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Örök avantgárd
El�játék. – Már megint 

egy posztmodern hülyés-

kedés! – hallom az Ün-

nepi Könyvhéten, a sátor 

mellett, ahol Debreczeny 

könyvét árulják. Érdek-

l�déssel nyúlok az így 

min�sített könyv után, 

nem mintha szeretném 

a posztmodern hülyés-

kedést, de éppen azért, 

mert tudnom kell, mit ne 

szeressek.

A  szöveg teste. 

Posztmodern korunkban 

a posztmodern kritikusok 

egy szöveggel szembe-

sülve azt látják csak, hogy benne a 

nyelv alakítja a szöveget, a  nyelv al-

kotja a nyelvet; az irodalom a nyelv 

életével és önfejleszt� tevékenységével 

egyenl�. Debreczeny könyvében való-

ban vannak meghökkent� vagy kacag-

tató nyelvi játékok – ezekr�l kés�bb –, 

de ezek nem azonosak a szöveg testé-

vel, amiben gondolatok vannak. Hor-

ribile dictu: vélemények. 

Rögtön a kötet elején 

(10.; az arab számok a 

tanulmányban a kötet ol-

dalszámait jelzik) látunk 

egy gondolatsorozatot: 

az els� strófa szövegének 

variált b�vítéseit, ame-

lyek révén eljutunk a ki-

indulási ponthoz.

A  további részletes 

verselemzések elé példa-

ként ezt a verset végig 

idézem, hogy érthet�vé 

váljék, mit értek gondola-

tokon (véleményeken) és 

variált b�vítéseken. A szö-

vegek két részb�l állnak: 

egy alanyi és egy tárgyi részb�l. Az 

alanyi rész szerepl�i, a  részegek (ko-

mikus rájátszás a régészek hangalakra) 

egyszer� részegekb�l a vers végére 

határozott politikai állásfoglalású ele-

mekké válnak; a tárgyi rész, Attila vala-

milyen birtoktárgya, a sírtól jut vissza a 

holttestig, majd egy politikummal bíró 

szójátékkal (ébred�) a vekkerig.

alapszöveg részegek megtalálták

 attila sírját

variált, b�vített sérült részegek megtalálták

ismétlés attila kardját

groteszk elhangolás síró részegek megtalálták

 attila papírzsebkend�jét

a groteszket fokozó szomjas részegek megtalálták

túlzás attila üres üvegét

 vagyis még volt az alján egy kevés

az el�z� groteszk kép holtrészegek megtalálták

fokozása szójátékkal attila holttestét

a groteszk fenyeget�vé ébred� magyarok megtalálták

válása – egyidej�leg attila vekkerét

nevetségessé tétele

Debreczeny György, 

Tértivevényes csillagok, 

Syllabux, 2015
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A  szöveg teste a tényközl� kiin-

dulóponttól fokozatosan jut el odáig, 

hogy részegek helyett – politikai termi-

nussal – ébred� magyarokról beszél-

jen, majd a fenyeget� politikai frázist 

átvezeti a nevetségesbe, a groteszkbe.

Tudjuk, hogy egy versnek önma-

gában is van értelme és jelent�sége. 

De ha egy kötetegész versei egymást 

támogatják gondolatban, kritikában, 

akkor annak nagyobb súlya van.

A szakrális nagymama a strandon 

(12–14.) a variációs ismétlésnek egy 

olyan formáját használja, amelyet ké-

s�bb permutáció címen részletesen 

elemezni fogok. Itt csak jelzem, hogy 

az els� szakasz szavai változó sorrend-

ben kerülnek egymás mellé, és ebb�l 

vicces helyzetek támadnak. De: ne te-

reljen el minket a játékos szerkezet az 

utolsó oldal szövegének alapos meg-

fi gyelését�l, ugyanis itt az els� szakasz 

a következ� két sorral végz�dik:

nem hagynak az út szélén senkit

belökik a szakadékba

amelyb�l az els� sor szó szerint el-

hangzott a kormányf� szájából 2011 

októberében. És innent�l már nincs 

szójáték, csak gondolat, kritika, véle-

mény:

mert magyarországon kívül

nincsen élet

mert magyarországon belül

nincsen élet

Az ezt követ�, mondókaszer� négy 

sor mintha a társadalmon kívül rekedt 

szerencsétlenek magukban elmotyo-

gott, élett�l búcsúzása volna:

a nincs-élet nem nehéz

fele cukor fele méz

harmadik fele majonéz

negyedik fele felemészt

Játék? Halálosan komoly játék in-

dul (hogy fokozzam Margócsy István 

Nagyon komoly játékok könyvcímét): 

a  háborús versek, amelyeknek mot-

tója: „pusztítsd el felebarátodat mi-

képpen tenmagadat”; a  „világder�re” 

következ� világháború persze hogy 

több az egyszer� magyar szólásnál, 

a  Gavrilo neve mellé állított gavaril 

nem pusztán akusztikus szóbokor, 

hanem a Gavrilo nyelvén mondott 

„beszélt” múlt idej� ige. Innent�l van 

olcsóbb szójáték („szar a helyzet / 

Szarajevó”), ill. a kicsi és nagy ellen-

tétek, és a versvég is kevésbé frap-

páns, mint a kezdet: „mire a falevelek 

lehullnak / sok lesz a hulla / halvány 

�szirózsák” (15.).

Ilyen szövegkörnyezetben nem le-

het fi gyelmetlenül elsiklani a követ-

kez� megfogalmazások mellett sem: 

az egybeírott verscím: háborúbéke 

magában foglalja mindazt, amit a vi-

lág, Európa és hazánk a történelem 

során megélt, hol háború van, hol 

béke, a kett� mintha feltételezné egy-

mást, tartózkodásuk valahol mindig 

csak ideiglenes, ezért van a jelz�cse-

rés „melegháború hidegbéke”; „szép 

béke arc a békeharc”; és a fekete hu-

mor talaján fakad a sor: „áll a rokkant 

hadilábon”. A  verset egy megrázó 

intertextus (lásd kés�bb) zárja: „még 

nem nagy az ember / de már zsugo-

rodik” – a teljes perspektívátlanságot 

sugallja (18.).

