
Ablak

9999

Zeng�kövek
Posztmodern tündérmese? Fantasy-regények és 

fi lmek századaiban élve, e m�fajokkal érintkezve 

különleges színfoltot képvisel Toót-Holló Tamás 

igencsak vaskos regénytrilógiája, A Garabon ciás 

Könyve, mely a Napkút Kiadó gondozásában 

látta meg az éltet� Napot, s számít Nap-szem� 

olvasók éber, metafi zikai orientáltságú fi gyel-

mére. A  m� sokszoros tájékozottságot kíván a 

befogadótól: �smagyar regék szálai, népme-

séink motívumai, népdalaink formakincse, tál-

toshitünk rekonstruálható építménye ötvöz�dik 

itt mozaikszer�en szerves egésszé az ókínai 

univerzalizmus, konfucianizmus és taoizmus 

bölcseletével, s egészül ki az egzisztencializmus 

világlátásának ízeivel. S  mindehhez negyedik 

f�elemként a rock and roll egyes irányzatainak e komplex szemlélethez való 

hozzákapcsolása járul.

A  trilógia három, önmagában sem csekély terjedelm�, és egymásra már 

címadásában is rezonáló részb�l áll: Üsse k� (2012, alcíme: Mámor, Mágia, 

Magasság), Három a k� (2013, Tisztelet, Tartás, Teremtés), Gördül a k� (2014, 

Rím, Rítus, Ritmus). A már alliteráló alcímeivel is emelkedett hagyományt, pozi-

tív energiákat sugalló m� felvezet� idézetei irodalomtörténeti kontextusba he-

lyezik az alkotást: Weöres Sándor Bolond Istókjának kulcs-bekezdései, illetve a 

Pásztor Bélával közösen komponált Weöres-vers: A garabonciások énekeib�l, 

továbbá Nagy László-, József Attila-, Pilinszky János-, valamint együttesek: 

Sziámi-, Trabant-, Vágtázó Halottkémek- és Rolling Stones-citátumok iniciálják 

a m�vet, melyben egyébként a továbbiakban is gyakran idéz�dnek, sok más 

szerz� társaságában – a m� ugyanis különösen gazdag szószövetébe szervesen 

integrálódó vendégszövegekben.

A  m� fejezetcímei mindig szólásszer� álikerszók: Ággal-boggal, Sebbel- 

lobbal, Hébe-korba, Térülve-fordulva; melyek már a m�vön végigvonuló gon-

dolatritmus-hullámzást sejtetik. A  fejezeteket tekintélyes, az intertextusokat 

részletesen idéz�-parafrazáló többoldalas végjegyzet-apparátus követi.

A regény nagyformáját a fejezetek váltakozásának ritmusa adja: a cselek-

ményt tovagördít� f�fejezeteket m�vészi igény� fényképek tagolják és zárják; 

általában tájakat vagy a természet apró csodáit: növényi terméseket, jégkristá-

lyokat, köveket örökítenek meg.

A  fejezetekbe mellékfejezetek ékel�dnek, melyek általában a táltosvilág, 

a dobrokolás és a rock and roll extázisuk hasonlóságában felismert összefüg-

géseire világítanak rá, részleges önállóságukat eltér� bet�típusukkal is jelezve. 

E középkor végi kódexírásra visszamen� 1431 Humane Niccoli bet�fajta, góti-

kusan kurzív szépsége ellenére számomra meglehet�sen nehezen olvasható, 

s bizonnyal az id�sebb olvasók szeme elé meglehet�s akadályokat gördít.



ABLAK

100100

A regényfolyam indítása tipikusan népmesei: „Hol voltam, hol nem voltam.”1 

E toposznak a szövegtest tipográfi ai normál értékénél nagyobb bet�mérete fi -

gyelemfelhívó, és fontos nyelvtani eltérése is: az általánosan ismert fordulat 

egyes szám harmadikból egyes szám els� személy�vé változik, jelezve, hogy 

a garabonciás, a f�szerepl� egy személyben lesz maga a narrátor is. Az ellen-

tétez� gondolatritmus versszer�en gördül tovább: „Hogy higgyem is, ne csak 

lássam. Hogy tegyem is, ne csak várjam. Aztán meg ágról szakadtam. Tetejet-

len fa ágáról. Hetedik ég magasából.” Azonnal látható a magyar szólásmon-

dás-kincs szövegbe építése, jellegzetesen rövid t�mondatokba integrálása.

Ugyanezen az oldalon már a másik jellemz� �s-forrás, a Tao Te King meg-

idézésével is találkozunk, mégpedig annak legszemélyesebb, huszadik versé-

vel, vonatkoztatva az épp ágról szakadó garabonciás élethelyzetére, létbe vet�-

désére: „Azóta csak forgok az áramlásban, mert nem lel szilárd helyet a lábam. 

Azóta csak örvényl� tenger ragad magával, mert sodródom, nincs megállásom, 

s állni sincs már hol megállnom.”2 Ez az els� intertextus – akárcsak az �t követ� 

tetemes számú többi – a fejezet végén, a szerz� által részletesen taglalt Moréna 

cím� fejezetben végjegyzetel�dik.

Ezek a morénák – szöveghordalékkúpok – a m� nagyjából egyötöd részét 

teszik ki, és széles rátekintést nyújtanak a szerz� kultúrtörténeti-irodalmi tá-

jékozódásaira, egzisztenciális érdekl�désének irányvonalaira, melyek a m� 

szövegében sokszálúan tükröz�dnek. A szövegbe integrált és a végjegyzetben 

megidézett vendégszövegek között egy oda-vissza áramlás is megindul, s�t 

– ha az olvasó ismeri azokat – az eredeti szövegek között is harmadik, negyedik 

irányban (vagy még tovább gondolva, az eredeti nyelv� szövegek között), annál 

is inkább, mivel a szerz� egyik esetben sem idéz szó szerint; legalább egy-két 

szóval megtoldja, grammatikailag átformálja vendégszövegeit; így kötve-építve 

�ket regénye szövegszövetébe.

Milyen bölcseleti-irodalmi territóriumok azok, ahonnan Toót-Holló eszmét, 

életserkent� útmutatást merít, milyen gondolatvilágok rezegnek együtt saját 

írói univerzumával? A  leggyakoribbakat lajstromozva: a  kínai taoizmus alap-

m�vei, úgymint: Lao-ce: Tao Te King (Weöres Sándor klasszikus fordításában), 

Csuang-ce: A Virágzó Délvidék Igaz Könyve, Lie-ce: Az Elomló Üresség Igaz 

Könyve, Wen-ce m�ve, magyar népmeséink sokasága (Csinosomdrága, A szél-

köt� Kalamona, Az égig ér� fa, Gyöngyvirág Palkó, Mirkó királyfi , Tündér 

Erzsébet, Bíró János), ráolvasásaink, népdalaink, népballadáink – különösen a 

Kelemen k�m�ves –, de felbukkan itt a nganaszan teremtésmonda (mely rokon 

népünk sajnos immár a nyelvvesztés stádiumába került), és a jász-alán h�sköl-

temény, a Nart-eposz is. Idéz�dik a Prédikátor könyve, Lukács evangéliuma, 

a Kalevala és Nietzsche Zarathustrája is. Ez utóbbi mint a modern válság-létér-

zés tudatosulásának egyik, egzisztencialistákat el�legez� alapm�ve, életfi lozó-

fi aként az elidegenedés egyre éget�bb kérdéseire adott egyik lehetséges válasz 

válik fontossá a garabonciások létfeladatában.

Gyakran, szinte észrevétlenül épülnek be a textusba a kés�bbi egziszten-

cialista fi lozófusok – pl. Heidegger – alapfogalmai. A citátumok jelent�s részét 

1 Toót-Holló Tamás: A Garabonciás Könyve. Üsse k�, Napkút Kiadó, 2012, 9.
2 i. m., 9.



ABLAK

101101

ezen kívül pedig az elidegenedésre szintén válaszokat megfogalmazó alterna-

tív, underground rockegyüttesek szövegrészletei teszik ki: Rolling Stones, Tra-

bant, URH (Müller Péter Sziámi szövegei), illetve a Vágtázó Halottkémek (Grand-

pierre Attila szövegei), továbbá a Csík Zenekar�–�Quimby, Arcana, Anathema.

Az intertextualitás mesteri szövésén túl a regény prózapoétikája is fi gyelem-

re méltó: a bels�, illetve sorvégi rímeken túl gyakoriak az �smagyar verselést 

idéz� alliterációk is: „Kövek koccanásába kócolódtunk.”3 Gyako riak a párhuza-

mok, ellentétek, nyomatékosító ismétlések: „Itt él bennem egy Csinosomdrága, 

de itt él bennem egy Rontó is.”4 Jól m utatja ezt a szövegformálási eljárást a 

garabonciás f�h�s bemutatkozása, önjellemzése, illetve tündér-párjának be-

mutatása: „A kincs�r én vagyok. A tündér volna �. (…) Mások el�tt hát többnyire 

csak Pásztornak szólítom, de ha találva találom, akkor inkább Pillának hívom. 

Ha hozzám fordul, engem � is Pásztornak nevez, ám ha netán találva talál, ak-

kor máris Talizmánnak titulál. Ha pedig szeretettel év�dve pécézi ki magának 

minden létez� vétkemet, akkor történetesen Gubancosnak nevez. (…) � erdei 

álomtündér, én pedig k�száli kincs�r vagyok. Holott ez is csak annyi, mint a 

világ vándorának lenni. A tetejetlen fa kilenc ágának egyikér�l elhullajtva lenni. 

Ágrólszakadtnak lenni, s szakadatlanul is egyre csak megszakadni. Hogy en-

gesztelhetetlenül és menthetetlenül idegenek legyünk az ég alatt.”5 A gond o-

latoknak e jól észrevehet� ismétlése, varázsigeszer� regölése különös, elzson-

gító, tengerhullám-fodrozódásra/ringatózásra emlékeztet� szöveghangulatot 

szül. Ez a lelki hullámzódás engem személy szerint Debussy mikrováltozások 

során továbbszöv�d�, oldottan kiegyenlített zenéjére emlékeztet.

Az eposzregény e ráér�sen komótos mondatformálása, id�határozó-szókkal, 

módosítószókkal telített, redundáns stílusa a szöveg folyamatosan jelen lév�, �s-

világi-túlvilági id�tlenségre utaló jelz�rendszere: „ám ha netán”, „aztán egyszer”, 

„történetesen éppen”. Különösen gyakori az „is” szócska el�fordulása, a kozmikus 

egyidej�ség jelz�póznáiként t�zdeli tele a regényeposz szövetét, oldalanként akár 

hússzor, huszonötször is felbukkan a toót-hollói mondat jellemz� elemeként.

A fenti, regény eleji kulcskijelentések tüzetesebb vizsgálata máris rávilágít 

a szerz� szövegvilágának alapvet� jellemz�ire. Az említett három nagy esz-

meforrás: a magyar mitológia, kínai hagyomány és az elidegenedés fogalmai 

szerves egységbe forrnak. Egyértelm�en a magyar néphagyomány fogalmai, 

vagy abból eredeztethet�ek: kincs�r, tündér, Pásztor, Pilla, Gubancos (rímelve 

a Garabonc szóra), tetejetlen fa.

Magyarázatot kap „ágrólszakadt” szavunk: a világfáról, a teremtetlen, iste-

ni létb�l e világba ereszked�-zuhanó emberi lélek – jelen esetben Gubancos, 

a garabonciás – jelz�je, a regénytrilógia gyakran visszatér� alapszava, remek 

találat, mert utal egyben az alászállásra – és itt máris konnotálódik mint élet-

fi lozófi ai jelenet Nietzsche Így szólott Zarathustra cím� m�vének bevezeté-

se6 –, továb bá a szó mai jelentésével (szegény, nincstelen) rezonálva az ágról 

3 i. m., 10.
4 i. m., 10.
5  i. m., 11.
6 „Also begann Zarathustras Untergang”, azaz „Imígyen kezd�dék Zarathustra leszállása”, 

Friedrich Nietzsche, Im-ígyen szóla Zarathustra (Wildner Ödön fordítása)
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szakadás: metafi zikai elszegényedés, kifosztottság; elszakadás a túlvilági lét 

teljességét�l, egyfajta e világba bukás, akár büntetésként, akár önként vállalva 

történik. Ez megint egybevág az elidegenedés fogalmaival: az ágról szakadás 

nem más, mint a heideggeri létbe vetettség toót-hollói fogalommá alakítása az 

�smagyar mitológia jegyében, remekül ötvözve a két, egymástól több évezre-

des távolságban született, lényegében mégis érintkez� kifejezést.

Megjegyzend� továbbá, hogy a nyelvtudomány szerint „ágrólszakadt” sza-

vunk a középkori jogszokásból ered: ha a felakasztásra ítélt súlya alatt letörött 

az akasztófa, az ág, és életben maradt, akkor az ítéletet végrehajtottnak kellett 

tekinteni, és az elítélt kegyelmet kapott; élhette tovább ágrólszakadt életét, 

hiszen a kivégzés traumáját átélte, s azután talán egész életét átértékelte. Me-

tonimikusan érintkezhetett ez a kifejezés esetleg az akasztott személy nincs-

telen, tolvaj, gyilkos – mindenképpen társadalmi perem-lény – voltával, s így 

vette föl aztán a szó „szegény” jelentését. S vajon nem perem-lény-e minden 

ember, minden földi lény az univerzum anyagvilág feletti �s-teljességéb�l, 

számunkra csak pillanatnyi felemelkedésekben megsejthet� tökéletességé-

b�l kitaszítva? Nem vagyunk-e mindannyian a kali-juga végs� szakaszának 

harapófogójában verg�d� páriák elidegenedett hipermodern plázavilágunk 

mátrixában?

Világvándorok, találhatjuk válaszként az idézett sorokban, a vándor mint �si 

toposz, mondhatni népmesei vándormotívum, a világlátott vándor, aki sokat 

tud, sokat látott, táltosi, akár isteni képességekkel is rendelkezhet, s�t, akár 

álruhás isten is lehet; gondoljunk csak Wagner Tetralógiájára: Wotan f�isten a 

Siegfriedben mint Wanderer, Vándor járja önmaga által teremtett és cs�d felé 

tartó világa tájait. A vándorlás létbizonytalanság, marxi gyökértelenség, instabi-

litás: az egy helyben él�k gyanakodva tekinthetnek rá, de segítségének hasznát 

vehetik; gondoljunk a Máté Imre Yotengrit cím� könyvében emlegetett rábakö-

zi vándorborbélyokra vagy a Wass Albert Hagyaték cím� m�vében feljegyzett, 

Erdély erdeit, falvait járó gyógyító táltosokra, Isten embereire.

Az idézetben az ágrólszakadt szó szójáték-formába is öltözik, de Toót-Hol-

ló minden szójátéka komoly: egzisztenciális tétje, súlya van. Ágrólszakadtként 

szakadatlanul meg kell szakadnunk, azaz, ha a táltos-garabonciás vállalja azt, 

hogy leereszkedik a földi világba, és ott, azt el�remozdító-emel� tetteket hajt 

végre, akkor számítania kell arra is, hogy küzdelme rengeteg energiát emészt 

majd föl, amelyben � maga is elég, „megszakad”, az id�be vetve folyamatosan, 

„szakadatlanul” feláldozódik. S egyben számolnia kell azzal a kínzó tudattal is, 

hogy küzdelme esetleg hiábavaló lesz, és � elbukik. Ám nem tehet mást, mint 

hogy végigcsinálja – mert kiválasztott.

