Ez az, amibe az erjedés belevirágzik, ez az, ami a „kicsavart 

f�csomókból él”, a kéjvágyból, a gátlástalanságból, a tébolyodott keresésb�l, 

a krisztusi áldozatból, a magány falán felhorzsolódó testek szétáradó véréb�l, 

a halállal szembenéz� életben felizzó ima és mise virágjából s a kulturális égre 

feszített fényboltozatból. „A menthetetlen életbe így n� át.” Ez a vers kulcsmon-

data, mely nem szünteti meg a menthetetlenséget, csak jelzi a tágasabb kört, 

mely vele szemben csendesen, észrevétlenül, óvón, nem cselekv�n tevékeny.

A paradoxon kiteljesedik. Bár az élet menthetetlen, bár a „ketten” élménye 

mindig csak az egyiknek adatik, a „törvénytev�, elveszett király” mégis el�lép, 

isteni sugárzása feler�södik a lélekben. Átizzít és formál Mértékre…

A beavatás útja: a lemondás. Amennyiben helytálló értelmezésem alap-

gondolata, miszerint Végh Attila költ�i világát a metafi zikai háttértapasztalat 

ihleti, annyiban költészetét vallásos költészetnek kell neveznünk. De nem 

mitikus, nem mágikus és nem teológiai vallásosságról van szó. Hanem m�-
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vészi-fi lozofi kusról. Mindenféle vallásosság lényege, hogy a lélek kapcsolatba 

lép önmaga és világa teremt�jével. Ám ez a kapcsolat sohasem szimmetrikus. 

Minden esetben a teremt� hatalom vezeti a lelket. Az Óda a nemléthez cím� 

versben olyannyira err�l van szó, hogy a rejt�zköd�-jelen való hatalom szabá-

lyos lélekvezet�ként jelenik meg.

A lemondásban szétnyílnak a lombok,

páfrányok lehelik t�szemed. Belépsz.

Én szólok hozzád az úton, madárpókokon,

skorpiókon át. Kígyóméregösvényen

kúszol, mint a láz. Rejtett hangszórókból

mondom az utat. Instruált turista, közeledsz

a teória csapásain.

Az els� megkísértés: érzed, hogy mesélem

jöttöd a tanítványoknak. Megtorpansz,

tekintetükben most elfordulnak a képek.

Esteledsz. Jaguár helyett egy óda les rád.

Benned alszik. Ez volt a második.

Nem gyorsítod lépted.

A harmadik megkísértést nem látni,

vaksötétben érkezel közénk. Itthon vagy,

innen indulsz az eldöntöttbe, ha a lemondás

tanítványa leszel. De err�l is lemondhatsz,

ha akarsz. És talán az akaratról is.

Úgy. Most összezárom el�tted a lombot.

Gondolkozz.

Négy fogalommal lehet kijelölni a versvilág pilléreit: megnyílás, út, kísér-

tések, bezárulás. A versh�s belép egy más világba, elindul valami felé, útján 

három kísértéssel szembesül, végül rázárják a lombot. A vers olyan párbeszéd, 

ahol csak az egyik fél szól, míg a másik hallgat, illetve követi az instrukciókat. 

Ha értelmezési keretem helytálló, akkor a beszél�-irányító fél maga az aktív 

metafi zikai hatalom, míg a passzív-engedelmesked�: egy lélek. A közelebbr�l 

meghatározhatatlan helyszínr�l leginkább azt mondhatjuk, hogy egy lomb-

sátor. Talán a leg�sibb, legtermészetesebb beavató helyszínek egyike. Ebb�l 

következ�en a vers lényege: beavatás.

Ahhoz, hogy a vers feltárja mondandóját, értelmeznünk kell a beavatás 

fogalmát. Nyelvi szinten azt kell leszögeznünk, hogy a „be” igeköt� akkor ér-

telmes, ha van két egymástól elkülönült világ. Ekkor a „be” azt fogja jelenteni, 

hogy elhagyván az egyiket, a másik terére ér valaki vagy valami. A beavatás 

fogalma azt jelzi, hogy a két tér között min�ségi különbség van. Tekintsük a 

honnan körét küls�nek, a hova körét pedig bels�nek. Ekkor azt kell gondolat-

ban rögzítenünk, hogy a bels� kör értékesebb a küls�nél. De ezzel a két kör 

egymáshoz való viszonyát még korántsem merítettük ki. A bels� kör a küls� 

magja. A mag a lényegi üzenethordozó. Az ige. Benne rejlik az a tudás és ener-



IMMUN CSOPORT

2424

giakisugárzás, mely a küls�t létrehozza és fenntartja. A  lényeg, a mag tehát 

mágikusan teljes mértékben áthatja a küls� világot. Innen érthet� a tény, hogy 

a lelkekben vágy ébredhet: megközelíteni (intellektuálisan, érzelmileg) ezt a 

szent-teremt� közepet. Innen érthet� a jelenség, hogy e mag „szólhat” a hal-

lásra fülel� lelkekhez. A beavatásnak ideje van, azt is mondhatnánk: folyamata. 