Az aluljárók népéhez szóló buz-

dítás: „magyarok ne féljetek!” teme-

t� faláról, urnafödél tetejér�l harsog, 

de – hogy tudjuk, kinek a szájából 

szól – a képet kiegészíti- egyértelm�-

síti a következ� sor: „tollászkodik már 

a turulmadár” (19.).

Anélkül, hogy belemagyaráznánk 

a szövegbe oda nem ill� dolgokat, 

segítségül hívjuk a befogadóbb kebl� 

posztmodern teoretikusokat: „mégis-
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csak rendelhetünk a szöveghez bizo-

nyos valóságreferenciákat [Parti Nagy 

Lajosról szólván], megmutatkozhat 

Parti Nagy nyelvének világteremt� ere-

je, feltárulhat az önkényes szerz� által 

újrarajzolt, újraalkotott univerzum ké-

pe” (Bazsányi Sándor, Grammantika, 

Alföld, 1996/9, 78.).

Mert már a cím is hordoz konno-

tációt (másként: valóságreferenciát): 

ma nem permanens, hiszen a hetve-

nes-nyolcvanas években mindenna-

pos téma volt a hétköznapok forra-

dalmisága, a  permanens forradalom 

(Király István kedvenc fogalma), ezért 

a vers minden sora politikai allúziót 

hordoz:

ma valahogy nem permanens

viszont nem is forradalom

tarló és kalapács

innen jönnek a szójátékok (a  kala-

pácsra: „mit ácsolsz bátor bodobács”), 

az alantas képek, majd visszatérünk a 

bevezet� képhez:

felh�n ülök felb�dülök

nem ma nem permanens

és nem is forradalom

utca lettél pet�fi  sándor

A  forradalom említésekor „két 

szakállas pofa” keveredik: a keresztfa 

el�tt álldogáló Krisztus és a prole-

tárforradalmat hirdet� Marx. Kettejük 

közös sorsa a meg nem értés, tanaik 

leegyszer�sítése, a  puszta (gyakran 

értelmetlen) elnevezés: „a keresztúton 

megkeresztelik / a fát a szöget a kala-

pácsot / megkeresztelik a forradalmat 

// nevet adnak a tértivevényes csilla-

goknak” (20–21.).

A  valódi forradalmárok (Pet�fi , 

Krisztus, Marx) után következik valaki, 

aki er�szakosan bitorolja a forradal-

már megnevezést; kap is egy verset a 

fülkébe men� forradalmárról (a verset 

a permutáció – lásd ott – alakzatára 

építi Debreczeny), aki odabent végzi 

a dolgát, „nem húzta meg a forradal-

már a vizet / � kijött s a forradalom ott 

maradt” (22.).

Gyakran egyetlen szó képes be-

határolni a vers témáját adó kort és 

a szerz�nek ehhez való viszonyát. 

A  többletjelentést adó szó a vörös 

el�tti jelz�:

tudatom veletek

szívemben októbervörös húst viszek

Még nem nyílik meg a vers, még 

csak disznóölést sejtet a költ�, de a 

záró versszakban egyértelm�síti a jel-

z�t és a képet:

itt volt a ház

1956 volt

kurzív hullafolt-kalász

látod?

a fa veszt�hely

versbe írom az istent is

…�����(57.)

Van, hogy egy személy és híres 

versének sorai épülnek bele a versbe, 

így a politikum az intertextuson ke-

resztül jut érvényre:

de hát mért csatatér ez ha nem 

csatatér?

kavicsszüret a senkiföldjén

fél lábam egyfolytában sírba lóg

A  kurzivált sor Rózsa Endre Az 

elsüllyedt csatatér cím� verséb�l va-

ló, a  vers utolsó sorában a „kietlen 

ünnepen sárkányt ereget az ámok-

futó”: a  kietlen ünnep képzete Ró-

zsa Endre kiürült ünnepek gondolatát 

folytatja, az ámokfutó egy versének 

és egy kötetének címe (Az ámokfutó 

álma) (86.).
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A  modernnek tartott költ�kt�l tá-

vol áll a pátosz, igyekeznek is ma-

gukat elhatárolni t�le. Még a Nagy 

László-féle „káromkodásból kated-

rálist” diadalmaskodó fenségessége, 

a „fönséges fejét bánat, bitangság fölé 

vágta” önapoteózisa is idegenné vált. 

Debreczeny egész lényét�l idegen ez 

az attit�d, pedig vallomásos költ�, 

csakhogy a vallomásokat szemérme-

sen bújtatja, leggyakrabban intertex-

tusokba. A hazajönni cím� vers kollázs 

ugyan, de úgy van megszerkesztve, 

hogy az els� szakasz a hontalanok ha-

zátlanságát mutatja fel („a zsebtükrök 

a híd alól / nem tudnak hazajönni”), 

a második szakasz dühödt kirohanás 

azok ellen, akik „meghonosították” 

a hajléktalanságot, feledtetni akarják 

történelmünk szégyenletes pillanatait 

(Abda), eltörölni a hajdan útmutató 

ideológusokat. A  korábbi cél: Euró-

pába érkezni, már csak álom maradt. 

A szakasz végén kiderül: a költ� azo-

nosítja magát a hajléktalanokkal. Az 

egész szakaszt idézem:

ez is európa hörcsögök

narkózis után a feszületen dalolok

gyászhuszárok küzdenek az élet-

anyaggal

abda ma nálad a labda

nyugdíjas mondóka a stadionban

a kísértetjáráson szótlanul vártalak

éppen hajnalodtak a látomások

mindent láttam egy zsebtükörben

a híd alól nem tudtam hazajönni

A  szakasz minden szava utalás 

elhangzott szövegekre, frázisokra, 

a  „kísértetjárás” ama nagy fi lozófusra 

emlékeztet, aki úti célunkat hajdan 

kijelölte. A  megvalósulatlan „álom-

szonettek” „éppen hajnalodnak”, de 

a versvégen a kísértetjárással együtt 

elt�nnek. Következmény: „a  híd alól 

nem tudtam hazajönni” (64.).