Idegenek vagyunk az Ég alatt – vezeti be az idézet utolsó mondata a taoiz-

mus egyik alapfogalmát, az égalattit (tien xia), mely a földi világ metaforikus 

megnevezése a Tao Te Kingben és Csuang-ce m�veiben. Láthatjuk, hogy a 

mondat eleje a huszadik század egzisztencialista terminusait (menthetetlenül 

idegenek, menthetetlen én) ötvözi a végén szerepl� ókínai kifejezéssel, így 

kötve össze két fi lozófi ai világot háromezer év távolságából.

A m� szöveg- és eszmeforrásaihoz hasonlóan szintén változatos – hatféle 

(a kurzív és vastag szedést is beleszámolva nyolcféle) – bet�típusa mindig az 

adott szövegrész jellegéhez illeszkedik. A könyvben egyébként is nagy szere-
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pet kap a a szövegtagolás szolgálatába állított tipográfi a, illetve a fényképek 

elhelyezése és a fényképekhez csatlakozó idézetek. A borító színei is jellegze-

tesek: dominál a fekete – utalva az alapvet� mélység hollószínére –, és ezzel 

éles kontrasztban álló színek – fehér, sárga, vörös – jelzik a szerz�t és a címet. 

A sárga-fekete és a vörös-fekete csíkozás az állatvilágban fi gyelemfelhívó szín-

kombinációk. Éles frekvenciák villannak össze tehát már a borítólapon is.

Tündérek és garabonciások különleges története bontakozik ki el�ttünk, 

egy eposzi méret�vé növelt, általános emberi szintre emelt magyar népme-

se sokágú, mégis egy irányba hömpölyg� kibontakozásának lehetünk tanúi. 

Ugyanakkor a m� tudatfolyam-regény is egyben, egy világtér-méret�vé növesz-

tett én-elbeszél� gondolatritmus-hullámzással tovahömpölyg� óriásvallomása; 

erre az író, kiszólva a szövegb�l, gyakran utalást is tesz: „Ha nem vetted volna 

észre, most is csak magamról beszélek.”7 Ezáltal és egyben  az elveszett vagy 

rejtez� �smagyar garabonciás-könyv lehetséges rekonstrukciója is.

Tételmondatok, sarokpont-kijelentések és variációik képezik az elbeszé-

lésfolyam szilárd partjait, olyik magát a címet is magába ötvözi: „Mert ha ágról 

szakadt a szó, ami szó, akkor üsse k� azt, ami kövön is k�. (…) Ráztam a fát, fa 

rázta a földet, föld rázta a vizet, víz rázta az egész teremtett világot.”8 Ez utóbbi 

maga is  egy szerelmi kötést kér� ráolvasás parafrázisa, átértelmezve világ- és 

ember-teremt�dési folyamattá. Az els� fejezet egyfajta enumeráció is: meg-

ismerkedünk a m� helyszíneivel, szerepl�ivel, melyeket/kiket a világfa levelei 

rejtenek: „Volt egyszer egy fa. Égig ért a hegye, mélybe szakadt a gyökere. Az 

volt az a fa, amelynek az ágáról leszakadtam, hogy az éjt nappallá téve össze-

omló kövek haló porából is csak a köpönyegemet szabjam. (…) A tetejetlen fa 

hetedik magasságában nyíló ágakon minden falevél egy új országot formázott, 

s  minden ország egy új világba takarózott. Annak a falevélnek a burkában, 

ahonnan aztán egyszer én is ágról szakadtam, történetesen éppen két világ fe-

leselt egymással szakadatlan. Volt egy elevenen él� világ: ezt a hegyek gyomra 

rejtette. Volt egy halódva haló világ: ezt a hegyek lábánál elnyúló pusztaság 

rejtette.”9

Ez a pusztaság, a z Izzó Parazsak Földje, a bolygó lidércek birodalma – a 

kiüresedett, fényét, egzisztenciális ízét elvesztett modern emberi világ. Vele 

szemben rejtetten létezik a hegyek üregeiben egy érték�rz�, metafi zikailag 

emelkedett világ, a  Rejtett Ragyogás Földje: a  k�száli kincs�rök birodalma, 

akik feketén tündökl� k�faragók, k�gördít� szerzetek. �k �rzik a Földneheze 

Törpék által kibányászott kincseket: aranyat, gyémántokat. A  f�szerepl�, Gu-

bancos tehát k�száli kincs�r, egyben Földneheze Törpe is, kiemelkedve mégis 

emberi testméretével; szintúgy garabonciástársa, Göncös, akivel tizenkét iskola 

elvégeztével a tizenharmadik tudományt hegyi remeteségben sajátították el.

Betelve a kincsek szemléletével, lelki kincsekké válnak maguk is: „Mert 

ahogy a kincseket �riztem, magamat bizony mindig ugyanúgy kincsnek érez-

tem, ahogyan a körülöttem ékesked� köveket is bízvást csak annak véltem. 

(…) a drágakövek fényei közé simulva csakis a fények közé zuhanás a király-

7 i. m., 14.
8 i. m., 12.
9 i. m., 13.
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ságod. A szédület az udvartartásod. A gyémántok eszeveszett lángolása min-

den kincsed. A ragyogás ragyogása az egyre csak tékozolt örökséged. Mert ha 

elomlasz, akkor is csupán az vagy, amit érzel. Mit sem tör�dve azzal, hogy mi 

végre, s éppen mit végzel.”10 Ars poetica, telj es lírai önvallomás egy eposzre-

gény expozíciójában.

Az említett tündéri lényekhez társul két, a  hegyek kincsvilága iránt ér-

dekl�d�, s�t azt megért�, törpetestet ölt� lidérc is: Kece és P�re. �k három 

test közül választhatnak: „Az egyik test a madártest. A másik test a csábtest. 

A harmadik test a t�ztest. A madártest a kincsek keres�je, a csábtest a kéjek 

lakmározója, a  t�ztest az enyészet részege.”11 Választanak: „Kec e és P�re a 

kedvünkért k�száli kincs�rök testébe zárt k�száli szerzetekként viselték magu-

kat. (…) Gyomruk volt a folytonos pusztulás, ágyékuk a szakadatlan keletkezés, 

csontjuk a szikla, agyvel�jük a szél, varas b�rük a rengeteg göröngy.”12

A  f�szerepl�k nag ybet�s írásmóddal kiemelt eposzi jelz�ket is viselnek: 

Göncös a Kövekkel Gördül�, Gubancos a Gyémántokban Lángoló, Kece a 

Veszend�séget Fájlaló, P�re az Éjszakát Felajzó, Pilla a Felh�kkel Táncoló. 

Hatalmas feladat vár rájuk: helyre kell állítani a világ megbomlott-megromlott 

rendjét. A Mindentudó Érc és a Világonátlátó Kristályok jelölik ki �ket, a kincs-

�röket erre az életfeladatra: a lelketlenség, a létrontás miatt omlottak-omlanak 

szét a kövek az Ég alatt, ezt a degradációs folyamatot meg kell állítani, vissza 

kell fordítani, vissza kell adni létsúlyukat, éberségüket, lényegiségüket az Ég 

Köveit�l mint ideáktól visszakapva. A Földneheze Törpe és az Érc dönt: ágról 

kell szakadniuk, el kell végezniük egzisztenciális tét� feladatuk: „tanítsátok 

meg a Föld köveinek az Ég köveit.”13

A f�h�sök akarva- akaratlan, sorsukat vállalva, beteljesíteni indítva lezuhan-

nak a világfáról: „Úgy szakadtam az ágról, ahogy a fény hullik a tenger mély-

séges mélyére. Mint a farönk – egyszer�en. Mint a völgykatlan – mélységesen. 

Mint a homály – át nem derengve. A  feladatod így az ajándékod is egyben. 

Menekül�ben vagy, de közben �rz� is vagy. Ágról szakadtál, de ezért gyökeret 

ereszthetsz. (…) ahogy az ezermérföldes utazás egyetlen lépéssel kezd�dik. 

Úgy szakadtam az ágról, ahogy a Nap is alászáll a mélybe, hogy gazdagnál is 

gazdagabb csillagként a tenger mögé t�njön, hogy onnan aztán bevilágítsa 

még az alvilágot is. Hogy onnan is csak megáldja a túlcsorduló kelyhet, hogy 

aranylóan árassza szét vizét és mindenüvé elvigye a Nap visszfényét. (…) Hét 

nap és hét éjjel zuhantunk. (…) az id� folyásából kitörve, de rögvest az id� 

örvényébe szédülve.”14

Lehetetlen nem észre venni a szövegbe épített Tao Te King- és Zarathustra- 

idézeteket. Mindebb�l könnyen levonhatjuk a következtetést: a  kincs�rök, 

�smagyar táltosnövendékek egyben taoista bölcsek és Nietzsche prófétájának 

alakját is magukba ötvözik. Három nagy jelkép, világlátás kontaminációi �k, 

az egyetemesség igényével fellép�, az univerzális létrontást univerzálisan hely-

10 i. m., 17.
11 i. m., 19.
12 i. m., 21.
13 i. m., 27.
14 i. m., 29.
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reállítani hivatott kozmikus tudással rendelkez� lények, akikben nincs semmi 

emberi, de az emberi világért tesznek.

Tudós segít�társuk is akad a zuhanás közben: a  törpék adta varázspálca 

suhintására felbukkan az arany kakastaréj, aki azt javasolja, hogy az Árkok 

Földjére zuhanjanak; ott még maradt valami az �si egzisztenciális méltóságból. 

Földet érésük után az � tanácsát követve kezdik el keresni az élet borát, ame-

lyet pincéjében az Árkok Sárkánya �riz; ezel�tt találkoznak az Árkok Barázdálta 

Arcokkal, akik azt javasolják nekik, vegyenek föl földi nevet is. Így is tesznek, 

új tudással is gazdagodnak: „A  kövek összeomlása az él� kövek válasza a 

lelkeket veszt� halálra”15 – fogalmazza meg afo risztikusan a lényegi földi ta-

pasztalatot Gubancos.

Ezt követ�en megkeresik a Beszél� Hegyet, ahol eltemetik a halott köveket, 

e helyen különös, szinte álomszer� környezetben elénk táruló k�halmokat lá-

tunk: „Hófehéren fényl� uszadékfák szarvasagancsokként az égbe ágazódó ágai 

szegélyezték a kicsiny öböl partját, ahol a partra vetett ágakat valószín�tlenül 

mélyen kékell� tengervíz udvarolta körbe. A sekély part menti vízben imboly-

góan magasra rakott, keskeny k�halmok emelkedtek ki a hullámok futkáro-

zásából.”16 Titokzatos, még s�r�b b prózapoétikájú mondatokkal találkozunk a 

szerepl�k további kozmikus vándorlása során: a k� „ahogy gördült, a Minden-

ben Benne Rejl� visszatért a Rejtett Ragyogásba. Kövek élei közt is a világba ol-

vadva. A haladást visszavonulással szolgálva”17 – érezhet�en a tao sz ellemében.

Felfelé gördül� aranyk� vezeti fel a h�söket egy hegyi tündérpalotába, mely 

mind Weöres Bóbitáját (A tündér = Buba éneke), mind Arany János Rózsa és 

Ibolyáját – s egyben magát a népmesét –, s�t Tündérszép Ilona történetét is 

megidézi. A tündérpalota forgó kacsalábára gyémántvessz�jükkel suhintva szó-

lal meg a Föld Zenéje, a zene, mely lelkeket, világsorsokat irányít. Égi k�m�-

vesként végezve egzisztenciális f�feladatukat aztán köveket ébresztenek, s egy-

ben önnön lelkük is egzisztenciálisan egyre éberebbé válik. Szavak és hangok 

az élet irányító er�i: „Csak a szavak. Csak a hangok. Az ezerszer megáldottak. 

Az ezerszer feláldozottak. Az ezerszer elátkozottak. Az ezerszer megátalkodot-

tak. A nemszeretem szavak. Az elemésztem hangok. Az elrohadt szavak. (…) 

Sárkányon lovagló szavak. Táltosként nyargaló hangok.”18

Találkoznak kés�bb a ti szta-világtalan nyúllal, akinek visszaadják szeme vi-

lágát egy forrás vize által, s aki hálából egy b�vös kardhoz való, vashegyb�l szár-

mazó acéllal ajándékozza meg �ket. Ezután hangzik el a Beszél� Hegy tanítása, 

mely szintén a regény egyik gyakran ismétl�d� kulcsmondatává válik: „Kett� 

az álom, de egyetlen a teremtés. Egyetlen teremtésben egyetlen a zengés.”19

A  következ�, Hébe-korba  címet visel� fejezet szintén tézis-kijelentéssel 

indul: „Ha az Ég köveit�l tanulsz, a mélység kövei közt is otthon vagy.”20 Azaz: 

a magasabb létszi nteken otthonos lény könny�szerrel eligazodik alacsonyabb 

15 i. m., 71.
16 i. m., 117.
17 i. m., 122.
18 i. m., 149.
19 i. m., 162.
20 i. m., 171.
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létszférákban. Vajon igaz-e? (Gondoljunk csak Baudelaire albatroszára!) Talán 

sok-sok gyakorlás, akarater� és alkalmazkodóképesség kérdése, tanulása és 

próbája is ez az eligazodás.

Gubancosnak ki kell állnia a ravasz Hétr�fösnek, az alsó világ birodalom-

vesztett királyának próbáit, hogy az megmutassa nekik az alsó világ lejáratát. 

Aki végül is ezt kénytelen-kelletlen meg is teszi, beleszoríttatván egy tölgyfába, 

melyet végül � maga kínjában a lejárat felé dönt. Az alsó világban sejtelmes 

fények cikkannak-derengenek föl: el�ször a rézvilág, rézpalotával, legy�zend� 

hétfej� sárkánnyal (talán a tudatalattival?), kivel végül, Éjjeltapasztaló nev� 

kardjával lebírván �t, Gubancos kölcsönösen fölös csontot cserél (a felettes én 

és a tudatalatti összebékítése? a tudatalatti átvilágítása?); emellett ködpalotát 

is láthatunk, Pilla lakhelyét, aki éppen Göncössel éli éjjeli világát – Gubancos 

a sárkányküzdelem után rajtakapja �ket, de a szellemtestvériség mély tudata 

elsimítja a megcsalatás-féltékenység konfl iktusát: „Én is odafeküdtem Pilla 

Ég és Föld között lebeg� ágyára, s én is csendesen meghúzódtam a karok 

világnagy erdejében. Hogy ami lent volt, az legyen hát fent is, mikor egymás 

ölelésében ringatózunk a mindenség örökkön kereng� leheletében.”21

A földbe döngölt rézsárká ny pedig másnapra réz almafává változik, és egyik 

rézalmája az aranypálca suhintására, Gubancos szolgálatára rézkatona-regi-

mentté változik. Így indulnak tovább az ezüstvilágba, ahol az arany kakastaréj 

szerint egy tizennégyfej� sárkánnyal kell bajt vívni. Ugyanúgy történik minden, 

mint el�bb, s a harmadik esetben is, az aranyvilágban, ahol pedig már huszon-

négyfej� sárkánnyal szemben kell kiállni a próbát. Így kapja vissza Hétr�fös 

önnön, sárkányoktól elveszejtett országát Gubancosék segítségével, akik így 

immár jogot formálhatnak arra, hogy szabadon járhassanak-kelhessenek ben-

ne, és a Világ Zeng� Ezüsttavát is megkeressék.

