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Szöveghullám
Uri Dénes Mihály

Kemény István: 
Nílus,	 Magvető,	
Budapest, 2018.

Kemény István 
terjedelmes és 
műfajilag	 is	 sok-
színű	 életművé-
nek tizenhetedik 
darabja a Magve-
tő	 gondozásában	 2018-ban	 megjelent	
Nílus. A Lúdbőr (2017) esszéit	megelő-
ző	A királynál kötet	 (2012)	után	 ismé-
telten	versgyűjteményt	tarthat	kezében	
az	olvasó,	amelyben	a	folyók	apály–da-
gály	mozgását	 idéző	módon	váltakoz-
nak	az	egészen	hosszú	és	a	mindössze	
egysoros versek. A nemcsak formai, ha-
nem gondolati hullámzás alkalmasint 
a	kötet	legjellemzőbb	tulajdonsága,	az	
olvasónak	tehát	mindenekelőtt	ezt	a	rit-
must kell felvennie.
	 Már	 csak	 a	 folyó,	 s	 persze	még	 in-
kább	az	első	ciklus	címébe	emelt	Duna	

okán is Esterházy Péter Hahn-Hahn gróf-
nő…-je	 juthat	 a	 befogadó	 eszébe,	 egé-
szen pontosan az a mondat, miszerint 
„egy	a	folyó,	akárhány	ága-boga	van	is”.	
A	tex	tusok	úgy	hullámzanak	végig	a	kö-
tet lapjain, mint a megverselt két nagy 
–	természetet	alakító	és	kultúraképző	–	
folyó,	a	Duna	és	a	kötetcímadó	Nílus,	s	
amiként	a	folyó	is	mindent	egybegyűjt,	
amivel	menet	közben	találkozik	(s	ez	a	
minden	végül	is:	ő	maga),	úgy	a	ciklusok	
versei is témájukat, poétikai megoldása-
ikat	és	a	megidézett	elődöket,	pályatár-
sakat,	 toposzokat	 tekintve	 is	 sokrétűek.	
Időnként	talán	kicsit	többet	is	magukba	
zárnak,	mint	amit	a	hozzám	hasonló	íz-
lésű	olvasó	 igazán	örömmel	 fogad.	Bi-
zonyosan	 nem	 minden	 befogadó	 van	
vele így, de magam eltekintettem volna 
korok,	személyek,	kulturális	és	történel-
mi	utalásrétegek	 olyan	 „egybegyűjtésé-
től”,	 mint	 amire	 a	Hipnoterápia című	
vers részlete is példát szolgáltat.

 Ön szomorú. Nem végtelenül,
 csak nagyon-nagyon.
	 Az	életkorára	gondol.	Ön	öreg.
 Öregebb a koránál. Ön modern.
 Tapasztalt modern. Ön egy
 tizennyolcadik századi úr.
 Kétéves volt, mikor a szomszéd bir-

tokon
	 egy	fészerben	megindult	a	gőzgép,
 és hatvan múlt, mikor egyszer az ut-

cán,
	 szokott	reggeli	sétája	közben,
	 az	 ötéves	Marx	 úgy	megbámulta	 a	

copfját,
	 amit	 a	 tarkóján	 felejtett	 öregkorára.	
(71.)

