
Ha igazodni akarunk a kritikai közhelyekhez1, illetve a rögzülni látszó
irodalomtörténeti betájoláshoz2, könnyűszerrel fogalmazhatnánk
úgy, hogy Barak László költészete sajátosan kialakított regiszterkeve-
rő nyelvi-poétikai modalitást teremt: az alkalmi jellegű, gyakorta
mégis felülesztétizált, brechtiánus publicisztikai költészet nyelvi
regiszterei keverednek a kivált a beat generációra jellemző indulat-
költészettel. Némely kötet ebben a felfogásban lényegében rendkívül
szellemes lírai röpiratként olvasódna, az értelem indignációjának
lecsapódásaként, ugyanakkor a hétköznapi lét költészetének markáns
és eleven felfedezéseként is. Az indignáció nem elsősorban a szatíra-
költők (főként Juvenalis) kiváltsága, hanem egyszerű férfitulajdonság
(„milyen felemelő és férfias dolog a költőség”), a homo politicus
genetikai elrendeltsége és börtöne. Uralni a nyelvet, a vers áradatát
kétségtelenül hatalmi pozíció: hatalmat gyakorolni a verbális univer-
zum felett pedig gyakorlatilag nem más, mint, ahogy mondani szo-
kás, nyelvében uralni a létezést magát. Csakhogy a lét uralhatatlan, a
referencialitás vagy a kontextus eltüntethetetlenül jelenvaló, még
akkor is, ha az időtávlat vagy a kulturális távolság óriásira növekszik,
ugyanis mi tesszük belé, mi alkotjuk meg a fogódzókat, s minél több
ilyenre futja műveltségünkből, szorgalmunkból vagy fantáziánkból,
annál kézzelfoghatóbbá tesszük a verset. Vagyis: a használatbavétel
eredendő függőségben áll a bennünk lévő referencialitás-lehetősé-
gekkel. Az indignációlíra bizonyos szempontból közköltészet is: hall-
gatóságot kíván és mámoros szenvedélyt. Azt a teret akarja belakni,
mely kívül van a falanszteren, egy ellenvilágot képez és népesít be,
és szerencsés esetben időlegesen elhiteti, hogy a valóságos világ
gyakorlatilag az általa kínált nyelvi élettér. Nem hiszi, hogy az iroda-
lom politikailag steril térként elgondolt nyelvi valósága életképes
lehet: hisz a szennyeződésben, sőt, az ideológiai fertőzöttségtől való
szabadulás jegyében fogadja be magát a politikát vagy közéletiséget
magába az esztétikai szépségbe. A kortárs kritikai és elméleti diskur-
zus egyik legtermékenyebb ágát képviselő Sári B. László tökéletes
látleletét adja az irodalom és politika közti viszony konzervált ano-
máliájának: „csak a politika gyakorolhat hatást az irodalomra, és ez a
hatás kizárólag negatív lehet. Az azonban, hogy az esztétikai szféra
összefüggésben lehet a politikaival, hogy az irodalom lehetséges
világa tágabb teret kínál a politikai elképzelések számára, mint ami-
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lyet a napi politikai aktualitások lehetővé tesznek, hogy az irodalom
fikcionális terében mások lehetnek a plauzibilitás kritériumai, mint az
általunk valóságként el- és felismert világban, az irodalomban rejlő
pozitív politikai lehetőségekre irányítja a figyelmet.”3

A szitkok, az obszcenitás e világ belakásának természetes elemei,
a nyelvi megnyilatkozás koncentráltsága nem ismer konvencionális
nyelvi hierarchiát.