A gyémántdió és az ezüstdió sugallatai segítségével, információ-mozaikokat 

közösen egymásba illesztve, Hétr�fös léleklátó fény� Mindentudó Aranytükrével 

oda is találnak: el�ször az odaöml� barlangi folyóhoz és tóhoz, melyr�l érzik, 

hogy: „csak a föld mélyének hetedik csínja lehet, ahol már csak az �rz�k szív-

verése és lélegzete borong a mélyben”.22 Itt kilenc delejes nézés�  sárkány �rzi 

a Mindentudó Tükör gazdátlan gazdáját, az irtózatosan kicsi gömbben megbú-

vó irtózatosan nagy gömböt, a társtalan izzásút, a Mélység Kincsét, ami „a Föld 

hetedik csínjának az Ég el�l elrejt�z� napja”,23 a bolygó bels� lélekfény e.

Pilla vízbe merítkezését, átváltozásait követve jutnak el mindannyian az 

ezüsttóhoz, melynek partján az égig ér� fa, a Világ Zeng� Arany Nyárfája áll, és 

ágairól a Világ Szépen Szóló Aranymadarának dala hallatszik. A tó hullámzása, 

a falomb susogása és a madárdal egy és azonos hangszövetben olvad össze. 

„Zendülést akarok szítani a kövek között. A  zeng� hangok pásztora akarok 

lenni”24 – fogalmazza meg ekkor lén yegi elhatározását Gubancos. A nyugalom 

utópikusan ideális helye ezen ezüsttó ligete, itt jön világra K�lánya Tündér és 

K�fi a Óriás, aki hét év elteltével elviszi ismét tenni vágyó, feladatukat folytatni 

21 i. m., 191.
22 i. m., 203.
23 i. m., 205.
24 i. m., 211.
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akaró h�seinket a Napnyugta Hídjáig, ott aztán ki kell velük állni a vérserkent� 

kézszorítás-próbát.

Itt találkoznak aztán az aranylánnyal, akit egy aranypalack rávetül� fényével 

megigézve és egyben legy�zve hatalma velük való megosztására késztetnek. 

Ám Pilla a tündérrel együtt összezsugorodó fénypontként elt�nik. A történet itt 

er�sen rezonál az Illyés Gyula gy�jtötte Gy�z� cím� népmesénkkel.

H�seink Pilla keresésének jegyében arany nyílvessz�ként (ismét népme-

secím és -motívum) jutnak el ezután Lételenországba, az üresség földjére (az 

üresség ismét egy fontos távol-keleti fogalom), majd az ablaktalan tündérpa-

lotába (ismét egy Weöres-allúzió). Az utazás-élmény, újabb és egyre különle-

gesebb tájak megismerése, a határtalanság, a végtelen vándorlás élménye fo-

lyamatossá válik: „Takaród az ég, szekered a föld. (…) Paripád a négy évszak, 

vezet�d a fény és a sötét. (…) messzire utazunk, de ki nem merülünk sosem. 

Mert ez sem más, csak a határtalan föld megismerése. A határtalan földé, ahol 

takarónk, az Ég mindent betakar, szekerünk, a Föld mindent elbír, paripánk, 

a négy évszak mindent hasznossá tesz, vezet�nk, a  fény és a sötét mindent 

magába ölel”25 – sajátítja át a szerz� La o-cének Wen-ce által rögzített, taóról, 

a földr�l és a bölcsességr�l vallott gondolatait.

Ezt követ�en Gubancos tájékoztatást kap újdonsült útitársától, a harang-

önt�t�l, merre tovább útjuk következ� fontos állomására, az aranyrétre, aztán 

eljutnak a harangönt� m�helybe, s  ugyanebben a városban egy kocsmában 

látja meg Gubancos egy Virág nev� leány észbontó, elemi er�vel lüktet� tán-

cát, mely a szerz� zenér�l vallott felfogását is aforizmatikusan kikristályosítja: 

„Mert tejfehér köd száll le rád. Mert átváltozol és átváltozik a táj. (…) A mono-

tóniával az önkívületbe sodró zene is így tör át bennem minden gátat. El�ször 

csak ostromol, s  én ellenállok. Aztán megadom magam, hagyom leomlani 

a határaimat. Hagyom, hogy meghódítsanak s az önkívületbe ragadjanak az 

elemi er�k. Odáig szédítve, ahol már úgy lüktet benned a zene, ahogyan a 

csillagok pulzálnak. Ahogy a tengerek áradnak és apadnak. Ahogy a bolygók 

keringenek. Ahogy a kövek gördülnek. Ahogyan a madarak szárnya verdes. 

Ahogy a zápores� ütlegeli a földet. Ahogy a mindenség kifújja a leheletét.”26 Ezt 

az élményt érzi át Gub ancos Virág tánca közben, s tudja már, hogy az � egyik 

arany hajszálát kell megszereznie, elkérnie; mely, boroskupába ejtvén, apró, 

gyémántkoronás, beszél� kígyóvá változik át, aki apjával, a kígyókirállyal együtt 

további segít� tájékoztatást nyújt.

Gubancos ekkor felcsap harangönt�-inasnak, segít megszerezni a harang-

önt�nek az öntéshez szükséges rezet és ónt. Ezeket az utazásokat naposholdas 

táltos paripával teszi meg, ismét tündérvilágokat járva be. A harangöntés mun-

kája kozmikus feladat, a  világegyetem mértékét képvisel� hangot kell majd 

megszólaltatnia. Párhuzamként sejlik fel itt az ókínai zenei alaphang, a sárga 

harang birodalomszerte való egységességének és meghatározottságának fon-

tossága: a hang, a zene társadalom- és lélekszervez� er�.

A  harang elkészítése és els� megszólaltatása beavatás mesternek és se-

gédjének is, ami szinte szerelmi egyesülésként, extatikus élményként fogal-

25 i. m., 275.
26 i. m., 287–288.
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mazódik meg: „Úgy simogattuk a bronzból kiöntött gyönyör� alakot, mintha 

csak a legszebbik szeret�nket simogattuk volna, hogy kisvártatva szépen szóló 

hangot csalogassunk ki bel�le. Mondjuk éppen akkor, ha már felhagytunk a 

simogatással, hogy éppen birtokunkba vehessük �t. Hogy közben � is birtokba 

vehessen minket. Pihegve és lihegve. Felszisszenve és felhördülve. Suttogva és 

nyögdécselve. Sóhajtva és kiáltva. Sikítva és sikoltozva. Kiteljesedve. Elemel-

kedve. Szétáradva. Földi testet égi testbe öltve. Lélekt�l lélekig szállva. Ezerszer 

áldva és ezerszer átkozva.”27

Az els� megszólaltatás csod ája ez: „Meglendült a nyelv, hogy a bronzkö-

penynek üt�djön. Egyetlen fenséges zúgás áradt szét a harangból és ömlött 

végig minden porcikámon, hogy tet�t�l talpig megremegtesse a testem és a 

lelkem. (…) A bennem lecsengeni induló zúgó hang a távolba szakadt, hogy 

csaknem két percig tartó fenséges útra induljon a leveg�ben. Áthatolva az 

ember építette, omladozva málló falakon és a természet alkotta dombokon. 

Ott susogva a hegyoldalakra felkúszó erd�k lombja között. Ott repülve az ég 

madarai között. Szépen megmártózva a magasan gomolygó felh�k között. Akik 

között én is bármikor ott lehettem. És akik között egyszeriben ott is termettem. 

Mert ahogy a harang zúgása szárnyalt, úgy indultam útnak én is, ahogy az Ég 

Zenéje indult útnak bennem is.”28

Gubancost tehát az égi hara ngszó harmóniája új utakra lendíti; a harangto-

rony zsindelyeib�l szárnyat készít magának és kirepül a toronyból (emlékszünk 

Nyilas Misi versére?). Gubancos örökös vándorzuhanása folytatódik: „Ahogy az 

Ég Zenéje el�l ki nem térve a harang zúgását is a harangvirág szirmai közé térí-

tettem, közben az id�tlen id�kben is egyre csak id�tlenül zuhantam.”29 Felh�vé 

gomolyodva, szétszá lazódva, örvényléssé zsugorodva, arany nyílvessz�vé válva 

száguld tovább a térben, mintha már szubatomi léptékek, elektronhullámok, 

kvarkrezgések, húrörvények holografi kusan egymásba öml�, a makrovilágot le-

képez� birodalmában járnánk: „Felh�vé gomolyogtam, de közben átalakultam. 

(…) Parányivá örvénylettem, majd apróbbnál apróbb világokban kavargó örvény-

nyé zsugorodtam. Míg végül arany nyílvessz�ként suhanva az aranyló hajszálak 

világ parányai közé vesz� tekergésének is éppen a szakasztott mása lettem.”30

Útja a Tüzes-tenger hetvenh etedik szigetére, az irtózatosan kicsi kertben 

rejtez� irtózatosan nagy holdrutás kert tündéri ködpalotájába vezet; itt várja �t 

Pilla. Illetve várná, de bonyolult átváltozások során éppen egy kivágott arany-

almafa tengerbe vetett forgácsaiban rejt�zik. Meg kell �t találnia, és ez hosszas 

út, próbák és csaták után sikerül is. Felébresztik a Veres-hegy bazaltorgonájá-

nak Tetejetlen Zengését, mely „az id�tlen id� hívogatása”,31 ez a tett súlyában, 

erejéb en az iménti nagyharang megszólaltatásához hasonlít. Ez az Árkok Föld-

jén lezajló, égig ér� fekete várával a K�míves Kelemennét is megidéz�, nagy 

csatára való felszólítás, a kövek ébresztése, majd újbóli elaltatása után zendü-

lésre szítása; kezdete a garabonciás-had k�bálványokkal való harcának, melyet 

27 i. m., 300.
28 i. m., 302.
29 i. m., 303.
30 i. m., 304.
31 i. m., 359.
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kardokkal, buzogányokkal és varázsigékkel vívnak meg, és a garabonciások 

gy�zelmét hozza, bár a k�bálványok sem vesztesként távoznak.

A regény csúcspontját képez� következ�, a Zeng� Ágak Sárkányaival vívott, 

csillagok segítette küzdelemben ugyanez történik: „Ugyanúgy ért hát véget az 

Álmok Harca is, mint a Lelkek Harca: volt kinek diadalt aratnia, de vesztesként 

a csatamez�r�l ugyan senkinek sem kellett távoznia.”32 A garabonciások for-

gószele  beleköltözik a sárkányokba, de a sárkányok lángja is kibéleli ezután a 

garabonciások lelkét.

Mindebben egy kozmikus békére, egyensúlyra való törekvés nyilatkozik 

meg. Így válik lehetségessé Ég és Föld menyegz�je, mely a regény kozmikus 

feltisztulást hozó befejezése: „S  minthogy ekkor már együtt volt a Násznép, 

a meséinkkel szép csöndben kezdetét is vehette az Ég és a Föld menyegz�je. 

Nyitva volt az aranykapu, csak bújni kellett rajta. Álom csorgott a föld árkaiban, 

csak zuhanni kellett benne.”33

E mitikus menyegz� során fo glalja össze Gubancos a kövekr�l szóló tudá-

sát, mely a teljes regény tömör, gondolatritmikus-epigrammatikus foglalata: 

„Lehetsz gördül� k� – árkok barázdálta arccal. / Lehetsz k�vé átkozott k� 

– k�vé kuruzsolt néma szolgákkal. / Lehetsz k� testébe rejt�z� tündér – a 

moccanatlan moccanás táncával. / Lehetsz k� irdatlan sziklájába bújt óriás 

– tetejetlen fa zúgásának emlékével. / Lehetsz élekkel élez�d� k� – a harcra 

termett lélek vitézségével. / Lehetsz egyszer� k� – a cselekvés nélküli cse-

lekvés szótlan fohászával. / Lehetsz sutba vágott k� – a bujdosóktól felkavart 

hosszú út porával ellepve. / Lehetsz zendül� k� – a Föld és az Ég Zenéjének 

titkaival felajzva. / Lehetsz égben bolyongó k� – a három sötétség üres ha-

tárain egyre átkelve. / Lehetsz az égi kincsestárban �rzött k� – a három fény 

fényeit szórva. / Lehetsz a bölcsek köve – az anyag felh�iben is csak él�-haló 

vízben fürdetve. / Lehetsz darabokra hulló k� – megszaggattatva is önmaga-

dat építve. / Lehetsz zuhanó k� – hét nap és hét éjjel mámorába feledkezve. / 

Lehetsz kövön maradó k� – magas fekete vár fekete falaiban sort sorra öltve. 

/ Lehetsz omlásba omló k� – égi kövek követeinek eljöttét remélve. / Lehetsz 

ébred� k� – a Kövek Pásztorának egyet sem szóló, de mégis lassan elmondott 

szavát fi gyelve.”34

Ezt követi a regény cselekményének ikonszer � összegzése, melyet a lako-

dalom során a Veres-hegy öregje Gubancossal és Pillával kérdezz-felelek for-

mában fogalmaz meg (525–532. o.). A regényeposzon végighúzódó metafi zikai 

válság elcsitulásaként és a násznap betet�zéseként a f�h�s-pár örök h�séget 

esküszik egymásnak, és a Szerencsekrajcár cím� népmesénkb�l ismer�s to-

jáshéjban folyóra szállván indulnak újabb országokat-világokat látni: „Hiszen ha 

ti lesztek azok, akik a tojáshéjba szálltok, akkor többé már ágról ugyan nem 

szakadhattok”35 – köszönti �ket a hegy öregje. „Eddig is v olt mit ünnepelni, de 

ahogy a tettekb�l kisugárzó fényben a vízen ringó tojáshéjba készül� szerel-

mespár sorsa is szépen kiviláglott, rostával hordatták a bort, holott azért mégis 

32 i. m., 495.
33 i. m., 499.
34 i. m., 507–508.
35 i. m., 532.
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elég volt. (…) Hét hétig folyton szólt a muzsika, folyt a bor és a mindenféle jó 

lé”36 – meséli némi der�s iróniával a f�h�s-narrát or.

„Nyugalomban beleveszünk a sötétségbe – mosolygott rám Pilla a dobon 

elperdül� jóslásban olvasva. Tetteinkben mi magunk leszünk a fény – moso-

lyogtam rá vissza. Sötétségbe vesz� nyugalommal perdültünk be hát a tojás-

héjba, de azon nyomban és frissiben ám, hogy amíg vendégségbe nem érke-

zünk, egyre csak a kék folyó vizén ringjuk fel a fekete erd�ig, s lefelé sodródva 

bizony egészen a fekete tenger hullámveréséig is eljussunk”37 – vetíti el�re a 

cselekmény jöv�jét Gubancos.