Uri Dénes Mihály 1988, Hajdúnánás. Kri ti kus, A 
Debreceni	 Egyetem	 Bölcsészet	tudományi	
Karának magyar nyelv és irodalom alap-, 
majd	 mesterképzéses	 hallgatója,	 később	
az Irodalomtudományok Doktori Iskola 
hallgatója.	A	Hatvani	István	Szakkollégium	
elnöke	volt.	Kri	tikái,	tudósításai	és	szemléi	
a	KULTer.hu-n,	az	 Irodalmi	 Jelen	On	line-
on, a Tiszatáj Online-on és a Szkholion ban 
jelentek meg.
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 Persze a Gergelyiugornya, képeslap 
című	versnek	már	a	kezdő	sora	–	ami-
ként	e	vers	Kürti	Lászlótól	vett	mottója	
–	is	explicitté	teszi:	„Minden	ártér.”	(És	
a	 mottóul	 választott	 idézet:	 „ártérben	
élünk,	különös	kegyelemben.”)	(49.)	A	
folyó	és	annak	ártere	a	lét(ezés)	allegó-
riájaként vonul	végig	a	köteten,	amit	a	
versek	tematikái	és	a	két,	folyóról	szóló	
szöveg	közé	zárt	ciklusok	címe,	a	Dé-
lig és az Estig is	 egyértelművé	 tesz.	A	
kötetben	nagy	hangsúlyt	kap	az	idő	és	
annak múlása az egyén (lásd például a 
születésnaphoz	 kapcsolódó	 verseket:	
Nyilas Attila ötvenedik születésnapjá-
ra, Hogy milyen lesz ötvenévesnek len-
ni?)	és	a	közösség	(történelmi	és	vallási	
utalások,	a	mitikus	idővel	való	szembe-
sülés)	 szintjén	 egyaránt,	 aminek	 a	 két	
folyó	egyszerre	 tud	példájává	 is	válni,	
miközben	az	emberi	élet	végességével	
–	amivel	éppen	az	idő	szembesít	min-
ket	–	szemben	azok	„örökkévalóságuk-
ban”	távolságot	is	tartanak	az	időtől.	A	
folyó	 fenomenológiailag egyszerre vá-
lik	 tehát	 interiorizálhatóvá	 (különféle	
antropologizáló	 gesztusok	 révén,	 lásd	
például	a	 „Nílus	vagy”	kijelentés	köré	
szerveződő	 lajstromozásokat,	81–82.),	
miközben	 egyszerre	 marad	 szükség-
képpen	 idegen	 is.	 Ez	 a	 „közellévő	 tá-
volság”	a	folyó–ártér	viszony	sajátja	is:	
az	ártér	egyszerre	része	a	folyónak,	mi-
közben	nem	egyenlő	vele. A	„Minden	
ártér.” tehát az identitás megragadásá-
nak	teljes	sikerrel	sohasem	záruló	kísér-
leteként	is	értelmezhető	–	a	tűnő	embe-
ri	élet	legfeljebb	az	ártér	közteslétében	
ragadható	 meg.	 A	 „Minden	 ártér”-re	
következő	versmondatok	befejezetlen-

sége	a	megismerhetőség	és	a	kimond-
hatóság	sikertelenségéről	 is	 referálnak:	
„Egyszer	 csak	egy	 folyó	gondol	egyet,	
és.	 /	Egy	dátum	eljön,	és.	 /	Egy	emlék	
feltör,	és.”	A	textusok	olykor	a	tárgyias-
nak nevezett líra darabjaihoz, így pél-
dául	Nemes	Nagy	Ágnes	verseihez	ha-
sonlóan	a	természetin	keresztül,	illetve	
abban rejtik el és mutatják fel mégis az 
ember(i)t.	Az	idézett	versszakban,	ami-
ként a vers egészében, a szubjektum 
elrejti	magát	a	természet	–	ártér,	folyó,	
aszály,	 hold,	 nap	 –	 mögé,	 miközben	
a	 „dátum”,	 az	 „emlék”,	 a	 „bor”	 vagy	