A költ� pedig pontosan tudja, hol 

találná meg hazáját. Az ott a haza 

cím� versben felsorakoztatja mind-

azt, ami hazává tehet egy országot. 

A „mindaz” Debreczenynél együtt tar-

talmazza a szépet és jót, ill. a rútat. 

A szép és rút elemek elválasztás nél-

kül keverednek a versben, mintegy a 

költ� lelkében viaskodó ellentmondá-

sok egymásnak feszülését érzékeltet-

ve. Mutatóba néhány az egyértelm�en 

negatív haza-képekb�l: „hol helyetted 

csak a csönd”; „sötétl� árny lesz az 

arcom / repedezik rajta a kéreg”; 

„henterg� vén falloszok / táncolnak 

minden mozdulatban”; „abszurd láto-

más itt a valóság”; „profi t csikordul / 

egymáson taposva”; „ott a haza / hol 

távolodó hátát látom / m�anyag szaty-

rokon cégtáblákon / révedezik anya-

nyelvem / a spekulánsok édene betel-

jesedett”; „manapság szegény latrok 

nincsenek / csak utcalányok”; „hazug 

a perc és a pillanat”; „a sors jegyeket 

osztogat / a törpe hülye vicceket me-

sél”; „a csend gyávasággal visel�s / a 

csörömpöl� pénztárgép csak legyint”; 

„motyognak balga szónokok / van 

helyünk európában / itt a kátyúban 

megpihenünk / hátunkon cipeljük a 

törpét / ahol a stadion ott a haza / ahol 

� szotyolázik ott a haza”. A haza pozi-

tív képeinek száma mindössze kett�: 

„hol az ember álmodozik remél”; „hol 

a fekete eperfa bólogat / hervadnak 

és virágoznak a versek”. A  második 

kép nagyon er�s intertextus: nem-

csak ismer�s, hanem konnotációja 

egy újabb összefüggésbe helyezi a 

verset: az „isten, haza, család” álságos 

jelszava helyett megzendül a Családi 

kör megnyugtató baritonja, a  Pet�fi t 

szólító (lásd alább) intertextus mellé 

az Arany-felidézés (65–66.).

Babits verset aktualizáló intertex-

tus a „mert vétkesek közt trafi kos aki 

néma” (26.).
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A  Házi feladat: Józsefváros cím� 

versben a Palotanegyedb�l a romos 

kocsmákkal teli Józsefvárosra rálátva 

élesek a különbségek:

sz�k utcák által határolt

szoba-konyhás

mennyország

ma emberek lakják

az egykori lovardát

nyirkos és dohos házfalak

udvarban kiskert és mállanak

faácsolaton függ�

függ�folyosók

�����(119.)

Két sorozat zárja a kötetet: az 

egyik a hét napjait veszi sorra, mint-

egy az élet kezdetét�l a vég felé ha-

ladásának metaforáját – az id� meta-

foráját: „az élet hétf�jén már megint 

/ kitört az ablak / vagyis jaj dehogy 

/ kitört már megint a forradalom / 

az ablaktisztításban / talán azért volt 

mocskos az üveg / zúg a fülke forr 

a fülke / forr a fülkedalom” (187.); 

„az élet keddjén (…) isten el�l me-

nekülve / idejük van a zsoltároknak 

és az elmélkedésnek”; majd „a  zsol-

tárok és isten el�l menekülve / ideje 

van a meggazdagodásnak” (189.); „az 

élet szerdáján” el�sorolódnak a titkos, 

rejtegetni való dolgok, a  fenyegetés: 

„térdfi gyel� kamerák / benéznek a 

szoknya alá” – a szójáték nem öncélú: 

az általános tér megfi gyelése helyett 

a szemérmesen rejtett személyi-n�i 

titkok feltárása a megalázóbb (192.). 

A  mai élet min�ségét jelzi, hogy a 

forradalom szóról a szenny jut az 

eszébe, amit tisztítani kell, és a hajdan 

szent fogalom elértéktelenedésének 

mértékét egy rendkívüli intertextussal 

határozza meg: József Attila emelke-

detten szép Ódájából veszi a szennyel 

szembeállított fenséges ellenpontot: 

„az élet hétf�jén én / a legszebb ab-

laküvegek közül / téged tisztítalak / 

te kedves szép alak / ki a mocsokban 

tükröz�dsz” (188.). A képben még egy 

allúzió rejlik: „a legszebb ablaküvegek 

közül téged tisztítalak” – aki valaha 

is „zakatolt”, hallja a fülében az „én a 

legszebb lányok közül / téged válasz-

talak” szöveget is.

Az élet közepén – azaz már törté-

nelmünk menetében  –, „az élet csü-

törtökén” a megáradó víz fenyegeti 

az életet (193.); „az élet péntekén” 

játékháborúval készülnek a valódi el�-

renyomulásra („halljuk a t�zálló áll-

ványzatok ropogását”), a vakhit elleni 

támadásra, az álszent próféták áler-

kölcsei elleni egészséges, normális 

életre („a  diszkréten plátóira hangolt 

vágy gerlicéit / tápláljuk a szeretet ma-

dáreledelével / elutasítjuk a többréte-

g� és bonyolult alsónem�t / mert a 

szeretet nem visel vastag alsónem�t”, 

194.) – persze érezzük a szarkazmust 

ebben az egészséges emberi kapcso-

latban is. Az „élet szombatján” az el-

jövetelre, azaz a végre várva feketébe 

öltözik minden férfi , „az élet szombat-

ján” a költ� hitet tesz a posztmodern 

teória ellenében, amennyiben szerin-

te nincs szerepl� nélküli szemérmes 

vers és nincs szerepl� nélküli szerel-

mes vers (azaz mégsem hiányozhat 

a posztmodern által kiirtott szemé-

lyesség), és nehéz elképzelni az élet 

egyéb megnyilvánulásainak hiányát is 

(vizeletnyomok a fatörzsön), mintha 

a feketébe öltözött férfi ak mindezek 

temetésére készülnének.