A tojás mint egy új kezdet archetípusa jelzi, hogy a benne ül� személyek 

egy új jöv� megalkotóiként jelképesülnek itt: „Tojáshéjban ringok, s  a het-

venhét forgás szédületét kitöltve ugyan Pillát ölelem, de ezzel is csak olyan a 

táncom, mint az Ég és Föld mozgása lenne.”38 A  tojáshéjban utazó pár képe 

a m� zárólapjain á lomszer� ringatózásba mosódik, az utolsó sorokban pedig 

Gubancos eddigi sorsát mintegy levedli, és (átmenetileg) megnyugodva visz-

szatér a névtelenségbe, amely lehet mind a cusanusi Isten el�tti nevezetes 

névtelenség, mind az ókínai wu ming, a dolgok tiszta, még ember által el nem 

nevezett önmagában való léte: „De ha a nevet néven nevezem, magamat / az 

álmokban ugyan még fel nem fedhetem. / Amíg csak az Ég Köveivel tudós 

diák lehettem, / Talizmán volt a nevem, ágról szakadván pedig / magamat Gu-

bancosként is jó néven veszem. / De hiába van, mert nincsen nekem nevem. / 

Nem érdemes magamra neveket keresgélnem. / Vagyok, aki vagyok, s hozzá 

minden, / akivé csak a halál ellen bujdosva lehet lennem.”39

A m� utolsó, a beteltségre címével is utaló, Te lis-tele cím� fejezete kib�ví-

tett tartalommutató: az egyes fejezetek jellemz� bekezdéseit, sorait kiemelve 

jelzi azok kulcsmondanivalóját, s ezek egyben a regénylényeg végs� rögzítését 

szolgálják. Ez mutatja, hogy maga az író is szükségesnek érezte sokágú alko-

tása lényegének többszörös kiemelését, hiszen e rendkívül sokrét� m� minden 

bekezdése, minden mondata több irányba nyújtja ki konnotáció-szálait. Ezek 

megsokszorozzák a jelentéslehet�ségeket, részletes követésük a jelenleginél 

messzemen�en terjedelmesebb elemzést igényelne. Toót-Holló Tamás re-

gényeposza vertikálisan és horizontálisan is valóságos óceán, melynek minden 

hullámfodrozódását aprólékos, összességében magánál a könyvnél is teste-

sebb elmélked� esszét eredményez� megfi gyeléssel lehetne tán megragadni. 

De megfoghatóak-e valójában a számtalan tényez� által befolyásolt, folyton 

változó habok? Melyeket ráadásul minden olvasó más és más szögb�l lát? 

Jelen tanulmány csupán útmutató, kedvébreszt� kalauz kíván lenni a Gara-

bonciás-univerzum bolygópályáihoz, tengermélyének korall-labirintusaihoz, 

melyeket bejárni különleges befogadói élményeket ígér� kihívás minden jö-

vend�beli olvasónak.

Füleki Gábor

36 i. m., 533.
37 i. m., 534.
38 i. m., 535.
39 i. m., 538.
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Gy�ri László*

Születésére senki sem emlékezhet, de mi felsírhattunk volna akár egyetlen 

helyen is, mintegy félnapi különbséggel, ha nem lett volna olyan messzire egy-

mástól Buda és Orosháza. Sokáig semmit se tudhattunk egymásról, még azt 

sem, hogy középiskolásként mindegyikünknek tisztelt példaképe volt József 

Attila és Illyés Gyula. Furcsa módon az akkor még egyetlen budapesti bölcsész-

karon sem ismerhettük egymást, mert én csak négy évvel kés�bb járhattam 

oda, s addigra a Kilencek költ�i már a végzés közelébe jutottak, egyedül csak 

Utassy Jóskával találkoztam.

Gy�ri Laci verseit folyóiratokban láthattam, majd 1968 �szén olvashattam 

legels� verseskönyvét, amely b� egy évvel korábban jelent meg, mint az els� 

Elérhetetlen föld antológia. S nemcsak olvastam, hanem kritikát is írtam róla, 

amely csak jóval kés�bb kerülhetett nyilvánosságra, 1970 folyamán, a  Tisz-

ta szívvel antológiában, amelynek megjelentetését 1968 végén az egyetem 

vezetése sokáig elfektette az ismeretes csehszlovákiai események miatt. Az 

egyetemisták kiadványa „nem volt id�szer�”, ezt üzente nekem, a  lapocska 

szerkeszt�jének Köpeczi Béla rektorhelyettes. Az ötvenes-hatvanas évek f�-

cenzoraként ismertté vált tudós azóta is feledhetetlen emlékem. Gy�ri László 

persze minderr�l semmit sem tudhatott.

Az 1941–45 között, tehát a világháborús években született nemzedék pá-

lyakezdését sok minden késleltette. Természetesen a hivatalos irodalompoli-

tika volt a f�b�nös a maga totálisan központosított állami irányításával. 1956 

forradalma után csak 1961-t�l kezdve konszolidálódott lassan az irodalmi élet, 

s Aczél Györgyék meg voltak elégedve azzal, hogy �k milyen demokratikusak. 

1968-ig eszükbe sem jutott, hogy bizony helyet kellene szorítani azoknak a 

fi ataloknak, akiket elkésett nemzedéknek is nevezhetünk. S miután megjelent 

1969 karácsonyára az Elérhetetlen föld, a Kádár-rendszer mellett radikálisan 

elkötelezett kritika bizony er�sen távolságtartó, bíráló volt.

Hiányolták a tehetséget, a  költ�i érettséget, bírálták az anarchista, a kis-

polgári, a nem szocialista szemléletet. Ennek az lett a következménye, hogy az 

antológia után hirtelen kimaradtak m�veik a folyóiratokból. Részben még az el-

s�, még inkább a második köteteik sokéves szünet után jelenhettek csak meg. 

Szomorú példa erre Utassy József sok szempontból tragikus sorsa. A többieket 

is számos hátrány érte. Gy�ri László költ�i életrajza sem magyarázható csupán 

azzal, hogy kisebb vidéki városokban töltött el könyvtárosként hosszú éveket. 

Aggasztóbbnak kellett tartania azt, hogy a kor irodalmi életében rá nincs szük-

ség. Azt nehéz lenne pontosan megmondani, hogy � mennyire érezte magát 

szám�zöttnek. Annyi biztos, hogy a humán értelmiség így is, úgy is gyanús volt, 

akár fi gyeltek rá, akár nem.

Gy�ri László szellemi élettörténete azzal írható le, hogy a holtpontról kellett 

újra és újra talpra állnia emberi és költ�i értelemben is. Vannak cinikus esz-

téták, akik szerint a mostoha sors segít a m�vészi kiteljesedésben. De talán a 

megpróbáltatásból kevesebb is elég lehetne.

* Elhangzott a 75 éves költ� köszöntésekor az Írószövetségben
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Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy kezdetekt�l olvasója, 

elemz�je lehettem Gy�ri László munkásságának. Néhány kritika után 1991-ben 

pályaképvázlatot, portrét is közöltem róla, s azt már egy szakmailag beérkezett 

ember, egy érett költ� addigi életm�vének emlékezetes teljesítményeként mél-

tattam. Számomra egyértelm�en megmutatkozott a csendes sz�kszavúságban 

is változatos pálya következetessége.

A legels� verseskönyv felhívó címe szerint: „Ez a vers eladó”. Lehetne ez 

akár egyszer� tényközlés is, de sokkal inkább volt Weöres Sándor kikiáltó rig-

musaként olvasható, azzal, hogy „Itt látható a nagyhír� b�vész”. A könyvecske, 

hozzáértve az antológia darabjait is, a befogadó számára inkább azt érzékel-

tette, hogy itt egy kifejezetten szocialista lírikus jelentkezett. Pedig már ezek a 

versek is telítve voltak disszonáns elemekkel. Kifejezte ezt a társadalomkritika 

is. Átsejlett rajta a Rákosi-kor szörny�sége. Mindenképp elégedetlenséget 

fejezett ki a hatvanas évek második felében még gyanakvással szemlélt iro-

nikus, szatirikus jelleg, s f�ként a groteszk. A legfontosabb azonban az volt, 

hogy a keres�, az el-elhallgató költ� megtalálta a maga összetéveszthetet-

lenül egyéni hangját. Közben a harsányság teljesen lekopott róla, az inkább 

szerepjáték volt, s igazi szereppé, az önazonosságot is kifejez�vé az vált, amit 

így fejezett ki:

„Laposkúszásban, földhöz tapadva éltem, ahogyan lehetett. A vers f�nyere-

mény volt, de szinte észrevétlenül olvadt a semmibe. Mégis írtam, mert hiszem, 

hogy a vers megmenekít valamit ebb�l a világból.”

Ez a költ�i vallomás – a harmadik kötetnek ez a címe: Laposkúszás 

(1984) – számomra már nemcsak nemzedéki vallomás, hanem a korszak év-

tizedeire is jellemz�. Eddigre teljesen egyértelm�vé válhatott az értelmez�k 

számára is, hogy a Kádár-kor hamis ellentétet rögzített a költészetben is, azt 

állítva, hogy egyrészt létezik a közéleti, másrészt pedig az elvont, ontologikus 

költészet. A kiélez� szembeállítás már csak azért is ostobaság, mert például 

József Attila vagy Illyés Gyula mindkét tendenciában otthonos volt. S ottho-

nossá érett Gy�ri László is. Itt van például egyik kedves példám, az �szi �sz 

1976-ból:

Piros vadsz�l�levelek,

besúgószégyenvörösek,

hajtják a falra fülüket,

noha baljós már az évszak,

rókaszag van és reformszag.

Vérszag talán? Vagy er�szak

b�zlik ismét új b�zével?

Vér vagy szabadság ízével

szél csap le és oszlik széjjel.

Megesett a végs� halál,

szorong a vadsz�l�levél,

megintett a régi nyár.
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Ez az utolsó napja már

a leveleknek – mennyi vér,

mennyi eljátszott friss esély! –

még egy utolsó tavaszra

ismét az �sz napja-szakja.

Volt-e haszna? Vagy mihaszna?

Piros vadsz�l�levelek,

feltartott, vérez� kezek,

mintha várnák a sortüzet,

a szemerkél� es�ben,

falhoz tapadva, mer�en,

h�lnek óriási csöndben.

Ez a vers számomra az 1956-os forradalom emlékét idézte meg 1976-ban, 

feledhetetlen példát mutatva az összetett, komplex költ�i képek képi és gon-

dolati gazdagságára, a kimondhatatlant mégiscsak kimondva, rádöbbentve a 

magyarság sorsára. Aztán egy boldogabb történelmi pillanatban, 1989 októbe-

rében, a köztársaság kikiáltásának napján kivételesen ujjonghat a Respublika 

cím� vers.

Az ezredfordulón sokat változott egész Európa, legalább ugyanannyit Ma-

gyarország is. Ám aligha jutottunk közelebb az ideák világához.

Hiszen ha laposkúszásban szükséges élni ebben az új, harmadik évezred-

ben is, mit tehet az ember? És mit a költ�? Az utókor kegyetlen, a természet 

közömbös. Bölcsebbet nem tehetünk annál, mint hogy �rizzük és tovább örö-

kítünk minden értéket.

Az ezredforduló táján Gy�ri László elkezdett prózát is írni. Két kötete: A ké-

sei Éden és A  rabbiánus kecsketartó (2005, 2009). Mindegyik kötet sokban 

önéletrajzi jelleg� elbeszélések, emlékek sora, f�ként az els� személyessége 

gy�zi meg az olvasót arról, hogy azt a világot, azt az elpusztult paraszti-falusi 

társadalmat neki is meg kellett örökítenie, mert már alig akadnak tanúi. Az 

elbeszélések nem sugallnak töredékességet, hanem a múlt egységes képét 

teremtik meg. Az els� kötet címe arra a gyerekkorra utal, amely Édennek csak 

nagy-nagy feltételességgel nevezhet�, hiszen az ötvenes években járunk. Any-

nyiban mégis Éden ez, hiszen a gyermeklétben mindig van édeni jelleg, de 

még inkább arra is utalhat ez a könyvcím, hogy az a régi, 1960 el�tti világ a 

maga természetességével a ki�zetés el�tti állapotot is jelképezi.

Az önéletrajzi ihletést már jóval korábban kifejezte egy nagyobb szabású 

versciklus, amely önálló kötetté szervesítve máig nem jelent meg, csak az 

egyes kötetekben. Ez a sorozat a nyolcvanas–kilencvenes évek fordulóján szü-

letett, de kés�bb is szaporodtak darabjai. Többnyire 16 sorosak, tehát a szo-

nettformát idézik, Szabó L�rinc Tücsökzene ciklusának mai változatát.

Nem véletlenül említettem Szabó L�rincet. Még az 1920-as évekb�l szár-

mazik az új tárgyiasság német eredet� irányzata. Legújabb változatát, egyfajta 

21.  századi tárgyiasságot megfi gyelhetjük a legmodernebb költészetben is. 
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Gy�ri László a régi mesterek: Szabó L�rinc és Illyés Gyula hajdani törekvéseit 

folytatja, s teremti meg a tárgyiasság hiteles mai változatát.

Néhány éve a korán eltávozott Rózsa Endre egyik versét elemeztem, s eb-

ben játékosan írtam meg, hogy ha öt verset választhatnék t�le, melyek lenné-

nek azok, ha pedig csak egyetlenegyet, az a Se híja, se hója lenne. Gy�ri László 

olvasta ezt az írásomat, s teljesen egyetértett a választásommal. Ha most t�le 

kellene választanom öt legkedvesebb verset, nagy gondban lennék. El�ször is: 

ez a pálya még nyílt. Aztán meg változik az ember értékítélete, versekhez való 

köt�dése. Így ha elkezdeném a válogatást, rögtön megakadok. Kevés az öt 

vers. De nem én vagyok a szigorú, hanem az az eljövend� szerkeszt�, aki majd 

nyolc-kilenc évszázad verseib�l válogat. Így én most csak azt mondhatom: áll-

jon itt öt vers, ma este a legkedvesebbek közül:

�szi �sz, Respublika, Karszt, A Holló, �svágy.

Én azért jegyzetelem tovább kedvenc Gy�ri László-verseimet, s  ezt bárki 

megteheti most is, tíz év múltán is, beleírva abba az elképzelt antológiába.

Köszönet a versekért, köszönjük, Gy�ri László.

Vasy Géza

A költ�i ihlet 
természete és háttere

Utassy József és társai, a  Kilencek 

– név szerint: Gy�ri László, Kiss Be-

nedek, Konczek József, 

Kovács István, Mezey 

Katalin, Oláh János, 

Péntek Imre és �, je-

len tanulmány tárgya, 

Utassy József – évekkel 

a Rákosi-diktatúra és az 

’56-os forradalom leve-

rése után, a  hatvanas 

évek els� felében hoz-

ták létre alkotói körüket 

az ELTE bölcsészkarán. 

A  kollégiumokban, az 

Egyetemi Színpadon és 

különböz� m�vel�dési 

házakban nagy népsze-

r�séget szereztek, de 

lapszerkesztési tervei-

ket elvágták, antológiá-

juk megjelenése sok 

évükbe került. Féllegális és tiltott ol-

vasmányaik megbeszélésével b�vítet-

ték és vitatták meg is-

mereteiket a valóságos 

történelemr�l, kultúrá-

ról. Szociográfi ai érzé-

küket otthonról hozták, 

és bizalmas beszélge-

tésre hajlandó, avatott 

költ� és író ismer�seik 

elbeszéléseib�l is igaz 

képet alkottak Magyar-

ország sorskérdéseir�l. 