a	 „kávé”	 folyamatosan	 emlékezteti	 az	
olvasót	 a	 versbeszélő	 valamiképpeni	
(e	 természeti	 jelenségektől	 nem	 füg-
getlen)	 jelenlétére.	 A	 versszubjektum	
a megmutatkozás és az elrejtés határán 
mozog,	ahogyan	maguk	a	folyók	is	ha-
tárokon	 átívelve	haladnak	 előre	 (ezt	 a	
határmozgást	 a	 Nílusról	 szóló	 vers	 a	
kötet	zárlataként	még	egyszer	körbejár-
ja,	lásd	a	későbbiekben	a	versről	mon-
dottakat).	
	 A	kötet	tematikai	variabilitását	azok	
a	költemények	is	jelzik,	amelyek	ember	
és	 technika	 viszonyáról	 referálnak	 (In-
ternet, Az új porszívó stb.) és amelyek 
kimondott	 vagy	 implicit	 közéleti-po-
litikai utalásokat tartalmaznak, ezért 
közérzetinek is	 nevezhetők.	 Annál	 is	
inkább, mert nem explicit politikai uta-
lásokról,	s	kivált	nem	állásfoglalásokról	
van	 szó,	 mint	 inkább	 valóban	 hangu-
latok,	 érzetek	 megaragadásáról.	 Ilyen	
darabja	a	kötetnek	a	Kommunikáció, a 
Zsidókeresztény társas vagy a Patai má-
sodik éneke című	szövegek. 
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 A Délig ciklust	 kezdő	 Kommuni-
káció (15.) mindkét	 megközelítésben	
olvasható,	 amennyiben	 a	 mindenkori	
hallgatósághoz	 igazított	kommunikáci-
ós	manőverek	egyszerre	írhatók	le	po-
litikai	 korrektségként	 („Érzékenyen	 az	
érzékenyeknek”),	a	politikai	propagan-
da	 működésmódjaként	 és	 az	 emberi	
kommunikáció	 kiüresedetté,	 mechani-
kussá	válásaként	is.	(„Ugyanazt	mindig	
ugyanazoknak.”)	 A	 záró	 versmondat	
ennek a beszédnek a nem-beszéd vol-
tát	 élesíti	 fel:	 „Mintha	 ki	 se	 nyitnád	 a	
szádat.” Akárcsak a már idézett Hipno-
terápia, ahol	azt	olvassuk,	hogy	„A	gé-
pekre	 gondol.	Arra,	 hogy	 /	 idézőjelbe	
tették	és	megfojtják	az	embert,	/	és	arra,	
hogy	mindenki	erre	gondol.	/	A	gondol-
kodás	gépeire	gondol,	/	a	közhelyekre.”	
(71.)	 Közhely	 és	 gépiesített	 kommuni-
káció	 ebben	 az	 összefüggésben	 egy-
azon	érem	két	oldalaként	érthető.
 Az Internet (22.) című	egysoros	–	„A	
szó	 elszáll,	 és	megmarad.”	 –	 szintúgy	
nem	 csupán	 a	 világháló	 technikai	 sa-
játosságaira utal (az online zajban az 
„elszálló”	szó	is	megmarad,	méghozzá	
konkrét helyeken, a szervergépek me-
revlemezein),	 hanem	 egyszersmind	 a	
felhalmozódó,	 hozzáférhető	 és	 lenyo-
mozható	 adatok	 problémájára	 is,	 arra	
tehát, hogy folyamatosan nyomokat 
hagyunk	magunk	után,	melyek	később	
éppen	 a	 nyom	 létrehozója	 számára	
nem	 válnak	 már	 hozzáférhetővé,	 mi-
közben	mások	 felhasználhatják	 azt.	 A	
mindenki által ismert, kifordított frazé-
ma	–	 a	 szó	 elszáll,	 az	 írás	megmarad	
–	már	maga	is	egy	(techno)mediális	vál-
tásra	 reflektál:	 a	 szó	és	az	 írás	médiu-