„És mégis – zengeti fel a költ� 

a magyar költészet megmaradásra, 

küzdésre int� örök parancsát – élni 

bizonyos emberi szinten / örömmel 

és böllérkéssel a szívben / várni az 

eljövetelt” (196.). A hét végén – az élet 

végén  –, „az élet vasárnapján” fordí-

tott világ köszönt be, az élet f�sze-



ABLAK

8181

repl�jévé az élet macskája válik („az 

élet macskája a helyzetet igyekszik 

megragadni”; „a  fakír megtisztítja az 

ablakot / eredeti fényében pompázik 

a kosz”; „összegy�rtem volna veled 

a leped�t / de hát a macska olyan 

szépen kivasalta”; „na ott tápláljuk a 

macskát / a szeretet madáreledelé-

vel”; „mire a piros szárnyú gyík a lila 

level� fák és Gauguin / füle visszatér-

tek a nagymisér�l”). A  fordított világ 

sok el�képe közül az ókori Saturnalia, 

a  társadalmi helyzetek felcserélésé-

nek ünnepe a legközelebbi rokona, 

ahol egy napig az elnyomottaknak 

áll a világ. A  társadalmi helyzet fel-

tételezése a vers hátterében nem 

önkényes, maga a költ� szövi bele a 

vers testébe („a diplomáciai er�feszí-

tésekkel párhuzamosan”; „menekülés 

idején”). A fordított világ képi megfor-

málása a permutáció (lásd ott) egyik 

legremekebb példája (197.).

A  másik sorozat „f�szerepl�je” a 

lakkcip� – ezzel a sorozattal valami 

olyan egyedit valósít meg Debreczeny 

a költészetben, amihez hasonlót nem 

ismerek: a  lakkcip� szimbólumává 

válik a világ változásának, jelképez 

korszakokat, egy osztályt, egy divatot, 

bizonyos anyagi szinten létezést (köl-

csön kell kérni); „ne haragudj hogy 

kölcsönvettem / az érettségire köl-

csönkapott lakkcip�det /…/ érett fejjel 

teletömködni lótuszlevelekkel / a  há-

rom számmal nagyobb lakkcip�t / 

hogy a lábamról le ne essen”; „itt állok 

fekete lakkcip�ben / a duzzasztógá-

ton”. A további példák sorolása helyett 

összegezzük Debreczenível: „egysze-

r�en minden a lakkcip�” (173–185.).

Egyetlen hasonló jelenséget is-

merek a m�vel�déstörténetben, ahol 

egyetlen szó – és nem is tárgy – jel-

képez mindent: a  Tristan Tzara által 

megfogalmazott Dadaista Kiáltvány-

ban a DADA szó helyettesít minden 

kimondhatatlan lényeget: „minden 

DADA”. (A dadaizmussal való hasonló-

ságról vö. a Mi új ebben a mai avant-

gárdban cím� zárófejezetet.)

Az irodalom folyamában – az in-

tertextusok. Elkerülhetetlen volt már 

eddig is, hogy rámutassunk a manap-

ság divatos és intertextusként tisztelt 

poétikai eljárásra, amelynek lényege, 

hogy a költ� saját gondolatmenete 

meger�sítéséhez vagy a saját szavak 

kimondása helyett valamely el�djé-

nek, kortársának m�véb�l idéz. Nem 

kell az eljárást feltétlenül posztmo-

dern aktusnak gondolnunk, hiszen ré-

gi korok költészetében olykor egyene-

sen megkövetelték az el�dök szöve-

geinek felhasználását, és minél több 

szöveget tudott idézni az utód, m�vét 

annál értékesebbnek gondolták. (Így 

születtek például a Homérosz- és Ver-

gilius-centók.) A mai idézés annyiban 

különbözik a régit�l, hogy általában 

nem pontos, csak utalásos idézés, 

ezért nevezik „felidézésnek”; a pontos 

idézésnél vagy jelzi a szerz� a szöveg 

lel�helyét, vagy nem – ez a gyakoribb.

Debreczeny a tisztességes idéz�k 

közé tartozik: mindig megjelöli, ki-

nek melyik m�véb�l merít, s�t, mely 

m�vekb�l állít össze kollázst (ez a 

kedvenc m�faja). Nem öncélúak ezek 

az idézetek, felidézések: Debreczeny-

nek fontos, hogy az egész magyar és 

világirodalom részének tudhassa ma-

gát, hogy érezze: benne van az egye-

temes költészet folyamatában. Ahhoz, 

hogy valaki mindenhez megtalálja az 

odaill� intertextust, nagyon m�velt-

nek kell lennie, pontosan m�köd� 

asszociációs bázissal kell rendelkez-

nie. Az asszociációt bármi elindíthatja: 

egy szó, egy hangalak, egy képrészlet 

stb. Az alábbi példában két nagyon 

távoli képet ránt össze egyetlen szó, 

a reszket segítségével.
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reszket a lelkem

mert a delírium már csak ilyen

reszket az embernek mindene

pedig nem szállott rá madárka.

�����(11.)

A  fenti humort csak tájékozott 

magyar olvasó tudja érzékelni, és az 

intertextusok nagy részére is áll, hogy 

csak az eredeti nyelven írt és általában 

közismert költészet alkalmas erre a 

stilisztikai eljárásra. (Ez vonatkozik 

a  korábbi Családi kör-felidézésre is.)