A  fi atalságra gyakran 

jellemz�en forradal-

mi eszméket vallottak, 

de ezek nem a szovjet 

befolyásra el�írt piros 

bet�s ünnepek ha-

zugságain, hanem az 

1848/49-es forradalom 

és szabadságharc ki 

Utassy József költészete. Kri-

tikai kiadás. Sajtó alá rendezte 

és a jegyzeteket készítette 

Utassyné Horváth Erzsébet és 

Vilcsek Béla
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nem sajátítható hagyományain s a 

betiltott ’56-os eszméken alapultak. 

A március 15-i ünnepségeken gyako-

riak voltak a rend�ri fellépések, gu-

mibotozások, él� cáfolataként annak, 

hogy a fi atalság érzelmei kisajátítha-

tók az idegenb�l importált ideológiák 

számára. Utassy a forradalomról mint 

életérzésér�l írta korai verseinek egyik 

fontos részét. Pet�fi , Ady, József Atti-

la, Illyés, Radnóti költészete, Dózsa, 

Rákóczi emléke, 1956 forradalma és 

szabadságharca, majd a prágai tavasz 

és �sz híre táplálta indulatait.

Versei er�s vonzalmat mutatnak 

a népköltészeti hagyományok iránt. 

A  nemzeti és a népi kultúra példáit 

követte tiszta szívvel és tiszta szóval. 

Sajátjává tette a kor számos id�sebb 

költ�mesterének azt az elvét, amely a 

népi hagyomány és a modern m�vé-

szeti vívmányok egyesítésén alapult, 

mint Bartók Béla és Kodály Zoltán 

zenéjében, József Attila korai kor-

szakában. A  korai József Attila mes-

sianisztikus gesztusai csakúgy, mint 

suhancos hetykesége, lázadó hangja 

különösen bátorítón hatottak az induló 

Utassy verseire. Egy-másfél évtizeddel 

id�sebb kortársai közül Nagy László, 

a korai Juhász Ferenc, az esszében is 

kiemelked� Csoóri Sándor, Tornai Jó-

zsef és Fodor András értéktudata, köl-

t�i bátorsága, igazságszeretete hatott 

rá. Nemzedékének egyik legnagyobb 

hatású költ�je lett hamarosan. Olyan, 

vele majdnem egyívású kortársait is 

ideértve, mint a sokban rokon észjá-

rású, hasonló hagyományokra vissza-

tekint� Ágh István, Bella István, Buda 

Ferenc, Kiss Anna, Ratkó József vagy 

Serf�z� Simon. A falusi életforma és a 

szociológiai helyzet megítélésében ha-

sonló tapasztalatokat szereztek, úgy-

szintén a természeti világról. A  költ�i 

hídvonulat, amelynek er�s pillére lett, 

Dobozi Eszterrel, Döbrentei Kornéllal, 

Lezsák Sándorral, Nagy Gáspárral, Pin-

tér Lajossal, Tóth Erzsébettel, Szervác 

Józseffel folytatható, és a sor koránt-

sem ér velük véget. Utassy els� két 

kötetében már olyan versek jelentek 

meg, amelyeknek sorai szállóigesze-

r�en terjedtek el az egyetemi és azon 

kívüli, m�vel�d� fi atalság köreiben.

Az Utassy József költészetét, élet-

útját és munkásságának szellemi ösz-

szetev�it sokoldalúan fölmér� Kritikai 

kiadás idén, 2017-ben jelent meg a 

Napkút Kiadónál. Összeállította a köl-

t� megözvegyült élete párja, Horváth 

Erzsébet, valamint Vilcsek Béla. A  te-

kintélyes terjedelm�, a  jegyzetekkel 

együtt több mint 1200 oldalra rúgó 

könyv újraközli az Utassy által sajtó alá 

rendezett kötetek teljes szövegét. Ezért 

a kritikai kiadás a versek ismétl�dései-

nek következtében sokkal terjedelme-

sebb életm�vet sejtet a valóságos-

nál. A költ� a hetvenes évek közepén 

rátámadó ideg-összeroppanás miatt 

szabadúszói életformára kényszerült. 

Írásaiból és föllépéseib�l kellett meg-

élnie (verseinek nemcsak kiváló szer-

z�je, hanem el�adója is volt). Nehéz 

anyagi körülményin csak úgy tudott 

javítani, hogy újabb verseit rendre a 

régebbiekkel elegyesen szerkesztette 

kötetbe. Az összeállítók egy „spirális 

szerkezet� életm�” elvi sajátságaként 

értelmezik a visszatér� verseket, de 

nem örülnék, ha ez általános gyakor-

lattá válna. A verseskönyvekhez f�zött 

kommentárok, jegyzetek mindeneset-

re közlik az egymásra következ� köte-

tekben ismétl�d� versek szövegeiben 

el�forduló változtatásokat, és ez bevett 

gyakorlat a kritikai kiadásokban. E ki-

advány segítséget nyújt a kés�bbiek-

ben ahhoz, hogy láttassa, melyik szö-

vegváltozatot tekintsük véglegesnek.

Az eredeti kiadású verseskönyvek 

és az egyes versek keletkezési törté-

nete, magyarázata, értékelése jóvoltá-
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ból monografi kus teljesség is igazolja 

a nagy formátumot. A  vállalt teljes-

ségigény azonban sosem valósulhat 

meg hiánytalanul. Nekem el�ször azt 

t�nt föl, hogy a fogadtatás történe-

tében nem említik Féja Gézát, aki a 

hetvenes évek elején a legelismer�bb 

méltatást írta Utassyról. Mozgásom-

ban korlátozva nem tudom fölidézni, 

hol jelent meg, de fel tudom idézni, 

hogy az id�s irodalmár egyenesen 

Ady Endréhez hasonlította Utassyt a 

nemzeti létet illet� igazmondásban. 

Hiányérzetet okoz az is, hogy – a 

József Attila-irodalom tekintélyes ré-

szét�l eltér�en – nem nevezik meg an-

nak az idegrendszeri összeomlásnak 

és következményeinek nevét, amely 

miatt orvosai kezelték. (Utassy há-

lával emlegeti �ket.) Szakvélemény 

bizonyára született a költ� hónapokig 

tartó s további utókezelést igényl� be-

tegségér�l. Része lehetett az 1974-es 

és kés�bbi ideg-összeroppanásában, 

hogy veszélyesen élt, sokszor tiltott 

nemzeti sorskérdésekr�l nyilatkozott 

nagyfokú m�vészi bátorsággal. Volt 

oka az üldöztetési tudatra, s  a létbi-

zonytalanság, a hátrányos megkülön-

böztetés kikezdte idegrendszerét. Jó-

zsef Attilára emlékeztetett ebben is, de 

Utassy nem hagyta, hogy szorongásai 

az öngyilkosság kényszeréig elhatal-

masodjanak rajta, bár túlzott dohány-

zása az önsorsrontással volt határos. 

Szerencsésebb volt tanítómesterénél 

abban is, hogy költészetében nyo-

ma sincs hiábavaló szerelmi bánat-

nak, kétségbeejt� viszonzatlanságnak. 

Családi életének egy átmeneti perió-

dusától eltekintve, amelyet betegsé-

gének súlyosbodása idézett el�, ilyen 

természet� megpróbáltatások nem fe-

nyegették. Állhatatos volt érzelmeiben 

minden téren; a  legutóbbi évekig írt 

vallomásverseket h�séges, mellette 

minden bajában kitartó feleségéhez.

Els� kötetében, a  Tüzem, lobo-

gómban �si motívumokkal gazdagon 

fejezte ki magyarságtudatát. A nemzet 

múltjából vezette le a maga korában 

is érvényes kulturális önazonosságát. 

Az �si jelképek �nála sosem hangza-

nak közhelyszer�en: kételyek ellenére 

vállalt, rengeteg ellenállásba ütköz� 

eszmékr�l van szó. A „csoda” esztéti-

kum (a racionalista Szerb Antal is ezt 

vallotta), egyúttal jelzi a lehetetlenség 

határait:

A csodaszarvas igazságot �zöd.

Verejtékes vágtád micsoda hajsza!

Ha el nem éred, érte fogsz kimúlni.

Ha meg eléred, úgy lehet, miatta.

(…) egyre beljebb csal a rengetegbe

az iramló csodaszarvas-igazság

– írta Monológ a pódiumon cím� ver-

sében. A  Szervátiusz Jen�: Canta-

ta profana cím� szobrának címét az 

Akár a szarvasok mottójába helyez-

ve, megalkotta a kilencek szellemi 

körének programversét is. „Kilencen, 

akár a szarvasok, kilencen” – vallotta 

elvbarátairól a Bartók és Erdélyi Jó-

zsef által is magyarra ültetett román 

kolindára utalva, s  a m� így folytató-

dik: „Házunkból kimartan, hazánkból 

kiverten, / agancsunk boronál csak a 

kék hidegben. // […] // Ezüst Öreg! Ha 

ránk szarvasok szaván szólsz, / halld 

meg hát az Arany Szarvasifjúságszót: 

// NEM ISZUNK CSATÁKRA CSENDÜL� 

POHÁRBÓL! // csak tiszta forrásból, // 

csak tiszta forrásból.” Az „Ezüst Öreg” 

a népköltészeti alapm�ben a szarvas-

fi ak apjára utal, de ennél fontosabb, 

hogy e kett�s jelz�vel Bartókot, egy-

úttal a kilenceket bátorító, értük kiálló 

Nagy Lászlót idézi meg. A  „tiszta for-

rás” a magyar kultúra szent közhelye 

(legalább Szenczi Molnár Albert XVII. 

zsoltáráig visszavezethet�n). A  tiszta 

forrás kifejezi els�sorban ragaszkodá-
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sát a népköltészet hagyományaihoz. 

(Egy szép példa: az Ifjúság, mint só-

lyommadár cím� verse a népköltés-

b�l, egyúttal a 17. századi Balassi-kö-

vet�k valamelyikét�l átvett fordulat, 

locus communis; modern líránkban 

sokan alkalmazták, különösen Bartók 

követ�i.) A tiszta forrás másodsorban a 

városi civilizációban tenyész� álkultúra 

elutasítását fejezi ki. És harmadik sor-

ban kifejezi azt is, hogy a katonai szol-

gálatra alkalmas nemzedék ne fogjon 

fegyvert akkor sem, ha erre a Varsói 

Szerz�dés kötelezi. A költ� megtagad-

ja versében a parancsot 1968 második 

felében, amikor a szabadság útjá-

ra lép� cseh, illetve csehszlovák nép 

forradalmának, a  „prágai tavasznak” 

fegyveres elfojtására mozgósítanak 

Közép-Európában, minálunk is. A hat-

vanas évek fi ataljaiként ezt skandáltuk 

az utcákon: „Dubček, Swoboda, / nem 

megyünk mi el oda!” – mármint Prága 

megszállására. Az alkalmi mondóka 

gyarló, de igaz megfelel�je Utassy 

versének. Nemzeti szégyenként éltük 

meg a magyar hadtestek bevonulását 

Csehszlovákiába. Különös reminisz-

cenciák ötlöttek föl bennünk – például 

az, hogy 1848 nyarán az osztrák bi-

rodalom magyar katonákat akart az 

olasz fölkel�k leverésére vezényelni. 

A  tiltakozás szavát akkor is költ�, Pe-

t�fi  Sándor hallatta legjobban.

Amikor Utassy rá, Pet�fi re hivatko-

zott, a nemzeti szabadsággal együtt a 

törvényes demokrácia is szeme el�tt 

lebegett: „lopnak a b�ség kosarából”, 

illetve „a  jognak asztalánál lopnak” 

– írta a Zúg márciusban. A  világosi 

fegyverletétel képei sugároznak az 

1968. nyár végi mezei táj érzékletes 

látomásából (pl.: „gúlába gyávul a 

kukoricás”). A szül�falu, Bükkszentke-

reszt szociális elmaradottsága is láza-

dó hangú verseket hív életre bel�le: 

„…bérüknél még fejjel magasabbak 

az árak, s a kis nyugdíjból sóra, / ke-

nyérre telik. S  egy szép koporsóra!” 

S  az er�s szociális töltés� vers így 

végz�dik: „Hej, / forradalmak, forra-

dalmak!” (Itt). A  szociális viszonyok 

számonkérése a „létez� szocializmus-

ban” csupán „eretnek” gondolkodásra 

vallana, ha nem találnánk már a korai 

kötetekben egyértelm� utalásokat a 

függetlenségi törekvésekkel párosult 

nemzeti forradalmainkra. Utassy több 

mint eretnek: forradalmár, ’56-os ér-

telemben.

Vilcsek Béla szaktekintély a poéti-

kában, s ezt igazolja a verselemzések 

alaki része. Nemcsak azért, mert (rész-

ben Szepes Erikára hivatkozva) föltárja 

az id�mértékes és az ütemhangsúlyos 

verselés ritmusváltásait, szimultán al-

kalmazását és a rímelés bravúrjait, 

hanem mert észreveszi a versformá-

lás igényességét a szerkezetekben is. 

Utassy kedvelte a refrénes, ismétléses 

és a keretes formát, a nagy súlyú meg-

kett�zéseket. Ezek �si, mágikus hatá-

sú eszközök. Alliterációkban, egyéni 

strófaszerkezetekben, kett�s értelm� 

jelképekben, szójátékokban igen gaz-

dag a formavilága. Ha a Kilencek többi 

tagjával együtt „népiességet” emleget-

nek, az – Utassy esetében különösen – 

olyan, mintha Weöres Sándort sorol-

nák be így a magyaros versritmusok 

változatos alkalmazásáért. Ahogyan �, 

úgy Utassy is b�ven merített a deákos 

verselés poétikai hagyományából és 

a nyugat-európai verselés különböz� 

formáiból. Disztichonos epigrammái 

éppoly tökéletesek, mint anapesztikus 

lüktetés� darabjai, vagy mint Balassi- 

strófái és más ütemhangsúlyos rit-

musalakzatai. A  szabályos szonettek 

mellett alkalmazta a szakaszolásban 

fogyó sorszámú (4, 3, 2, 1) kis szo-

nettet is.

M�gondjával arányos tulajdonsága 

a megszenvedettség. Ebben azonban 
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nemcsak az életrajzi körülményei vagy 

az „irodalompolitikai” kockáztatásai 

m�ködtek közre. Szenvedést okozott 

neki – s ebben megint csak József 

Attilára emlékeztet  –, hogy id�nként 

úgy érezte, kiírt már magából min-

dent, amit fontosnak tartott. Verseiért 

megkínlódott, s ha sikerült a m�, (Ril-

kével mondva) hamarosan ismét irtó-

zatos angyalokkal kellett birkóznia az 

újabb ihletért. Érezte, hogy költ�nek 

született, és már a „krisztusi kor” be-

töltése el�tt nem volt más választása, 

mint hogy minden erejét a versre 

összpontosítsa. S ez a játékos, humo-

ros ver sei re is igaz. Az érzelmi ener-

giák olyan fokú s�rítésére koncentrált, 

amelyhez hasonlót legtöbbször Nagy 

László költészetében találunk.

Visszatérnék azonban verseinek 

tematikai, „tartalmi” korszakolásához. 