Barak László gyakorlatilag nem kutat mást, mint az egyén helyzetét
a kérlelhetetlen rendszer és az egyre sivárosodó életvilág habermasi
szociosémájában. A múlt, a közelmúlt az elementáris verbalitásokba is
beférkőzik: a kötetcímmé is emelt „ringyó”4 gyakorlatilag az eszme-
rendszerekkel kokettáló értelmiségi lesz, aki különféle önformálási stra-
tégiák leplező és feledtető hatásának következtében képes az örökös
túlélésre, de akár egyfajta antimúzsát is tisztelhetünk benne. Barak
1989 utáni költészetében H. Nagy Péter „alternatív poétikát” észlel,
melyet valamelyest rokoníthatónak lát a Petri György-féle hagyomány-
nyal, de ennél is fontosabb az, amit e költészet palimpszeszt-jellegéről
állít: ebben a poétikában „a sokszorozódó referenciaalakzatok a szö-
vegként működő világ képzetét erősítik”.5 Vida Gergely Barak versei-
nek egy jelentős rétegét valóságkommentáló, az egyéni léten átszűrő-
dő politikum bűvöletében keletkezett szöveguniverzumnak tartja, s
hasonlóképpen a világ szövegként lehetséges megalkotottsága felé
igyekszik közelíteni a Barak-líra lényegi vonásait.6

A ringyó a mindenkori rendszerváltások motorja, genet-i király-
nő7, a gyönyör permanens forrása, az ő lába között nyugszik a társa-
dalom. Nemcsak a rendszerváltás előtti korszak inszcenírozása emlé-
keztet egy forgalmas bordélyra, ahol nem egészen bizonyos, ki a kli-
ens és ki a szolgáltató, hanem a nyelvi univerzum képisége és reto-
rikája is ehhez igazodik.

A történelemcsinálás maszkulin princípiuma játékos szarkazmusba
csap át, s a magömlésszerűen áradó szöveg emlékezetében oldódik
fel. Az emlékezés mozzanatai vegyülnek egyfajta karakán számadásé-
val, a vers líraisága pedig az indulatban kirobbanó „hevenyészett” epi-
kummal együtt potens. A kisember életének univerzuma gyakorlatilag
mindannyiunk ringyóságának potenciális tere: a rendszer által homo-
genizált társadalomban az értékrend is homogén, az érzelmi skála is
minimálisabban differenciált, közönyirányú („Elhúzunk a búsba.”).

A lélek háztartását nem a düh szabályozza, hanem a közöny, ám
mindez nem igaz a verbális szintre. A Tizenkét közönyös ember című
Barak-vers klasszikus travesztiája egyszerre szakít az igazság és a
romantikus tisztasággá lecsupaszított eszmék magától értetődőségé-
be vetett hittel (a szabadság, az igazság csak a hiányon keresztül
definiálható) és a tizenkét apostolra utalva a megváltás természetes-
ségébe vetett messianisztikus koncepciókkal is (melyek talán egy-
egy lélektisztító „forradalom” következményei lehetnének).

Sancho Panzának az első kötettől kezdődően örökösen felbukka-
nó alakja hasonlóképpen összekötő kapocs a korábbi versvilág
mítosz   korrekciós hangnemével. A mítoszkorrekció Barak sajátos köl-
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tői eljárása, mely a történelem (legyen az általános vagy magán-) és
a kultúrtörténet, a költészet kanonikus történeteit képes sikeresen
felülírni. A teremtő gesztusok komikuma a versteremtő gesztusok
felvállalt komikumával párosul. Sancho gyakorlatilag titkos ügynök
lesz, aki ura mindennapi szokásait szedi kartotékba, s gyakorlatilag ő
az, aki hatalmat gyakorol immár a vers szövegén.