ma,	a	kettő	létmódja	közötti	különbség	
abban	ragadható	meg,	hogy	az	elhang-
zó	szóval	szemben	az	 írás	mint	nyom 
is	értelmezhetővé	(és	értelmezendővé)	
válik. A Kemény-vers egyszerre szá-
molja	 fel	 ezt	 a	 különbséget	 az	 „írás”	
lexéma	mellőzésével és egyszerre állít-
ja	elő	mégis,	immáron	egy	új	médium	
összefüggésében.	Az	online	létezés	sa-
játosságát	 „telibe	 találó”	 sor	 tehát	 egy	
technikai problémán keresztül láten-
sen etikai kérdések felé is irányítja az 
olvasóját.	Az	Internet így a sikerültebb 
egysorosok	 közé	 tartozik	 (akárcsak	 a	
Kérdés, 66.),	 ellentétben	 mondjuk	 az	
Estig ciklus A legalsó sor című	versével	
(„Kukák	a	pokol	kapuja	mellett.”,	69.),	
amely	 inkább	 tűnik	 csupán	 ötletszerű	
képnek. Alkalmasint ezekre gondolha-
tott	a	kötet	egyik	kritikusa,	amikor	úgy	
fogalmazott,	 a	 kiérlelt	 költemények	
közé	„ékelődnek	egy-	vagy	néhány	so-
ros,	 súlytalan	darabok,	 inkább	ötletek,	
amiket nyugodtan lehetett volna mel-
lőzni.”	 (Visy	 Beatrix,	 „Minden ártér.”, 
ÉS,	 2018.	 augusztus	 3.)	 Talán	 nem	 is	
ezeknek	 a	 verseknek	 az	 ötletszerűsé-
ge jelenthet problémát, mint inkább a 
szövegek	 lendületét	megtörő	 jellegük,	
amely	 bár	 a	 folyószerűen	 folyó, höm-
pölygő szövegek	kötetstruktúrájával	ki-
mondottan	összhangban	áll	(mintegy	a	
szövegfolyam	lassabb	és	gyorsabb	sod-
rású	 szakaszaként),	olvasásélményként	
mégis	zavaró	is	lehet.
	 A	 kötet	 két,	 leginkább	 hangsúlyos,	
mert	 kezdő	 és	 záró	 pozícióban	 lévő	
verse a Duna ciklus Rakpartos balla-
da és a Nílus ciklus	cím	nélküli	költe-
ménye (mindkét ciklus egyetlen verset 
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tartalmaz).	A	két	versben	a	Duna	és	a	
Nílus	 textuális	 létesítése	 másként	 tör-
ténik meg. A Duna a mindennapi ta-
pasztalatok színtereként jelenik meg, 
erre	utal	a	címbéli	„rakpart”,	továbbá	a	
„futás”,	 a	 „kocsma”,	 a	 „turisták”	 és	 az	
őket	 szállító	„nagy	hajók”	vagy	éppen	
a	 „Margit	 híd”.	 A	 konkrétságot	 oldja	
a	 versbeszélő	 sajátos,	 önmagán	 kívüli	
pozicionálása:	 akivel	 az	 Én	 a	 versbéli	
reggelen	találkozik,	az	a	„Két	barátom	
jó	vitézek	/	nagyrabecsült	test	és	lélek”.	
(8.)	A	nyitó	vers	lírai	énjének	ez	a	köz-
tes	 pozíciója	 megelőlegezi	 a	 fentebb	
az ártérrel kapcsolatban már említett 
határokon	 történő	 (át-	 és	 el)mozgást,	
ami	 tehát	 a	 kötet	 számos	 darabjának	
sajátja. Akárcsak a konkrét helyek és a 
„nem-helyek”	egymás	mellé	 illesztése:	
míg a dunai rakpart vagy a Margit híd 
kimondottan	 konkretizálható,	 addig	 a	
turistákat	 szállító	 hajó	 inkább	 egyfajta	
Foucault-i	heterotópiaként	értelmezhe-
tő.	(A	kötet	topikus	szerveződésére	ez	a	
megoldás	egyébként	is	jellemző.)	Ezzel	
szemben a Nílus-vers az aposztrophé 
alakzatát	működtetve	a	folyót	mint	ter-
mészeti	létezőt	viszi	színre.