Kétségtelen, hogy nála az életrajzi té-

nyek legalább annyira meghatározók 

a „közérzeti” versekben, mint a nagy 

történelmi-társadalmi feszültségek és 

fordulatok a „közéleti” ihletés�ekben. 

Talán szerencsésebb, ha vallomáso-

kat, expresszív harsánysággal kikiál-

tott lelki megnyilvánulásokat mondok, 

nehogy plakátversre, verspublikációra 

gondoljon az olvasó. Az alapos fi lo-

lógus, Vilcsek Béla szerint nincs még 

egy költ�nk, aki annyi felkiáltójelet 

használt, mint Utassy. Ez tempera-

mentum dolga is, de az érzelmek 

becsben tartása is: a modern költészet 

veszített érzelmi erejéb�l, s az alapve-

t� lelki folyamatokat csak sokszoros 

közvetítéssel mondja ki vagy kerülgeti. 

Utassy képes volt arra, hogy a „modern 

id�kben” újraélessze az érzelmek ma-

ximumát, az életer�b�l, ha úgy tetszik, 

a bergsoni életlendületb�l táplált indu-

latokat, s a m�vészi hatás szolgálatába 

állítsa �ket. Hozzáteszem: nemcsak 

a vele kapcsolatban (joggal) leggyak-

rabban emlegetett Nagy László neve 

kívánkozik ide, hanem a korai Pilinsz-

kyé is. És ez a név – akárcsak József 

Attiláé – segít abban, hogy átevezzek 

az Utassy-m� tematikai változásaira, 

azokra az istenes versekre, amelyek-

nek életrajzi háttere megkerülhetetlen.

Els� katasztrófaélménye kisgye-

rekkora óta az apahiány, a  hadiárva-

ság. Nemzedékében gyakori körül-

mény ez: az apák többnyire abban 

az életkorban kerültek a második vi-

lágégés frontjaira, amikor az 1941–

1944-es Kilencek születtek. (Utassy 

1941-es.) Utassy – mint nem egy 

társa – hadiárva lett 1943-ban. A gyer-

mekben hamar tudatosodott a veszte-

ség lesújtó ténye, és ez még a fi atal-

ságtól mámoros pályakezd� többnyire 

vidáman kezd�d�, b�vér� szerelmes 

és tájverseire is rávetíti árnyékát. Ver-

seinek érzelmi hullámzása ezért oly 

egyedien heves. Magyarságverseiben 

(mint már hangsúlyoztam) a m�vészi 

harsányság mellett fi nomabb szóla-

mokat is érzékelünk: vallomásai a 

hazáról a szerelmi líra szenvedélyével 

szólnak, és alig észrevehet�n van 

bennük jócskán a legy�rt kétségbe-

esés meg a tilalmakkal szembeszegü-

l� dac elszántságából is. Mint aki érzi: 

ott, ahol hazáról, sorsokról, versekr�l 

döntenek, nem szívelhetik a magyar 

identitásnak azt a tüntet� vállalását, 

amelyet a többi közt különösen a 

Magyarország! cím� nagy verse de-

monstrál. Ezt hallgatva saját el�adá-

sában, gyönyör�ségt�l borzongott a 

hátunk. Az ilyesmi 1956 novembere 

óta tiltott gyümölcsnek min�sült. Az 

id�sebbek közül csak a legbátrab-

bak vállalkoztak hasonló m�vekre, 

mint az esszében is megnyilvánuló 

Csoóri, A nemzet szelleme cím� ver-

sét író Tornai, vagy aki tekintélyénél 

fogva a legtöbbet engedhette meg 

magának: Illyés (például a Koszorú 

írójaként), vagy egyik-másik versében 
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Nagy László. Utassy f�ként az ilyen 

tárgyú versei vel hódította meg több-

nyire fi atalokból álló közönségét.

Azután jöttek egymás után a sze-

mélyét sújtó csapások. El�ször az 

idegösszeomlás, majd fi ának súlyos 

betegsége, melyet egyik lábának le-

operálása árán sem lehetett meggyó-

gyítani – a fi ú a várva várt, 1989-ben 

bekövetkez� társadalmi fordulat id�-

szakában halt meg húszévesen. Utas-

sy haláláig nem tudott szabadulni e 

lelki megpróbáltatás súlyától. Nem-

sokára édesanyját is elvesztette. Az 

évszázad végéhez közeledve költö-

zött családostul Rédicsre, feleségének 

szül�falujába, s  bár számos barátja 

látogatta �t, a  magányosság jelei is 

megsokasodtak verseiben. A  halállal 

való szembesülései a saját halál köze-

ledését is siettették érzelmi életében. 

Az ország és a világ állapotát távol-

ról érzékelte visszavonultságában, de 

számos jele van annak, hogy saját 

fájdalmait az egyetemes emberiség 

sorsával és a lét nagy fi lozófi ai kérdé-

seivel köti össze.

Kései korszakában – amely több 

mint két évtizedre terjed fi a végzetes 

megbetegedését�l a maga 2010-ben 

bekövetkezett haláláig – el�térbe ke-

rül az istenesség ellentmondásos té-

mája. Kétségbeesett dühvel tagadja 

Isten létét, de közben meg is teremti 

azt a sokrét� isten-képzetet, amely 

költészetének egyik meghatározó ele-

me lesz. „Isten léte �neki nem vallási 

kérdés, hanem világnézet dolga” – így 

próbáltam jellemezni paradox viszo-

nyát a nem létez� istennel peresked�, 

káromló, az istenfogalmat így még-

is mintegy megteremt� vívódását. 

Vilcsek így riposztozik szavaimmal: 

„�szintén szólva, nem érzem ennek 

a distinkciónak a jelent�ségét: eddigi 

ismereteim szerint a vallás is világné-

zet. Ha tévedek, itt az id�, hogy módo-

sítsak ismereteimen.” Nos, itt az id�. 

Mert azt válaszolom, hogy minden val-

lás világnézet, ám korántsem minden 

világnézet vallás. Utassyé sem az. Ez 

a „distinkció” hiányzik Vilcsek idézett 

fejtegetéséb�l. A költ� számára Isten 

képzeletben megjelen� fantomkép, 

a  világ megszemélyesít� metaforája, 

nem pedig vallásos hitének tárgya. 

Más lapra tartozik, hogy a hitre mint 

lelki szükségletre nagyon is vágyott 

– ez teszi hasonlatossá József Attilá-

hoz, valamennyire a hitetlenül is hív� 

Adyhoz is. Még egy jól cseng� név: 

Nemes Nagy Ágnes írta, hogy „Egy is-

tent kellene csinálnom, / ki üljön fent 

és látva lásson” (Ekhnáton). Isten any-

nyiban van, hogy a legmodernebb és 

legtudatosabb szellem� költ�k, szob-

rászok, még fi lozófusok is megújulón 

jelzik szükségét. Fáj a hiánya, és ha 

csak a paradoxon szintjén is, Isten 

ezzel máris „realizálódott”. A  lelki va-

lóság is valóság, ha bizonyítani nem 

is tudjuk. Utassynak szüksége volt 

egy kozmikus hatalomra, aki ellen 

lázadva, kétségbeesetten kiáltozva, 

kifejezhette azt az igazságtalanságot, 

hogy apját nem ismerhette, legszebb 

életkorban lev� fi át pedig elvesztette. 

A  rosszul berendezett világ minden 

t�rhetetlen jelenségével asszociálta 

ezt a – ki merem mondani – egye-

temes sérelmét. Az Isten áldozatá-

ul kiszemelt, mindig szeretettel vagy 

szánalommal emlegetett, gyakran ön-

magára és saját gyermekének sorsára 

vonatkoztatott „fi úra”, Jézus Krisztus 

passiójára hivatkozva teremtett nagy 

költészetet. Éppúgy, mint a termé-

szeti lények és jelenségek áhítatából, 

a  szerelemb�l és a haza imádatából. 

A kritikai kiadás látványosan bizonyít-

ja, hogy kortársunk, Utassy József a 

legjobbak sorában foglalja el helyét.

Alföldy Jen�
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„Peer 42”
avagy a „Kés�n megértett bohóckodás”

Duális elemzési kísérlet

„A legtöbb, amit az ember elérhet, 

hogy jó lelkiismerettel hal meg.”

(Hamvas Béla)

Hamvas Béla írja egy helyen: „A valóság minden jel-

z�t kibír.” Miután sajnos érintett, a kelleténél sokkal 

jobban a versekbe vont vagyok azáltal, hogy a versek 

ihlet�je, Mocsár Zsófi a a lányom volt, s az is marad, 

míg élek, így kénytelen vagyok ismét Hamvas Bélát 

idézni ezen szöveg(egészek) olvasása és értelmezése 

során: „A  kritikának oly mértékét alkalmazom ma-

gamra, amit más nem is sejt, nem mer – amely fokot 

nem ismeri!”

Számomra a „Peer 42” legfontosabb üzenete, 

amit maga a szerz� így defi niált:

„A  kötetben tulajdonképpen a dilettantizmust 

kísértettem, azt, hogy hogyan lehet refl ektálatlan 

sorokat beengedni a refl ektáltak közé, és milyen já-

tékokat lehet játszani a referenciális olvasattal. Mert 

ha akarom, ha nem, a  könyvnek lesz referenciális 

olvasata. S�t, igazából kérdés számomra, hogy akár 

a szakma, akár az úgynevezett mezei olvasó, már ha van olyan, képes lesz-e 

esztétikai tárgyként tekinteni a kötetre, engedi-e az anyag.”1

Amennyiben Arisztotelész Poétikájából indulok ki, úgy a megismerési 

szintek egymásra tagozódására kell a versek tematikájában s egymásra struk-

turálódásában fi gyelnem: úgymint érzékelés, képzelet, tapasztalat, ész, bizo-

nyosság, a valóság tudása. Arisztotelész a drámai m�vészetet, de különösen a 

tragédiát kiemelt, paradigmatikus m�fajnak tekintette. Ennek részben történeti 

okai voltak, hiszen a tragédia a kor legfontosabb m�faja volt, továbbá jelen-

t�sége már a kortársak számára is egyértelm� diszciplínának számított, rész-

ben azonban az arisztotelészi poétikaelméletb�l fakadó koncepcionális okok 

állnak a háttérben. Arisztotelész a jellemet (ethosz) és a cselekményt, a mesét 

( müthosz) választja a tragédia legfontosabb elemeinek, s  egyértelm�en az 

utóbbi tárgyalására helyezi a hangsúlyt, így egymáshoz való viszonyukban az 

ethosz világosan a müthosznak alárendelt marad.

Így, tágabban értelmezve az arisztotelészi kijelentéseket, a „Peer 42” ver sei-

nek a világában sem az az els�dleges szempont, hogy Krisztiánnal milyen csa-

ládi kötelékben maradtunk, maradunk, egyáltalán maradunk-e jellemünkb�l 

1 Internet:http://konyves.blog.hu/2017/04/07/peer_krisztian_el_akartam_kerulni_a_sorsomat_

bassza_meg, utolsó letöltés: 2017. július 4.

Peer Krisztián, 42,

Jelenkor, Budapest, 2017
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fakadóan, hanem az, hogy Krisz (Zsófi  így becézte Alfáját és Ómegáját) ezen 

kötetének a m�vei mit üzennek a befogadóknak, hány fázison keresztül került 

a kötet a sikerlisták második helyére, s annál inkább az, hogy mi az a hiány, 

mit képes az olvasónak a fájdalom üzenni.

Saját példányom dedikálása így hangzik:

„Juditnak szeretettel a közös bajban. Zsófi  volt a legnagyobb csoda, akivel 

találkoztam.

Peer Krisztián

2017. 04. 21., Nagymaros”

A  múlt id� alkalmazása jelen hely-

zetben, ha a gyász oldaláról közelítünk 

a tragédiához, egy költ� esetében nem 

indokolt, mert a csoda olyan „más való-

ságos” dolog, ami örök.

A tragédia természetesen nem csu-

pán az irodalom drámai m�nemének 

az egyik m�faja, hanem a köznyelvben 

minden olyan történés is, amelynek 

a végkimenetele visszafordíthatatlan. 

Ketté vagy még több részre tört Mocsár 

Zsófi  pályaíve, ami világkarriert futott volna be (Dr. habil. Csanádi Judit DLA 

| MKE – Zsófi  halálos ágyánál). A közös jöv�, a közös gyermekek, az unokák 

ígérete helyett a kilátástalanság és a fájdalom hullámsírjába való zuhanás. 

Röviden summázva, err�l a tragédiáról beszél a „Peer 42” is. Az nem mindegy, 

hogy hogyan. Egyáltalán, van-e létjogosultsága az összes kötetbe vont vers 

nyilvánosság elé tárásának; a  „bels� ügyek” szövegei elhagyásával nem lett 

volna-e mégis teljesebb az ún. „gyászversek” köre.

A kötet B/5-ös méret�, éretlen �szibarack színe a fehér és fekete nyomta-

tással is err�l mesél. Ha nem ismernénk a referenciát, akkor nem tudnánk egé-

szen pontosan leírni, mit látunk, de az bizonyos, hogy itt illusztrációról, azaz 

a legközvetlenebb módon referenciális, a szövegen kívüli valóságra vonatkoz-

tatott ábrázolásról van szó. A kisbet�s e magánhangzók tükrös megfordítása 

a Peer névben, egyfajta meghasonlást sejtet:

Pe

eR

vezetéknév, mint az élet perlése, s az aláírt csupa nagybet�s, de még mindig 

fehérrel írott KRISZTIÁN az egyetemes itt maradt gyász (a régi id�kben a fehér 

szín, a kender- és lenvászon leplek természetes sárgásfehér vagy fehérített szí-

ne a gyász színe volt, mely egyben a lélek tisztaságát, ártatlanságát jelképezte, 

ezért vált az egyházi hierarchia csúcsán álló pápa színévé is2), míg a fekete 

szín� 42 a költ� saját, magába fojtott bánatának egyfajta lenyomatát jelképezi, 

s azt is, hogy még nem volt negyvenkét esztend�s a tragédia el�tt, de egy nap 

kivételével egy hónap múlva betöltötte azt.

2 Internet: https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r_gy%C3%A1sz, utolsó letöltés: 2017. 

július 5.
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Ugyancsak a kötet címének kett�ssége található meg a duális tartalom-

jegyzékben is. A költ� ezzel a két tartalomjegyzékkel is érzékeltetni próbálja, 

hogy melyek az � individuális szövegei, s melyek a Zsófi -nélküliségéi, de az 

Ady Endre-i „mégis morál”: a küzdésvágy és a reménytelenségérzet kett�ssége 

is permanensen jelen van a kötetben. Ady kötetének megjelenése után száztíz 

évvel hasonlóan formabontó performansz születik, amelyet Zsófi  rajzai tesznek 

igazán azzá.

Ebb�l a dualitásból kiindulva igyekszem objektíven megragadni, de nem 

magyarázni magát a könyvet. Arról sem kívánok állást foglalni, vajon mit szólna 

Mocsár Zsófi a a kötetegészhez, ha élne.