A magyar költészetb�l merített in-

tertextusok mutatják, hogy közismert 

szövegekb�l lehet igazán jó intertex-

tusokat formálni: egy mondatvariációs 

(lásd kés�bb: permutáció) versben a 

fokozatosan elért – fokozatosan elron-

tott – intertextus így hangzik:

anyám a virágmintás

teamécsek nem hazudnak

Eredetije Pet�fi nél: „anyám, az ál-

mok nem hazudnak”. A következ� va-

riáció meglep hétköznapivá silányított 

képével:

csak ami nincs annak van krumpli

csak ami lesz az a krumplivirág

A  rontott intertextusból er�telje-

sen cseng ki az alap, amire a sorok 

épülnek, az az ellentét, ami a két sor 

karakterét adja: a  b�vített állítmányi 

részek mellett az alanyok változnak 

(krumpli, ill. krumplivirág), és csak 

azért nem érezzük blaszfémiának a 

szövegrontást, mert a beépített ide-

gen szövegrész, a krumpli József At-

tila költészetének egyik visszatér�, 

fontos motívuma, mint minden, ami 

a táplálkozáshoz tartozik („Mint egy 

tányér krumplipaprikás, / lassan g�-

zölög lusta, / langy estében a piros 

palás, / rakás falucska.”; Falu). Deb-

reczeny mintája, az eredeti József At-

tila-vers gondolati költészetének egyik 

legkomplexebb képét mutatja:

Csak ami nincs, annak van bokra,

csak ami lesz, az a virág,

ami van, széthull darabokra.

�����(Eszmélet, IV.)

De fontos elemmé válik Debrecze-

nynél is, aki hazánkat – sajnos, milyen 

igaz! – találóan „krumpli-magyaror-

szágnak” nevezi (139.).

Két Karinthy-versb�l kontaminálja 

a következ� kollázsát:

elrepültek a pillangóvirágok

�����(Pitypang)

és

nem mondhatom el mindenkinek

elmondom hát senkinek (El�szó)

�����(28.)

Csak a szavak azonosak, a  mon-

dat szintaxisa egészen más:

áldom vagy verem a sors kezét,

így fordul az amerikai avantgárd egyik 

fenegyerekéhez, Gregory Corsóhoz, 

és kérdéseket – természetesen köl-

t�ieket –, groteszkeket, abszurdokat 

tesz fel a halott költ�nek (37.).

Kiforgat az ókorból származó köz-

mondásokat is:

a hajam hosszú volt

a m�vészet rövid

(azaz „ars longa, vita brevis”), és így 

emlékezik beat-korszakbeli indulásá-

ra (38.).

Világirodalmi intertextusait best-

seller voltuk miatt könny� megfejteni: 

két – pólókról, bögrékr�l és egyéb 

kütyükr�l is ismert – fi lm és regény 
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címeit keveri össze: „nézi a gy�r�k 

háborúját / a csillagok ura”.

Nagy Zopán verse kapcsán Camus 

Sziszüphoszának remek sora jut eszé-

be, természetesen elcsavarva a végét: 

Camus: „Nincs sors, melyet le ne 

gy�zne a megvetés”, Debreczenynél: 

„nincs sors, amelyet le ne gy�zne a 

nevetés”, és még meg is er�síti, hogy 

közhelyesebbé tegye: „ki mint nevet 

úgy arat” (82.).

Ahhoz, hogy egyetlen szó felidézze 

eredeti helyét, nagyon er�sen be-

lénk vés�dött szövegnek kell lennie: 

a  „rosszkedvünk tavaszra kivirágzik” 

úgy kelti fel a Shakespeare-dráma 

kezdetét, hogy a kulcsszó még csak 

nem is sor elején áll. A  III. Richárd 

kezdete pedig: „York napsütése rossz-

kedvünk telét tündökl� nyárrá változ-

tatta át” (186.).

M�veletek a szövegen belül – a 

permutáció. A  permutáció ismétlé-

sen és a szavak helycseréjén alapuló 

retorikai alakzat, Debreczenynek talán 

a legkedveltebb szövegalkotó elve. 

Vannak egyszer� és összetett permu-

tációi; az egyszer�bbekben kevesebb 

elem cserél helyet (egy korábbi köte-

tének a címe ilyen: A területtel �rzött 

kutya). Az egyszer�bb típusokból ke-

vesebbet ír Debreczeny: � azt szereti, 

ha minél nehezebb a feladat. Egyik 

legtökéletesebb permutációs verse 

– mert rendkívül egyszer� cselekmény 

történik az elbeszélt jelenetben – a 

jobban szerettem volna cím�: az els� 

szakasz minden sora felborul a követ-

kez�kben, minden szava kapcsolódik 

a szöveg minden szavához, és mind-

ezenközben a szöveg értelmes marad. 

A permutációban részt vev� elemek az 

els� szakaszban:

vasárnap reggel jobban szerettem 

volna

magam f�zni a kávét magamnak

szerettem volna konyhában ko-

tyogni

motyogni magamban valamit ál-

mosan

ami behallatszik a hasábrádióba

de tönkrement a kávéf�z�

és vasárnap reggel tönkrementem 

én is

A második szakaszba belépnek új 

elemek, amelyek egyrészt szójátékok-

ra adnak alkalmat:

lecsavartam volna a kávéf�z�r�l 

a tet�t

ennek az egésznek nem volt sok 

teteje

de már csak ilyen a dolgok menete

az ember csavargat valamit álmosan

a templom tetejér�l a tornyot

óvatosan lecsavarja hogy benézzen

(…),

majd a továbbiakban ezek az új ele-

mek is részt vesznek a permutáció-

ban. A  „minden elem kapcsolódik 

minden elemhez” két irányban is 

megtörténik:

A → B; B → A; majd A → B → C, ill. C 

→ B, ill. C → B → A; ill. B → A → C, ill. B 

→ C → A változatokban.

Ha a szövegalkotó szavakat-frázi-

sokat a minimálisra korlátozza, akkor 

soronként két-három elemet számol-

hatok, ez megszorozva a 42 sorral, 

meglehet�sen gazdag variációsoroza-

tot hoz létre (93.).