E tanulmány célja azonban nem a fenn jellemzett, a Barak-lírára ma
jellemző verstechnikák összefoglaló szemlézése, sokkal inkább az 1989
előtti Barak-líra bizonyos technikáira szeretne figyelni. A nem létező
szabadságban még annyira sem létező verbális szabadság többszörö-
sen fertőzött territóriumában a versbeszéd kódjai, illetve a versben
megszólaló én maszkjai nem pusztán a játékosság elleplező karnevál-
mámorát hivatottak érzékeltetni, hanem épphogy az én szövegelésé-
be bekéredzkedő idegen hangok, identitások hordozzák magát az eti-
kai aktust, a szöveg esztétikai dimenzióin túlmutató bújtatott heroiz-
must, melynek permanens eleme a szabadságvágy. Barak versszöve-
geiben ritkán használ intertextuális utalásokat, nem híve a parafrázis -
szerű írásmódnak sem, épp ezért a szövegközi utalások jelenléte annál
jelentésesebb, kivált egy lehalkított korban, mely a nyelv uralására épp-
úgy kísérletet tett, mint a gondolatéra. Ráadásul ez a technika döntően
épp az 1989 előtti versekre jellemző. Az alábbiakban arra fókuszálok,
hogy a gondosan megválogatott intertextusok és a látszatra ártatlan
vagy tudatos munkával és énformálással komolytalannak beállított
Barak-szövegek közt nagyon is bátor és szubverzív kommunikáció zaj-
lik. A politikai tettként is releváns Barak-szöveg tehát túlnő önmagán,
és önmaga terein túlról vonz magához váratlanabb jelentéseket.

Barak László Próbatétel című verse több szempontból is különle-
ges: meghatározó kérdésévé az önértelmezés makacssága válik, s ez
az önértelmezés a banális fizikai környezet és a szellemi környezet
közti terekben zajlik. A tér és annak tárgyi meghatározottsága így
válik strukturáló erővé, a köznapi tárgyi világ pedig egzisztenciális
tétekre ajánlatot tévő metaforikus tárházzá. A költemény 1987-ben
jelent meg a Szelíd pamflet című kötetben8, melyet Szeberényi
Zoltán a „lehiggadás, a megállapodottság” könyvének tart, melyben
„tűnődővé válik az irónia, a szarkazmus, de fokozódik a társadalmi
visszásságok iránti ellenszenv”.9 Nos, ez a vélekedés alighanem a
kötetcím asszociációs kisugárzásából fakad, mintsem hogy konkrét
szövegvizsgálatok eredményének végkövetkeztetése lehetne. A
Próbatétel ugyanis nem pusztán poétikai gesztus, de társadalmi, sőt
irodalompolitikai is, ugyanis az újvidéki Új Symposion 1983-as „bot-
rányára”, Sziveri János főszerkesztő menesztésére, illetve a botrány
és a menesztés egyik okára, Tolnai Ottó Orpheusz új lantja című ver-
sére utal. Ez a költői szolidaritás azonban nem marad pusztán bátor
gesztus, hanem az én meghatározásának ontológiai problémáit is fel-
veti, korántsem hagyományos bölcseleti metodológiával, hanem a
hétköznapi lét tárgyi környezetének tudatosító megfigyelésével,
leírásával, majd szinte számon kérő felelősségre vonásával. Tolnai
verse a költői létmód antik ősmodelljéhez nyúlt vissza: nevezetesen
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Pozsony, Madách,
1987, 11.
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Orpheusz mítoszához, melyen keresztül a jelenben üldözött költői
hang örökérvényűsége biztonságosan kibontakozhatott. A Tolnai-
vers az üldözött, a titói személyi kultuszt kikezdő Gojko Dogo szerb
költő melletti szolidaritás megnyilvánulása is.10 Orpheusz új lantja
egy cipőpertli lesz, ám a börtönben még azt is elveszik tőle:

a költőtől elveszik cipőpertlijeit
el hogy ne legyen mit a rácsok közé feszítenie
hogy orpheusz ne húrozhassa fel új lantját
ne akassza fel magát.

Az idézett szakasz Barak László versébe is átkerül, az első sor módo-
sulva, a többi szó szerint: ez a kiemelés a Tolnai-vers és a Tolnai-port-
ré együttes felragyogtatásában játszik szerepet:

itt van Tolnai Ottó verse
kerek üvegasztalon írta
egy költőről
akinek elvették a cipőpertlijét.