Egy 19. századi porosz hadtörténész, Carl von Clausewitz gondolata alapján 

indulok el, mikor a könyv számomra abszolút negatív, obszcén, nem a nyilvá-

nosságra tartozó gondolatait elemzem, míg a szimpatikus, stilárisan és emo-

cionálisan is tetsz� versek áttekintése során az arisztotelészi tragédiafelfogást 

tágabb értelemben használom. Clausewitz a háborúban, akár jelen esetben én 

a kritikában, a „lélektani tényez�k és a véletlen fontosságát emelte ki és azt, 

hogy a hadászati problémákat kritikusan kell megközelíteni”.3 Így, miután az 

élet is folytonos háború, amely a fogantatás pillanatától utolsó leheletünkig 

tart, a negatív gondolataim kritikai megközelítésének strukturális elemzését is 

tényekkel, jelen esetben idézetekkel támasztom alá.

A fülszöveg már-már banális. Ithaka Homérosz óta igen gyakran el�fordul 

a költészetben, mert a magány és a várakozás, s a remény megfejtend� rejt-

jelévé vált.

Ellenben a kötet felvágatlan lapjai éppen úgy Zsófi t idézik, mint az illusztrá-

ciói. A szerkeszt� kevés, de annál üt�sebb anyaggal dolgozott, hiszen a versek 

megkívánták a már-már profán egyszer�séget is.

A bevezet� vers a „Visszatekintve” címet viseli. Peer Krisztiánnak az édes-

apjával való csaknem József Attila-i viszonya éppen úgy leleplez�dik, mint az 

Istenhez való hozzáállása. Ebben a versben azonban a tragédia tudatában már 

más rétegeket is felfedezni vélünk:

„Azt kérded, merre menjünk?

Azt hiszem, téged követlek.

És, mert téged követtelek,

nincs meg a visszaút.”

���(7. oldal)

A  m� még a Zsófi  el�tti versek tematikájához tartozik, ellenben ebbe a 

verszárlatba éppen úgy beleérthet� az édesapa, az Isten és akár Zsófi  alakja 

is. S úgy vélem, a halál által új értelmezést kapva, valóban Zsófi ról van szó. 

Azonban az oldalszámozás nem err�l tanúskodik. A Zsófi -versek oldalszáma 

nem a lap alján, hanem a versek és a margó mellett találhatóak. A következ�, 

„Traktorkerekek” cím� szöveg még Zsófi  ittlétét tükrözi, de a „Jégverem” már 

az elmenetele utáni fájdalom költeménye:

3 Internet: https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz#F.C5.91bb_gondolatai.2C_elvei_

a_h.C3.A1bor.C3.BAr.C3.B3l, utolsó letöltés: 2017. július 5.
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„…�k jöttek érted,

na végre, megjöttek,

már itt a doktorbácsi,

köszönöm, hogy ilyen gyorsan,

elnézést, hogyha nem komoly.

Tudom, hogy hallod a szirénát,

nem kell megijedni,

oda sietünk, ahol majd segítenek.”

���(Utolsó strófa a „Traktorkerekek”-b�l – 8. oldal)

„A szív csak akkor hazudik,

mikor azt súgja, szabad.

Mocsár Zsófi a emlékzuhany,

rám hagyott kutya.”

���(A „Jégverem zárlata” – 9. oldal)

A „40” cím� versben ismét visszaköszön az apakomplexus, ami a m�vész-

léten mint alapponton kívül még egy momentum ahhoz, hogy miért Mocsár 

Zsófi  volt a nagy � a költ� életében. Egyfajta elhagyatottságot, árvaságot sugall 

a költemény. Zsófi  tizenhárom hónapos korában veszítette el édesapját, akir�l 

semmiféle emléke sem lehetett. Krisztián szülei ugyan elváltak, de ez a törés 

éppen akkora sebet ejtett a költ� lelkén, mint Zsófi én az „eszmélésem után 

soha nem is láttam, mert meghalt, nem volt életem része, nem voltam a jelene” 

szindróma. A

„De én nem érek rá erre,

mondatban vagyok.

A boldogság ennyi,

b�ntudatra semmi ok,

apámnak volt igaza mégis:

ilyen negyven évesnek kell lenni,

mert negyven évesnek ilyen lenni

hogy még el sem kezd�dött.”

���(10. oldal)

versszak nemcsak az infi nitívuszos tiszta rímei miatt hagy önmagában is nyo-

mot az emberben, hanem az anaforák mondat közbeni megjelenése már egy-

fajta olyan néz�pont-technikai újszer�séget, intertextualitást feltételez, ami a 

posztmodernség velejárója.

A  „Vagy megöregedni tanúk nélkül, / szálegyedül.” mondat referenciális 

elbeszél�i megjelenítése valóban a szövegen kívüli jelenségre mint egy gene-

ráció életérzésére rímel.

Arisztotelészhez visszatérve, aki még mindig a tragédiákról beszél, s csu-

pán érzelmi áttételekkel kapcsolódva hozzá: „A legfontosabb azonban ezek kö-

zül a történések (pragmata) összeállítása [15]. A tragédia ugyanis nem embe-

rek, hanem cselekvések, azaz élet utánzása, a boldogság és a boldogtalanság 

a cselekvésben rejlik, és a végcél valamilyen cselekvés, nem pedig min�ség. 
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Az emberek jellemük folytán ilyenek vagy olyanok, de cselekvéseik folytán [20] 

boldogok vagy nem. Nem azért cselekszenek tehát, hogy jellemeket utánozza-

nak, hanem a jellemeket a cselekvések végett foglalják magukban. Ennélfogva 

a történések és a mese a tragédia végcélja, márpedig a végcél mindenek kö-

zött a legfontosabb. Cselekvés (praxisz) nélkül továbbá nem lehetne tragédia, 

jellemek (ethosz) nélkül [25] lehetne.”4

A kötet következ� verse Zsófi  utáni m�, amelynek a címében ott rejlik Zsófi  

egyik festményének a címe, a  Bohóskodás. A  teljes cím: „Kés�n megértett 

bohóskodás”. A

„Mindig bántottalak,

sohasem öleltelek.

Hogy mondod meg,

hogy ez �szinteségi roham, vagy csak roham?”

���(12. oldal)

versszak lírai énjének múlt ideje s a megszólított jelen idej� költ�i kérdése a 

menteget�dzés és mentségkeresés, valamint az ürügyek és kifogások nyelvi 

aktusainak lenyomata, miképpen a következ� szöveg: „A kedvedért bármit” is. 

A költ�i nyelv immár kibonyolódik azokból a nyelven kívüli viszonyokból, ame-

lyeket jelöl, és abszolút autonómiára tesz szert:

„REM-fázisba nem engedem magam,

ott veled találkozom.

Vagy legyél, vagy ne lássalak.”

„Regényt írjak? Aztán mir�l?

Fogva tartalak a f�tetlen szobában,

vagy a karrierem kedvéért bújtál el oda?

A szemed nélkül hogy viselkedjek?…”

„…A Stockholm-szindróma, amire annyira vágytál,

mikor ellopattad az ifjúságodat, hogy megszeress….”

���(„A kedvedért bármit” – 13. oldal)

A  nyelven belüli energiák szabad játékba fognak. Ha ezt a nyomvonalat 

követjük, s  valamilyen okból jelent�séget tulajdonítunk az igazság keresésé-

nek, akkor ki kell lépnünk a mindig bizonyos önkényességgel fragmentarizált 

szöveg tiszta immanenciájából. Ugyanez vonatkozik a következ� m�re is, s a 

versek egymás utáni megkomponálásában itt fedezhet� fel legjobban az, hogy 

miért éppen abban a sorrendben követik egymást, ahogyan a kötetbe rendezés 

mutatja. A „Félteni magadtól (Levél Kanadába)” cím� munka akár ars poetica is 

lehetne azon kívül, hogy csodálatos szerelmi vallomás:

4 Internet: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/beve-

zetes_a_gorog_bolcseletbe/arisztotelesz_poetika.pdf, 9. oldal, Utolsó letöltés: 2017. július 5.
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„De hazajössz,

akkor majd lesz id�nk mindenre.

Mióta megegyeztünk,

id� úgyis csak azóta van.

Múltam meg azért,

mert mutatom.

Ez a szerelem,

ha nem venném észre.

Mire válaszolsz, alszom.

Hogy a Six Feet Undert

újranéztem veled,

az is egy vallomás….”

���(14. oldal)

No meg talán más is, hiszen a fi lm magyarra fordított címe a Sírhant M�vek 

önmagában is tükrözi az élet és halál kérdéseinek feszített egymásba torkol-

lását, az abszurditást, a  fekete humort, az öniróniát, a végcélt, a halált, mert 

enélkül értelmét veszíti az élet is. A drámai feszültség nagyszer� fi lmeffektu-

sokban nyeri el mégis földhöz ragadt érzelmi defi nícióit.

Ebben az érdekes kötetben, hogy nem igazán derül ki, alapjában hány ol-

dalas is.

Azonban, ha a borítót kivesszük a számozásból, amelyet egyes nyomdák 

négy oldalként számítanak fel a megrendel�nek, akkor az aranymetszés szabá-

lyait alkalmazva a 49. oldalra esik a kötet leglényegesebb m�ve, amely a „Csalás” 

címet viseli („Az én életem nyolcada, a te életed ötöde: / te nyertél. / Felsegítse-

lek?”), ellenben a borítót is számba véve, egy Zsófi  által készített rajzhoz jutunk, 

amelynek a címe „szürke”, s  amely Krisztiánt mint az egoista társat hatalmas 

szeretettel és iróniával mutatja be. A rajz bal oldalán az egyre kisebb bet�kkel 

írott „Én, Én, Én” a jobb oldalon lév� számtalan emberi gyarlóságával szembesíti 

a kép alanyát. Ez a tulajdonképpeni aporia a kötet számtalan m�vében felt�nik.

„…Öt nap vazelinnel bekent,

nem mozduló, nem könnyez� szemgolyókkal.

Kitörölhetetlen a kép.

Öt évr�l, két hónapról és öt napról

már csak annyit mondok: öt év….

…Világvége, hosszútáv.

Csak magunkat basztuk át.

Házikó a hegyoldalban:

Humorforrás Hübriszen.

A dühöt, melyet az univerzum ébreszt,

a természet altatja el.

Köszönök a köröz� ölyvnek,

hátha te vagy.”

���(Részletek a „Humorforrás” cím� versb�l – 20. oldal)
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A  Peer Krisztián-i költ�i világ organikus részei az alliterációk halmozása, 

akár hátravetettként is, éppen úgy, mint az ellentétek, párhuzamok, költ�i 

kérdések gyakori használata s a görög mitológia versekbe vonása. Ez utóbbi 

tendencia magának a tragédiának is az alappillérévé válik.

„…Hajnali hat, ismeretlen szám,

a jó hír mindig várhat.

…Anyu azzal vette fel:

azonnal indulok.

B�gés közben is fel tudott röhögni,

»Hogy fogok ezentúl karalábét enni?«”

���(Részletek az „Aranykor” cím� versb�l – 28. oldal)

A halálhír tulajdonképpen már mint lehetséges alternatíva a „Traktorkere-

kek”-ben felbukkan:

„Idegenek jönnek be az udvarba.

Akkor miért nem ugat a Flop?

Kimennél közéjük,

de traktorkerekek torlaszolják el a járást.

Amikor tudtad,

akkor már nem tudtál szólni.

Legalább húsz van a szobában.

Húsz fekete monstrum.

Hozok vizet…”

���(8. oldal)

A szerelmespár élete salto mortaleként zuhan az üresség, a hiátus, a sem-

mi felé. Peer Krisztián költ�i stratégiájához hozzátartozik saját olvasóinak elbi-

zonytalanítása is.

Így terjed az egyszer� olvasók körében is a hír, hogy mi a „Peer 42” topo-

sza. Krisztián egyszer�séget tettetve bámulatos elemz�, saját szövegrészletei-

nek kivételesen gazdag jelentésrétegeit tárja fel: invenciózus olvasatok tucat-

jain keresztül juttatja el szövegeit a teljes átélhet�ség téziséig:

„Akármilyen hülyén hangzik: jaj.

Az örökre az örökre, az örökre, az örökre.

Hosszan elnyújtott jaj.

Száznyolcvan fokkal elcsavart fej.

Visszafordítani fáj.”

���(„Az özvegy szól” cím� költemény zárlata – 48. oldal)

John Langshaw Austin5 brit analitikus nyelvfi lozófusként a „Tetten ért sza-

vak” cím� m�vében leírta azt az elméletét, miszerint a nyelvhasználat nem 

5 Internet: http://anglisztika.ektf.hu/new/content/letoltesek/anglisztika/segedanyagok/an171/

BKE06.pdf, utolsó letöltés: 2017. július 4.
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egyszer�en a cselekvés irányítója, hanem maga a cselekvés is. Ezen teória 

szerint az el�bbi verszárlat „örökre” szavának négyszeres nyomatékosításával 

bezárul a szavak általa „családi körének” nevezett fogalma, s így a kulcsfoga-

lom valóban az „örökre” marad, az esküszöveg, a „holtodiglan holtomiglanja”. 

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk ezt a szöveget, akkor a nyelv kibonyolódik a 

nyelven kívüli viszonyokból és abszolút autonómiára tesz szert, a szöveg igaz-

ságtartalma tökéletesen százszázalékos. Egy interjúban a következ�ket vallja 

a költ�:

„Azt is tudtam valahol, hogy nehéz helyzetbe hozom magam a kötettel, 

hiszen olyan er�sen játszom a referenciális olvasattal, a könyvnek olyan ér-

zelmi súlya van, hogy még egy irodalmárnak is nehéz lesz csupán esztétikai 

tárgyként viszonyulni hozzá.”

(Farkas Edina Lina: Attól félek, hogy elvesztem az eszem, és nem veszem 

észre. – Interjú Peer Krisztiánnal)6

Visszatérve „Az özvegy szól”-ra, fi gyelemre méltó még az is, hogy ez a vers 

az aranymetszés melletti költemény balján foglal helyet a kötetben.

A kötet vulgárisan �szinte, mégis posztmodern, és h�ségesküvé, vallomás-

sá szelídül:

„Az egyetlen huszonéves voltál Budapesten 2016-ban,

akinek a Passenger a kedvenc száma,

azt is én mutattam,

és schwarzkogler a passwordje,

azt megváltoztattam.”

���(„Odahull az árnyék” – részlet – 61. oldal) vagy

„A nagyok dolgába ütöd az orrod?

Valaki nagyon régen én már csak voltam.

Ebben a közegben ezt rajtad kívül,

bár nem mutatta,

mindenki tudta,

hidd el, azoknak volt igazuk.

Téves címre leszállt angyal.

A szándékot értem.

…El kell engedjelek…”

���(„Te kezdted” – részlet – 65. oldal)

A „Te kezdted” cím� vers terjedelmében a leghosszabb, a kötet záróakkord-

ja. Ráadásul, keretbe foglalt. Igaz, nem költ�ileg, de szemantikailag minden-

képpen. A vers a 64. oldalon indul, s a következ�n folytatódik, de a 66. és 67. 

oldalon Zsófi  rajzai szerepelnek a mostani énükr�l („Zsófi  régen”, „Krisztián 

régen”, „Krisztián a jöv�ben”, „Zsófi  jöv�”) – ez utóbbiban a rajzoló kézírása 

6 Internet: http://divany.hu/vilagom/2017/06/09/peer_krisztian_-_interju_42_kotet/, utolsó le-

töltés: 2017. július 4.
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grafológiailag arra utal, hogy bet�iben szinte áthúzta önmagát, azaz megjósol-

ja saját sorsát. Majd két üres lap következik, ami a végleg kifosztott emberre, 

s a közös sorsra, az ürességre mutat.