Ha te is voltál már Nílus, egy
hullafáradt	folyó	Egyiptomban,
ébredtél már egy hatezer 
kilométer hosszú csúszdán
takaró	nélkül	párologva
egy	majdnem	eltelt	délelőtt
két	sistergő	part	között,
mit csinálnál, hol jártál az éjjel,
kivel,	mekkora	esőkben,	miféle
pöttyös,	csíkos,	pikkelyes
állatok ittak és csorgatták

beléd a vérüket, hogy
kerültél haza, és
hányadszor csinálod ezt – 
akkor tudod, hogy bizony
Nílus vagy Egyiptomban, és te
vagy	a	Nílus	Egyiptomban	(81.)

	 A	 Nílussal	 történő	 események	
(„mekkora	 esőben”,	 „állatok	 ittak	 és	
csorgatták	 /	 beléd	 a	 vérüket”,	 illetve	
„szárít	 a	 nap	 és	 sajnálkozik,	 /	 szárít	 a	
szél	és	sajnálkozik”	stb.)	nemcsak	kije-
lölik	a	folyó	identitását,	hanem	mintegy	
létre	 is	hozzák	a	 folyót:	„akkor	 tudod,	
hogy	bizony	/	Nílus	vagy	Egyiptomban,	
és	te	/	vagy	a	Nílus	Egyiptomban”,	vala-
mint	„örülj	egy	kicsit,	/	mert	most	már	
/	Nílus	is	maradsz”.	Zavarba	ejtő	lehet,	
hogy	a	„Nílus	vagy	Egyiptomban,	és	te	/	
vagy a Nílus Egyiptomban” sorokban a 
„Nílus”	előbb	nemfogalomként,	aztán	a	
határozott	névelő	révén	pontosan	iden-
tifikálható	fenoménként jelenik meg. A 
„Nílus”	 tehát	nemcsak	egy	 folyó	 tulaj-
donneve,	 hanem	 olyan	 jelölő,	 amely-
nek	 általános	 jelöltje	 van,	 úgyszólván	
bárki	lehet	Nílus.	A	második	személyű	
megszólítás	így	a	Nílushoz	intézett	be-
szédként	 és	 a	 Nílus-identitás	 tetszőle-
ges	kiterjesztéseként	is	interpretálható.	
	 A	kötet világa	nem	az	öröm,	mint	in-
kább a pesszimizmus és a szomorúság 
világa. A Patai második éneke vagy a 
több	 ízben	szóba	hozott	Hipnoterápia, 
akárcsak	 más,	 a	 recepció	 által	 tárgyalt	
szövegek,	 az	 öregedéssel,	 a	 szomorú-
sággal	 szembesülnek.	 A	 Kemény-kötet	
technika	és	ember	viszonyáról	tett	meg-
állapításai szintúgy inkább a pesszimis-
ta	 interpretáció	 közegében	 mozognak.	
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Valuska	 László	 a	 költővel	 készített	 in-
terjújának	 felvezetőjében	 a	 közérzeti-
ként	 értett	 szövegekkel	 kapcsolatban	
írja:	„Ritka	az	olyan	verseskötet,	amely	
ennyire pontosan jelzi, hogy az évek fo-
lyamán hogyan távolodtunk el nemcsak 
önmagunktól,	hanem	Európától	is”.	(Vö.	
például:	„Európa	fikció	volt”,	Növénye-
vők dala, 21.)	 A	 kötet	 elolvasása	 után	
úgy	érezhetjük,	mintha	a	valamerre	tartó	
folyóból	kiléptünk	volna	a	meghatároz-
hatatlan	ártérbe.	Test	és	lélek	között,	ön-
magunkon kívül, ahogy a Rakpartos bal-
ladában olvashatjuk	(vö.	„hadd	tűnjek	el	
egy	órára	 /	 hogyha	 tetszik	meditálva	 //	
legyek	kívül	önmagamon”,	10.).	A	Nílus 
e	köztes-	vagy	kívüllét	pillanatának	kö-
tetnyi hosszúságú kitartása.

A vaknak
hitt	olvasó
Csondor	Soma

Fehér Boldizsár: Vak majom,	Magvető	
Kiadó,	2018.

Ha	 egy	 fiatal	 szerző	 első	 regénye	 a	
Magvető	 Kiadó	 gondozásában	 jelenik	
meg,	 talán	már	 önmagában	 is	 elegen-

dő,	 hogy	 az	 átla-
gosnál nagyobb 
figyelmet	 kapjon.	
Ilyen	 módon	 a	
közelmúltban	 is	
érhetett minket 
pozitív és negatív 
csalódás	 egya-
ránt. Fehér Boldi-
zsár	első	regénye,	
a Vak majom saj-
nos	az	utóbbiak	közé	tartozik.
	 A	történet	főhőse	és	elbeszélője	egy	
zavaros	családi	hátterű	huszonéves	fiú,	
aki	váratlanul	a	világ	legfiatalabb	milliár-
dosa	lesz,	majd	ugyanilyen	hirtelen	kö-
rözött	bűnöző.	A	rendőrség	elől	egy	pá-
rizsi	szállodában	talál	búvóhelyet,	ahol	
két	Nobel-díjas	tudós	bejelenti:	a	követ-
kező	napokban	a	lakók	egy	kísérletben	
fognak	 részt	 venni,	 amelyről	 azonban	
nem	tudhatnak	semmit.	E	kísérlet	való-
di	 lényege,	 hogy	 megfigyeljék	 milyen	
reakciókat	vált	ki,	és	milyen	összeeskü-
vés-elméleteket indít el a vendégekben, 
ha minden háttértudás nélkül kísérleti 
alanynak hiszik magukat. A regény a 
szállodai	eseményekből	és	a	főszereplő	
életének	 jelentős	 szakaszaiból	 összeál-
ló	 mozaik,	 melynek	 kifutása	 a	 szöveg	
megírásának	ideje.	Ez	a	töredezettség,	a	
linearitás	 kerülése,	 noha	nyilvánvalóan	
koncepciózus,	 helyenként	 következet-
len és indokolatlan, ám korántsem ez a 
mű	legnagyobb	hibája.
 A regény elbeszélése egyszerre em-
lékeztet	 Agatha	Christie	 és	 Rejtő	 Jenő	
stílusára. A Vak majom viszonylag 
komikus hangvétele azonban messze 
elmarad	 Rejtő	 fanyar,	 groteszk	 humo-

Csondor Soma 1994, Zalaegerszeg. Gudor-
földén	és	Pécsen	él.	A	Pécsi	Tudo	mány-
egyetem	 Bölcsészet	tudományi	 Karának	
Magyar nyelv és irodalom mesterképzé-
sén tanul. Filmelmélettel, színházzal és 
kortárs magyar irodalommal foglalkozik.