Az egyik legszellemesebb az inter-

textusok között már említett Pet�fi -fel-

idézés, a virágminták nem hazudnak 

cím�, amely a kezd� két sortól:

anyám a virágmintás

teamécsesek nem hazudnak

jut el a zárósorokig:
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akkor a sorminta teaminta

anyám ma mintáért ment a menta

anyám ma a virágmintákat követjük

Eközben a szövegben szó esik ha-

zugságról, érdekr�l, fényesked�kr�l, 

kényesked�kr�l, és van szürrealitás-

ként ható három sor is:

a virágzásban lév� teába

akkor is tesznek mécsesvirágot

hogy megvilágítsa a világot

Egy Pet�fi -motívumra alapozott 

versben a világ megvilágítása nem 

öncélú tréfa, hanem – még mindig – a 

folytonos várakozás a szellem napvilá-

gának feltündöklésére (32.).

(Összetett permutáció még a Kí-

sérjenek el cím� darab is, 104.)

A  permutációk testet öltése 

– a fordított világ. A  permutációk 

többsége létrehozza az alapállapot 

megfordítását, a fordított világot. Van 

verse, amely ennek a fordított vi-

lágnak a képét mutatja, annak ma-

gyarázatával: tévképzetek rabjai va-

gyunk, a  tévképzetek, a  rögeszmék 

pedig szabadsághiányból erednek. 

Az aranyhalak cím� versben min-

den kép oxymoron: a  mi tekinte-

tünk riadt, de t�lünk vadulnak el 

az oroszlánfej� halak. A  szabadság 

egyetlen szétesés (a  rend helyett), 

és a szétesés után „szavakba önti 

magát a létezés”, tehát a szabadság-

hiányos létezés szólal meg imigyen: 

„azt hittük lábunknál fekszik a kert 

/ pedig mi csaholunk a kert lábai-

nál / a remény perceiben / szemünk 

el�tt összeforr a seb / a fájdalom 

begyógyul szemünkben” (a  seb a 

szemünk el�tt van, de a szemünkben 

gyógyul meg a fájdalom). De rabok 

az állatok is, megjelenítésük csupa 

oxymoron:

oroszlánfej� aranyhalak

a tágas kerti medencében

etetéskor egymást lökdösik

taszigálják

�����(135.)

hátrafelé haladsz egy vers címe és 

els� sora, és ebben a versben valóban 

minden fordítva van. Nemcsak hátra-

felé haladsz, de nem tudod, a  kutya 

vagy-e, vagy a gyalogos, vagy talán a 

vágóhídon kukorékoló kakas. Kulcs-

sor következik: „a sárga házat rég be-

zárták”, ami nemcsak a vers valósága, 

hanem országunké is: a  Lipótmez� 

bezárása után az �rültek szabadon 

kóborolnak hazánkban. „nem jön el 

érted senki sem / sem isten sem a 

sintér”. A  vers végén a fordított világ 

már abszurddá válik:

isten orrára rászáll a légy

nem látja szegény

de a légy összetett szeme

mindent lát

mindent lát

�����(130–131.)

„Színház az egész világ” – mondhat-

ná Shakespeare-rel, de nem idéz ilyen 

fennkölt – és egyben közhellyé vált – 

mondatokat, csak leírja létezésünk tra-

gikomikus látszatvilágát, ami – mintegy 

kulisszán – e földön játszódik. A  rövid 

kis versben kulcsszavak vannak:

aki meghalt

az a földre rogyott

kiáltozott és kapálózott

aki meg�rült

id�nként aztán

összecserélték a szerepeket

a mesterdalnokok

�����(kiem. Sz. E.)
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A  kiemelt sorok hordozzák Deb-

reczeny világképének egy lényeges 

vonását: a  földön játszott szerepek 

felcserél�dnek (a  kemény mondatot 

jelent�ségteljesebbé teszi, hogy mind-

ez a „klasszikus mesterdalnokokkal” 

történik). Ez a szerepcserés látásmód 

nyilvánul meg a permutációkban, oxy-

moronokban, paradoxonokban. A sze-

repcsere lényege: senki sem jár jól, 

egyik változat sem élhet�. A  vigasz:

de szerencsére a megemelt desz-

kaszínpad

süllyeszt� alkalmazását is lehet�vé 

tette

�����(136.)

Ezt kapjuk: mehetünk a süllyesz-

t�be. De nem Don Giovanni diadal-

mas heroizmusával, csak a kisembe-

rek alantas megsemmisülésével.

M�veletek a szövegen belül – a 

homonímia. A  homonímia azonos 

alakú, de különböz� jelentés� szavak 

használatán alapuló alakzat; kevésbé 

értékes költ�i fogásként egyszer�en 

szóvicc, tréfa. Nem bír magasabb esz-

tétikai értékkel az alábbi játék:

hívd segítségül a karmát

a macska holdban áztatja

a karmát

�����(51.)

Érdekesebb kapcsolás, amikor a 

köznyelvi szólást – fájdalmában csil-

lagokat látott – viszi át irreális asztro-

lógiai eseményre: „de fájt a lábam / 

délben láttam a csillagokat” (28.).

Egy homonímián alapuló verskez-

det után az egyalakúság egyik tagja 

életre kel:

mikor az utcán átmegy a t�zcsap

mindig akkora zajt csap,

és ezután kezd�dik a t�zcsap-tárgy 

alaki hasonlóságának éledése:

a kígyó az uborkára feltekeredik.

A kép szakaszokkal kés�bb kitelje-

sedik: „éhez� táncosok és akrobaták / 

uborkástól megeszik a kígyót”. (Nem 

lehet fi gyelmen kívül hagyni a vers-

kezdet rontott intertextusát: József 

Attila ritka jókedv� és különösen dal-

lamos verse kezd�dik így: „Mikor az 

uccán átment a kedves”).