„Könnyebb, mióta megértettem,

hogy rajtam túl is volt életed.

Illetve van.”

���(Részlet a „Te kezdted” cím� m�b�l)

Vajon milyen rétegeket rejtenek e sorok? Valamiféle értelmet keresnek az 

életnek: a sajátjuknak, másokénak, a transzcendenciának, mert a halál az él�k 

számára rettenetesen csúnya. Nem csupán elviselhetetlen, hanem szó szerint is 

ronda asszociációk sora, s olyan megválaszolatlan kérdéseké, amiért szerintem 

nem is érdemes megszületni sem. A költ� err�l így vall:

Pazarlás

A tisztálkodószereket kibasztuk a kukába.

Miért, a csontjaiddal szerinted mit csináltak?

Bár egy hússzor húszas doboznál

az én szívem sem nagyobb.

A Lélekhajó el�tt több a csikk,

mint a fert�z� intenzív el�tt.

Milyen urnát választana magának Zsófi a?

Ahhoz, hogy beszélhessek hozzád,

le kell válasszalak a csontjaidról.

Ahogy anyádtól is elszerettelek.

Mit csináltak a testecskéddel,

amikor nem voltam ott?

Semmi értelme nem volt kidobni,

három bontatlan fl akon,

remélem, azért majd kikukázzák.

Az ápolón�knek nem adhattam

tusfürd�t a bonbonok után.

���(45. oldal)

Ez a szöveg zokog. A  fájdalom nem t�rhet� tovább, csak a temetkezési 

el�készületek mozgatják még az itt maradt „özvegy” szívét és agyát. A költ�i 

kérdésekre nincsen válasz, a „Milyen urnát választana magának Zsófi a?” letag-

lóz; a szavak önmagukban is sikítoznak: „csontjaidról”, „testecskéddel”. A vers 

második rétege minden ez el�ttinél jobban el�bukik. Zsófi a mint csecsem� 

leválik az anyamellr�l, felnövekszik, meghal, s érzékelhetetlenné válik a teste, 

a  csontjai maradnak, aztán csak egy hússzor húszas doboz. Krisztián pedig 

azonosul vele, nem maradt semmije sem, csak valami, ami éppen akkora, mint 

az el�bb említett méret, s ami ketyeg még…

Egyesek a kötet utolsó versének nevezik azt a listát, ami a kötetet zárja: ki-

lencvenkilenc név, mert a századik a hiányzó Mocsár Zsófi ának van fenntartva…
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A  kilencvenkilencek társaságába mindenki beletartozik, aki bármiben is 

Krisztián segítségére volt Zsófi  tragikus elmenetele után.

Mindezek ellenére az „Aranykor” cím� költemény kegyetlen vagy éppen ke-

gyes igazsága másról beszél:

„Szeretem, akiket te szerettél,

Akiket nem, �k gondoskodnak most rólam.”

���(„Aranykor” – részlet – 28. oldal)

A Zsófi  el�tti költemények hangja szintén er�s, maga a költ� úgy véli, hogy 

Petri Györgyön nevelkedett, de a versek bizonyos részei mégis a prózaíró na-

gyokra: Esterházy Péterre és Nádas Péterre emlékeztetnek. Kiemelked�en fon-

tos vers a „42”. Ennek a m�nek a leglényegesebb jellemz�je a hipertextuális 

szövegorganizáció. A vers eredeti formában:

42

A mozdonyvezet�

az ülések közt

hátrafelé rohan.

Ugyanez a m� más felbontásban:

A mozdonyvezet�

hátrafelé rohan

(az ülések közt).

Az ülések közt

a mozdonyvezet�

hátrafelé rohan.

Hátrafelé rohan

a mozdonyvezet�

az ülések közt.

Más variációk is lehetségesek, amennyiben szavakra bontjuk a sorokat is. 

A „42” egy valódi haiku, noha a magyar haikuírás hagyományos szótagelrendezését 

nem követi: 6, 5, 6 a soronkénti elosztás. Amikor valaki ilyen verset ír, akkor pon-

tosan tudja, hogy a kalligráfi a az utolsó hullámverése annak az egész embert meg-

remegtet� er�nek, amely érintésében a m� megszületik. Ráadásul ez egy olyan 

haiku, amelyet nem kell önmagunkban tankává kiegészíteni, mert teljesen érthet�. 

Ez az igazi japán haiku, amely még nem tartotta szükségesnek csak a közlést.

Az értelmezés azonban igen nehéz. Itt vet�dik fel a kérdés, hogy egyáltalán 

szükséges-e a szöveg bels� jelentését is megértenünk, vagy a vers néz�pont-

kett�zéséb�l mint narratológiai megoldásból énelbeszélés lesz? Az egyes szám 

harmadik személy� versalany mégis a költ�re asszociál, az önsorsrontás, iden-

titáskeresés kiúttalanságába torkollt élet s a Zsófi  nélkül meg nem ünnepelt 42. 



ABLAK

130130

születésnap üzenete. A lét el�l elrohanni, felejteni, s nem belesüppedni a földi 

világ hívságaiba. Számomra ez a vers üzenete.

A kötet befogadóként számomra legkedvesebb m�ve „A sziget szó”. Zsófi  

erre a Peer-m�re volt a legbüszkébb. Sokszor és sokat leveleztünk a szövegr�l, 

miután el�ször átküldte nekem. A szöveg atmoszférája azt a helyes, de let�nt 

id�k értékrendjét közvetíti, amely a mai világban már csak a negyvenes, ötve-

nes, s azon túli generációk számára jelen idej� múlt.

„Hülyékkel vagyok körülvéve – mondta a Papa,

és vénségére felköltözött a sz�l�be egy Sokol rádióval.

Ki vagyok én, hogy hasonlítok mindenkire,

csak pont a Papára nem?…

…Az ember végül úgy él, mintha már halott volna,

hatvanról felmegy nyolcvanöt kilóra.

Hátat fordít. Már fel se kel. A Nap se.

Némán elmosogat, majd holnap. Sziget.

Szájában elalszik a cigi.

Isten mindenki el�tt szétcsúszott. Sziget.

Vagy inkább ki se emelkedett.

Nélkülözünk, körülnézünk,

körülnézünk, nélkülözünk –…”

���(Részletek a 62–63. oldalakból)

Borzasztóan érdekes, értékes m� ez. Híradás a hetvenes-nyolcvanas évek-

b�l: a szüntelen meg nem értettség, magányosság, a visszarévedés és a szün-

telen könnyek verse, s sorsképletek halmaza is. Generációkon ível át a sóvár-

gás azon szeretet után, ami valahol éppen azokban az id�kben s abban a mégis 

humanitásban rejtezik, akiket az elbeszél� megelevenít.

A kötet több alkotásában szakralizálódnak a tárgyak is. Ilyen a „Vigyázok 

rád” cím� m� is:

Érzelmileg megérint egy k�.

Különleges, de melyik nem az.

A kezembe fogom, hazáig sétálunk.

Érzem a tenyered melegét.

Izzad, cserélünk.

Eddig még, amit hazahoztam,

ahogy mindenki más,

a Dunába mártottam a köveket,

hogy megélénküljenek a színeik.

De ezt nem fogom.

���(44. oldal – Zsófi  utáni vers)

Zsófi  a valóságban imádta a köveket: festette, rajzolta, összeépítette más 

anyagokkal �ket. A vers tágabb mez�ben értelmezi a szakralitás témakörét: az 

emberiség éppen úgy mérce az alkotásban (a szépség, az érdekesség, a tabuk 
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tisztelete), mint a szubjektív én. Peer Krisztián még képes hinni az emberiség 

tökéletességre való törekvésében s a világegyetem sokszín�ségében, mert 

„embertudó”. A szöveghatás polifonikus.

Az „Analóg” cím� szöveg ugyancsak a tárgyak mitizálásáról, a  teljes élet, 

a család óhajtásáról, a múlt idealizálásáról, s a soha nem feln�ni, mert a gyer-

meki rácsodálkozás elvesztésénél nem lehet rosszabb történéseir�l is szól:

„…Tizenegy évesen már kérhettem egy gépet,

tíz évvel a születésem el�tt a vonaton

nagyapám egy Zenitet talált.

Tükörrefl exes.

A már nem gyereknek, aki vagyok,

maga a csoda a Smena 8M után…”

���(51. oldal – Zsófi  el�tti vers)

A  verszárlat dekadens életérzése azonban Peer Krisztián legújabb köte-

tének nóvuma is, a  toposza mindenekel�tt abban áll, hogy úgy mutatja fel 

mindazt, amit fontosnak, elmondhatónak tart, hogy abban a korábban született 

írásait is vállalva, mégis a 21. századi irodalomértés horizontjáról szemlélve 

mond sokat olvasójának.

Peer Krisztián a világról, emberi sorsokról való tudását önti egységes koz-

monológiába tizenöt esztendei hallgatás után:

„Az objektívet kell megfordítani,

hogy közel mehess.

Ilyen élet vár rád,

se mélység, se élesség.”

(„Analóg” – utolsó strófa)

„A sor pedig várt, ki vagyok én,

beálltam úgy nyolcadik-tizediknek.

Álltunk ott, mintha mi se történne,

mindenki várt a sorára.”

���(„Újra írok” – verszárlat – Zsófi  el�tti vers – 50. oldal)

„Ott állnak tornasorban,

egymás fülébe sugdos a tíz-, húsz-, a negyvenéves Krisztián.

És mire a sor végéig ér a mondat,

kihull bel�le minden fontosabb szó.

Ó, ha most meghalok,

mennyi minden nem kezd�dik majd el.

Félbe semmi sem marad.”

���(„40” – utolsó két versszak – Zsófi  el�tti vers – 11. oldal)

A  kötet hátsó bels� borítójának fényképe – amit még Zsófi a – árulkodik 

legjobban arról a lassú kivonulási folyamatról, ami Krisztiánt a kötet témájá-
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hoz köti, ellenben annak a szeretteink körében történ� megvilágosodásnak a 

lenyomata is, amelyben fokról fokra megközelíthet� az Abszolútum, akár úgy, 

hogy a költ� naponta kijár az általa ültetett „Zsófi  fájához”, s elmeséli a vele 

való, de nélküle nem teljes élettörténéseit, akár mint egy hosszú meditáció az 

elmúlásról.

Mocsár Zsófi a Alexandra (1991. február 10.�–�2017. június 23.) emberi 

kedvessége, szellemi öröksége, egyedisége Peer Krisztián kötete által is így él 

tovább közöttünk.

Vannak a könyvben olyan m�vek is, amelyek azt bizonyítják, hogy a „Peer 

42” egy álszent, önsajnálatban burjánzó, nyelvi, stilisztikai nyelvhasználatában 

obszcén, de nem modern (Messze elmarad Esterházy és Nádas nyelvi-irodalmi 

szintjét�l, de még az általa istenített Petriét�l is) kötet, amely halottgyalázó, 

a volt szerelmét mélyen degradáló, a  „használtam”, s az egész világ el�tt ki-

teregettem titkainkat, nem vettem fi gyelembe a szerelmét kötet. Nem ellent-

mondás-e ez mindazokhoz képest, amit eddig írtam? Nem. Egy érzelmi és lelki 

értelemben feln�tt ember arra törekszik, hogy döntései és viselkedése össz-

hangban legyen azokkal az értékekkel, elvekkel, amelyek számára fontosak. 

Sajnos, sokszor a szavak és a motivációk különválnak. Ilyenkor nem az értékek, 

hanem a pillanatnyi emóciók a fontosak. Az önmagában is hiteles alkotói hoz-

záállás megköveteli az olyan morális normák betartását, amelyeknek éppen az 

a lényege, hogy hogyan kössek úgy kompromisszumot, hogy minden érintett 

igazságosnak érezze, és meg tudja �rizni emberi méltóságát az is, aki többé 

nem emelhet szót önmaga védelmében, mert meghalt.

Ezért a címben a duális szó. A versek ebb�l az aspektusból realisztikus és 

hiteltelen, realisztikus és hiteles, szerelmes és szenvelg�, szerelmes és szen-

vedélyes, leíró és összegz�, �szinte és obszcén, elkeseredett és tabuk nélküli, 

fragmentumoknak t�n�k és teljesek, nem hazugok és valósak, önfeloldozó és 

kábulatba merül�, naiv és tökéletes, az ébredés utáni és az éjszakai delírium 

versei, magamat okolom és másokat, másokat okolok és önmagamat felmen-

tem etc. kategóriákba tartoznának, már egyáltalán, ha volnának a szubjektív 

lírának ilyen csoportjai, de nincsenek.

Nagy önfegyelem kell ahhoz, hogy a költ� ne szerkessze túl a töredék mon-

datokat, és ne próbálja folyamatos értelmes szöveggé gyúrni mondanivalóját 

úgy, hogy verseir�l több jelentésréteg is lehulljon (pl. a Zsidók és elvált apák 

party cím� szöveg, amelynek gyönyör� a zárlata – „Apám Búbánatvölgyben élt, 

nagyapám Bajon, / akkor kellett volna leköltöznöm Ürömre, mikor még éltek.” 

/Zsófi  el�tti vers – 35. oldal/ –, ellenben maga a költ� vallja, hogy „Kimagyará-

zom: ezt a bon mot-t Esterházytól loptam”7). Sajnos, Peer Krisztián többször 

is elköveti ezt a bakit. A többször is említett „Te kezdted” – talán gondolati köl-

teménynek szánt m� burjánzik a trágár szövegekben túlírt, nem a közönségre 

tartozó kijelentéseivel („Fél órával utánam, hogy még sz�z vagy, / tudta a fél 

Sirály.” – 65. oldal; „Meg se akartak ismerni, csak baszni…” – 68. oldal).

7 Internet: http://www.szombat.org/archivum/peer-krisztian-nekifutasok-tulfutasok-1352774043, 

utolsó letöltés: 2017. július 5.
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Peer Krisztián, mikor a kötetet megírta, tudta azt, hogy lesznek, akik be-

fogadják a szövegeit, s örömmel üdvözlik azokat, s m�veinek lesz ellentábora 

is. Számára ez a könyv megjelenésekor másodrangú szempont volt. Aztán 

elsodorta a hirtelen jött siker, a számtalan interjú, a koncentrált állapotba kell 

kerülnöm, hogy megszólaljak, hol van vége az asszociációmnak, s mikor vesz-

tem el a saját gondolatrengetegemben kérdéskörök halmaza.

Mindezekt�l függetlenül hiszem, hogy egyes – jelen írásomban nem emlí-

tett versek is (Pl. „Bérlet” – 41. oldal – Zsófi  utáni alkotás, „Újra írok” – 50. oldal, 

Szuicid póker” – 54–55. oldalak – Zsófi  el�tti m�vek) szövegeik, pszichikumuk 

és verbális rendjük miatt valóban posztmodernek s id�tállóak, míg más tex-

tusai (Pl. „B�ntudat-barométer” – 32–33. oldal) nemigen állják az originalitás 

hosszú távú próbáját, mert maszkszer�ek, s a pillanat ihlette �ket, de nem az 

id�nek.

Adja Isten, hogy ezen utolsó megállapításomban tévedjek!

M. Fehérvári Judit