Barak lényegében a Tolnai-vers redukált parafrázisát pars pro totó-
ként mutatja fel, verset a vers közepén, egy metapoétikai gesztussal
kérdezve rá saját szabadságának problémáira és lehetőségeire. A
Próbatétel ebben a tekintetben nem más, mint a létező bátorsággal
űzött játék az egyéni szabadság és félelem, sakkban tartottság hazai
terepén. Megismételhető-e vajon egy ilyen szubverzív gesztus,
megszólaltatható-e a létező szocializmusban elfojtott indulat költői
bátorsága? A Tolnai-gesztussorozat megismétlése, lemásolása, jelzé-
se első lépés lehet ehhez a felszabadítandó bátorsághoz. Maga a
Barak-szöveg is applikatív természetű megnyilvánulásokkal indít:

kerek konyhaasztalon írok
két széle lehajtható
így négyszögesítjük mi a kört
pofonegyszerű.

Tolnai szintén az írás-aktus szenvtelen leírásával indít, ám a második
sorban máris megjelenik a személyesen túlra, a közéleti létre is
vonatkoztatható, barátja disszidálására vonatkozó eufemizmus:

egy kerek üvegasztalon írok
(külföldre távozott barátomtól kaptam).

A kerekség végtelen szabályossága és a bezártság együttes jelenléte
világosan jelzi, hogy itt az örökül hagyott életdarab funkcionális rab-
sága és a tőle függetlenedett birtokos szabadsága kerül terítékre. Az
írás gesztusában van kilépési lehetőség a szabadságba magába, ám
ezt maga az írás hagyományos eszköztárral képtelen megtenni, s
önmaga tulajdonképpeni vágya helyett önmaga jelenvalóságáról és

10 THOMKA Beáta,
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84–86.
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körülményeiről ír. Az egzisztenciális létszorongatottság univerzális
érzéssé emelkedik, ahogy Maurice Blanchot írja: „Az embert tehát
akkor, amikor a műhöz tartozik, a mű pedig a művészetet kutatja, a
lehető legnagyobb veszély fenyegeti: nemcsak életét kockáztatja,
nem is a világot, melyben él, hanem önnön lényegét, az igazsághoz
való jogát s még inkább a halálhoz való jogát.”11

Barak a kör négyszögesítésének rendkívül szellemes iróniával
„megoldott” problémáját helyezi hasonlóan kontrasztív pozícióba,
mint Tolnai a jelenlét és távollét kérdését. Thomas Mann Varázshe gyé -
nek államügyésze még szenvedélyesen keresi a kör négyszögesítésé-
nek matematikai lehetőségét, s a körkvadratúra-kísérletek sokfélesége
és megoldásjavaslatai valósággal fetisizálták a problémát, mely a tör-
ténelem egyik legfogósabb matematikai rejtélyének számított. Hogy
egy másik irodalmi példát hozzunk, David Leavitt regényhőse12, Sríni -
vásza Rámánudzsan szintén kidolgozott egy viszonylag pontos mód-
szert. Barak szövegének erős iróniája egyértelmű utalás a szocializmus
látszatmegoldásaira, álprobléma-kezeléseire. A „pofonegyszerű” for-
dulat ezt megerősítő gesztus: maga válik a pragmatikusan, saját igé-
nyek szerint áthangolható probléma érzéketlen ürességévé. A tárgyak
magabiztossága a létkulisszák magabiztossága lesz:

előttem magabiztos sótartó
mellette álszerény kehely
hasán tétova felirat
mohács.