Gunyoros-megmosolyogtató a visz-

szaemlékezés a „sosem létezett szo-

cia lizmusban” élt énjére: „az élet ki-

rálya voltam / még a fogamat is meg-

koronázták” (38.). Hangalaki hasonló-

ság adja az alábbi tragikomikus sort: 

„a hátországnak viszketett a háta”, de 

immár nem öncélú a játék: „a haza be-

l�le vakar el� katonákat” (17.).

Parti Nagy Lajos versszövegeit a 

posztmodern kritikusok úgy olvassák, 

ahogyan a posztmodern kritikusok 

posztmodern szöveget vizsgálnak. Par-

ti Nagy homonimáiról a következ�ket 

írja elragadtatott kritikusa: „A nyelvben 

adott, etimológiailag nem is összefüg-

g� hasonló hangzású tövek esetleges 

egybejátszása jelzi annak egyik lehet�-

ségét, ahogy a nyelv ’alkotótárssá’ vál-

hat a szövegalkotás és a szövegolvasás 

folyamatában” (Kulcsár Szabó Ern�, 

A  nyelv mint alkotótárs. Nyelviség 

és esztétikai tapasztalat újabb irodal-

munkban, Alföld, 1995/7., 59.).

Ilyen alapállásból – hogy mi ma-

gunk kiszolgáltatottak vagyunk a 

nyelvnek – nem véletlen, ha ilyen 

megállapításokra jut Parti Nagy elem-

z�je: „Az olvasás lineáris folyamatát 

id�r�l id�re megszakítja a különbö-

z� értelmezési lehet�ségek számá-

ra nyitva hagyott szöveg” (Domon-

kosi Ágnes, A  nyelv átértékel�dé-

se a posztmodern költ�i stílusban, 
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http://www.c3.hu/~magyarnyelv/01-2/

domonkosi.htm). Hasonlókat olvas-

hatunk más, posztmodernként értel-

mezett költ�kr�l is: „Tandorinál a vers 

valóban önmagát szüli meg – folyto-

nosan generálja magát. (…) Marnóra 

is ez érvényes. Versei önmagukat írják 

– legszívesebben szétírnák magukat” 

(Földényi F. László, „Idilli verdesés-

zaj”, Jelenkor, 1999/6.).

Debreczenynél sosem érzem a 

nyelv fels�bbrend�ségét az alkotóval 

szemben: �  alkalmazza a helyesen 

megtalált nyelvi elemeket, nem azok 

generálják – egymásra rátalálva – a 

verset.

Amikor – a csak lassabb olvasás-

ra képes olvasó – „megakadna” egy 

olyan fordulaton, miszerint:

mutatja okostelefonján

a napok számát

és a rendelkezésre álló

kolbász mennyiségét

�����(11.),

akkor nem posztmodern olvasási ne-

hézséggel van dolgunk, hanem a költ� 

újra el�vesz a magyar költészet hatal-

mas kelléktárából egy alakzatot, ami-

nek közölés a neve, a  lényege pedig, 

hogy egy állítmány visszautal egy el�z� 

tárgyra és egyben el�remutat egy kö-

vetkez�re. Régi költ�inknek kedvenc 

alakzata volt, példánk Csokonaitól:

„a  mai nap jármát s odahagytam 

az emberi lármát” (a  sor egyébként 

leoninus hexameter, amelyben éppen 

a rímel� szavak kapcsolhatók össze a 

rímen kívül a közös állítmánnyal is).

A  régebben használt mondatszer-

kezettel szemben Debreczeny el�re-

helyezi az állítmányt, így a második 

tárgytól nagyobb távolságra került, 

ezáltal meglepetést okoz, más ver-

sekben esetleg csattanót helyez a 

szakaszvégre.

Költ�i eszközei. Leggyakoribb 

és leginkább kedvelt szövegformáló 

elve az asszociáció, amely kétféle le-

het: akusztikus (hangzáson alapuló) 

vagy tematikus. Debreczeny agyának 

fürge mozgásával vadászik a hangzási 

hasonlóságokra, lubickol bennük: tur-

békolás – térburkolás.

Egész asszociációsor épül hangzá-

si rokonságra:

az alma szombaton vérzett

de nem t�nt fel mivel piros alma volt

de nem volt mogyoró

a színe akár a kanyaró

morbilli és kiborult a bili

�����(76.)

A jelentésmódosulás messze vezet 

a kiindulóponttól; a verskezdet:

összehajtogatják és a szívük fölé

bels� zsebükbe teszik

labor leleteiket a vértanúk

És a versvég: „olyan békésen zajlik 

ma a béke” (34.).

Az ellentételezés akkor fejti ki leg-

inkább a hatását, ha iróniával-öniró-

niával társul. Így indul egy vers:

ahogy ültem a vécén

a rózsaligetben

egy ellentételez� idilli képpel; az idill-

ben a költészetr�l elmélkedik hosz-

szan, érdekesen, mígnem bekúszik a 

legélesebb ellentét:

arra gondolok milyen jó lenne

folytatni a verset

(…)

de hát mégsem illik ilyesmit

e meghitt kis helyen

hallgatnék de Szókratész mindig 

szóra kész

beszélgetve vezet rá
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hogy a rózsaligetben

az erkölcsi igazságot megtaláljam 

a vécén

(…)

és a szennyvíz zubogása közben el�-

lép Aphrodité, hol piros, hol fehér 

rózsák között (159.).

Az idézetben egy nagyon jó rím is 

van: Szókratész mindig szóra kész, 

ami már a túl jó rímek kategóriájába 

tartozik, amelyek a humor forrásai 

is lehetnek. A  költ� szereti ezeket a 

túl jó, azaz mosolyt fakasztó rímeket 

(„nézem tankerek-e / megforgat en-

gem a tan kereke”, 164.), panaszra- 

tavaszra (157.); és van egy teljes, 

rövid szakasz, ellentételezéssel és 

szóviccet alkotó, szóátvágásos homo-

nima-rímmel:

kérdem én vagyok-e

kérdez � lehet-e

kérdem rom-e

ó Júlia

�����(124.)