Ezért természetes, hogy a lényeg felé út vezet. A  lényegig el kell jutni, nem 

adatik azonnal. A fenti gondolatokkal összefüggésben a beavatás jelenségéb�l 

az következik, hogy kezdete az isteni hang megszólalása a lélekben. Amennyi-

ben a lélek e hangra válaszol, sejtelmes sugalmait követi, annyiban beavatása 

elkezd�dött.

Az Óda a nemléthez két vonatkozásban is paradox cím. Egyrészt azért, 

mert a nemlét fogalma a legvalóságosabb létre utal; másrészt azért, mert a 

vers egyik f�szerepl�je maga a nemlét, aki a lélekhez beszél folyamatosan, 

a vers mint vers mégis Hozzá íródik. Akkor most ki írja a verset? – kérdezhet-

nénk. A vers tehát dráma formában megírt tanúskodás egy lényegi történés, 

a beavatás-beavatódás mellett. A versh�st az általában vett lélek megjelenít�-

jének tekintjük. Sorsa az általában vett, teremtett lélek sorsa ebben a világban. 

A versh�s útra kelt, mint a varázsmesék h�sei (a varázsmesék is beavatási tör-

ténetek!). Beavatódásának útjában akadályt (és persze izgalmat) az undor és a 

félelmek keltenek. Ezeket különböz� hagyományosan alvilági állatok sugallják 

(madárpók, kígyó, skorpió). A beavatás nem valamiféle örömteli nászút, még 

ha metafi zikai értelemben nász is a vége. Éppen a félelmek és undorok – e lé-

lekbe épült el�ítéletek – mentén, velük mintegy szembehaladva járható végig. 

Megint csak paradox módon a beszél� – a nemlét – éppen a félelmeken és az 

undorokon keresztül: vezet.

Végh Attila e versének leghomályosabb része a három kísértés tartalma. 

Magának a három kísértésnek a ténye Krisztus hármas megkísértését juttatja 

az elemz� eszébe. A megváltó alakja mint a lélekben rejtez� istenkép válhat 

a jelen összefüggésben értelmessé. A lélek ugyanis beavató útja során erre a 

bels�-saját istenképre – saját lényegére – hangolódik rá. Csak ez a felfogás 

adhat magyarázatot arra, miért vállalja útját, miért hallgat a hangra, miért bízik 

benne. Valójában a lélek lényegének atyját hallja ki a sugalmazásból. A beava-

tás addig tarthat, ameddig az istenkép hallja az atyai hangot. Ebb�l következ�-

en a megkísértés olyan hang, mely nem az atyától jön. De mi abban a megkí-

sértés, hogy „mesélem / jöttöd a tanítványoknak”? Homályosan annyi állítható: 

kísért� a lélek számára, ha tudja (illetve „érzi”), mesélnek róla. S�t, nem is 

akárki mesél róla, és nem is akárkiknek. Talán saját fontosságának hite, érzése 

lopózik ilyenkor a lélekbe. A második megkísértés még rejtélyesebb: „egy óda 

les rád”. Emeljük ki el�ször is a Végh Attilára oly jellemz� – a megszokotthoz 

képest fordított – hozzáállást: nem a költ� találja meg a verset, hanem a vers 

a költ�t. A vers-lehet�ség lenne a kísértés? Ez csak abban az esetben érthet�, 

ha a vers el�bb születik, mint hogy az �t megalkotó lélek eljut a célhoz, az ih-

let� forráshoz. Ha tehát nem közvetlenül a teremt� nemlétt�l akarna ihlet�dni. 

A harmadik kísértés a leghomályosabb, olyannyira, hogy azt „nem látni”.

Egy bizonyos: a kísértések körét, mely a félelmek és undorok köre után a 

második volt, nyugvóhely követi. A tanítványok otthona, amely a versh�sé is. 

Látszólag azzal, hogy � is tanítvány lett, vége is a történetnek. Err�l azonban 
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szó sincs. Úgy t�nik, a  lemondásnak – mely a versh�s alapbeállítódottsága 

a beavatás útján – nincs határa. Még a lemondásról is le lehet mondani – ez 

megint paradoxon: hiszen aki a lemondásról mond le, az visszanyeri azt, 

amir�l lemondott. Úgy t�nik, ez az értelmi disszonancia a legélesebb ebben 

a versben, így hát nem is csodálkozunk azon az útravalón, amelyet a beavató 

pap (a nemlét, vagy az �t képvisel� tanítvány) ad a versh�snek: „Gondolkozz.” 

Milyen lehet az a létállapot, amelyik mindenr�l lemondott, de még arról is, 

hogy mindenr�l lemondjon? Nem ez az a – paradox, metafi zikai – szabad 

eloldottság, melynek révén a saját sors mint út és mint bels� növekedés a 

világba (az „eldöntöttbe”?) rajzolható?

Akt IV.