E rövidke részben a homonima-rím 

csattanóként érkezik – ez a csattanóra 

élezettség Debreczeny kedvelt fogása.

Mi az új ebben az örök avant-

gárdban? A  kötetben van egy so-

rozat, f�h�se a lakkcip�. Különféle 

helyszíneken különféle emberek vise-

lik vagy átadják egymásnak; különféle 

társadalmi rétegek között vándorol, 

különféle létmin�ségeket szimbolizál. 

Az egyik vers címe: minden a lakk-

cip�. Ez a cím és ez a vers a soro-

zat kulcsdarabja; a  lakkcip� mindent 

és mindenkit képes helyettesíteni, 

szimbóluma jónak és rossznak. Ed-

digi olvasmányélményeimben efféle 

megoldással nem találkoztam: ez a 

tárgy önálló életre keltve a MINDEN. 

Egyetlen szöveget tudok csak el�z-

ményként állítani, a többek által meg-

fogalmazott Dadaista Kiáltványt, ahol 

minden a DADA. A lakkcip� a vizsgált 

szövegviszonyokban éppúgy nem je-

lent semmit, mint a DADA.

[Néhány idézet a különféle Dadais-

ta Kiáltványokból, amelyekben felfi -

gyelhetünk több Debreczeny-alkotás-

módra: ellentételezés, groteszk, non-

szensz stb. „Dada nem jelent semmit. 

Azért írom ezt a kiáltványt, hogy ki-

mutassam, lehet ellentmondásos cse-

lekedeteket is egyszerre végrehajtani 

egy rövid lélegzetnyi id� alatt, a  cse-

lekvés ellen vagyok, és a folytonos 

ellentmondást szeretem…” „A  Dada 

szó a lehet� legpozitívabb kapcsolatot 

jelenti a minket körülvev� valósággal 

(…) Az élet zajok, színek, szellemi 

ritmusok egyidej� z�rzavarában kelet-

kezik, amelyeket a dadaista m�vészet 

kiáltásokkal és heves lázzal azonnal, 

közvetlenül a maga hétköznapi lehe-

t�ségében és egész brutális valóságá-

ban ad vissza” (Tristan Tzara, 1918).

„…Hogy lehet levetni minden si-

kamlósságot és zsurnalizmust, min-

den kedvességet és fenséget, minden 

túlmoralizáltságot, elállatiasodottságot 

és mesterkéltséget? Úgy, hogy Dadát 

mondasz. A Dada a világ lelke, a Da-

da a fénypont, a Dada a világ legjobb 

liliom szappanja” (Hugo Ball, 1916).

Debreczeny maga is tudatosan 

visszautal az eredeti Dadára, amikor 

leírja látogatását egy múzeumban, 

ahol csupa objet trouvét lát, majd 

pontosan elemzi, amit lát:

a múzeum a szépség temploma

hol térdre borulunk

a tiszta esztétikum el�tt

mágia etika tudomány

mesterség hasznosság természet

(…)

láttam a múzeumban a m�alkotást

posztamensen láttam a forrást
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egy csodálatos gyönyör� piszoárt

gondolatiság volt benne gondo-

latiság

a m�vészetr�l beszélt énnekem

(…)�����(127–128.)

Emlékezzünk a rózsalugasban álló 

vécére, és olvassuk mellé a Dadaista 

Kiáltványt: „A legjobb, a legeredetibb 

m�vészek azok lesznek, akik az élet 

vízesésének bömbölése közben min-

den órában visszanyerik saját testük 

egy részét, és miközben belevetik 

magukat a korszellembe, kezük és 

szívük egyaránt vérzik” (Richard Huel-

senbeck, 1918).

Debreczeny kis kötete számomra 

egyértelm�en – a modernség ér-

telmében vett – avantgárd alkotás. 

Nem posztmodern, mert van világ-

nézete (nevezzük akár narratívának 

is?!), amit A  szöveg teste fejezet-

ben kibontottam: az elesettekkel, 

szegényekkel, megalázottakkal érez 

együtt; van haza-fogalma és haza-

szeretete; visszaemlékszik az általa 

pozitívnak tartott történelmi korsza-

kokra (1956); míg a posztmodernnek 

nincsenek emlékei. Debreczeny azo-

nosul saját szövegével, s�t gyakran 

maga a versek alanya – a posztmo-

dern teória szerint a verseknek nincs 

szerz�jük, sem alanyuk. Amit közölni 

akar, azt minden, rendelkezésre álló 

eszközzel közli, kimondja, üzeni – 

véleménye van: ez sem posztmodern 

magatartás.

Az elemzésben megfi gyelt stiliszti-

kai, retorikai és egyéb nyelvi elemek a 

jelentés minél hathatósabb kifejtését 

célozzák, méghozzá felhívó erej� at-

tit�ddel:

minden hatalmat egy k�falloszra 

ruházunk

monitoron nézed a falloszt

ahogy pénzt oszt

valaki hazavitte a toronyórát

itt hagyta a láncot (…)

�����(26–27.)

A  forradalmár vers egésze a fülke-

forradalom és annak végrehajtója el-

len szól (22.); a szakrális nagymama 

versvégén a kurzivált, utolsó el�tti 

szakasz a ránk nehezed� nihilt pana-

szolja (14.); az ébred� magyarok ellen 

szól a régészeti lelet (10.).

Ez a régi avantgárdot feléleszt� 

költ� újdonságot abban hoz, amit 

A  szöveg teste fejezetben összegez-

tem: határozott állásfoglalást társa-

dalmi, politikai kérdésekben, a közös-

ség keresését és megtartását, a  tör-

téneti emlékek meg�rzését – a DADA 

mindezt tagadta, törölte.

Határozott személyiség�, éles vi-

láglátású, pontosan megfogalmazott 

szövegekkel üzen�, el�reviv� szán-

dékú szerz� Debreczeny. Amilyenek 

a legjobb mai modernek, az örök 

avantgárdok.

Szepes Erika