A négyszögesített kerek konyhaasztal rusztikussága a Tolnai-féle üveg -
asztal áttetsző könnyűségével szemben alapvetően határozza meg a
verstér provinciálisabb jellegét. A mohácsi vészt megidéző szuvenír
kehely egyszerre utal egy történelmi traumára, illetve pozícionálja
magát a stabil sótartó jelképezte jelen ellenpontjaként. Míg Tolnai a
vers születésének teréről az alkotó testet kezdi el drasztikus rette-
nettel figyelni, s az írást fokozatosan a megkínzáshoz, perverz valla-
táshoz hasonlatos tevékenységként láttatni („látom az írás közben
összelapított falloszt / látom az írás közben megnyomorított heré-
ket”), Barak a testet körülvevő környezetre fókuszál. Ezzel az eljelen-
téktelenítési folyamattal a Tolnai-vers intenzív jelenlétét akarja kie-
melni, de ezt már az is világosan jelzi, hogy a kurzivált intertextust és
a Tolnai-megidézést pontosan a vers szimmetrikus középpontjában
helyezi el 8–8 sor közé, ráadásul az utolsó nyolc sort 6–3 arányban
tagolva, hogy így is világos legyen a központi mag 4–3-as tagolása.
Barak versében az önreflexió csak a szöveg végén jelenik meg, egy
önsanyargatási gesztus keretein belül:

kerek konyhaasztalon írok
csupasz lábbal
a padlóhoz fagyva.

Ez az odafagyás a fizikai mozgás ellehetetlenedését jelzi, illetve a
megdermedt, csupasz szabadságot.

11 Maurice
BLANCHOT, Az iro-
dalmi tér,
Budapest, Kijárat,
2005, 200.

12 David LEAVITT,
Az indiai hivatal-
nok, ford. Varró
Zsuzsa, Budapest,
Európa, 2010.
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Tolnainál a börtönrács és a cipőpertli mint Orpheusz groteszk
hangszerei jelennek meg, illetve az öngyilkosság lehetőségével
összejátszható költőkép kulisszáiként: a lét elemi és költői értelem-
ben is veszélyeztetve keresi alternatív megnyilatkozási formáit. Ezek
a formák részint a kiszólás, részint az irónia, részint pedig a lehetsé-
ges szabadsággesztusok intertextuális regisztrálásában mutatkoznak
meg Barak fordulat előtti költészetében.

A versben a saját test gyötrése, a padlóhoz fagyott láb nála
reménytelen belemerevedéssel zárul a kikezdhetetlenbe. Ebben a
térben a tárgyi valósággal azonosítódik az egzisztenciális emberi
jelenlét is. Az asztal itt nem a szabadság illúziójának finom metaforá-
ja, hanem kimozdíthatatlannak mutatkozó létkulissza. Az írásról szóló
írás sem metapoétikai gesztusként válik a legerőteljesebbé, hanem
azáltal, hogy egy más írásra és e másik írás létrejöttének módjára ref-
lektál. Ez a felidéző intertextualitás nem pusztán esztétikai értékű,
hanem morális tett is, ha úgy tetszik, egyfajta erkölcsi elkötelezettség
stigmája, mely a kor hazai irodalmában szinte példa nélküli.

A Míg élek című vers egy Allen Ginsberg-mottóval indul („Hogy ki
vagyok mondd meg előbb”), mely a költő Vén tó (Old Pond) című ver-
séből származik.13 Elképzelhetetlen lett volna, hogy ez a rendkívül obsz-
cén versnyelvű Ginsberg-szöveg 1987-ben a mindvégig vonalas
Madách Kiadóban megjelenhetett volna. Barak itt ismét a rendkívül
tudatos megidéző intertextualitást hívja segítségül, és használja ellen-
pontként a vers látszatra patetikus, posztromantikus szólamaihoz („ó,
hazám fiai”), melyeket egy zsarnok vagy piedesztálra emelt, kultusszal
övezett potentát szájába ad. Ez a látszatra ártalmatlan sor egy vérbeli
Ginsberg-song radikális, szinte kontrollálatlan, magömlésszerű áradatát
idézhette fel az értő vagy beavatott olvasóban. A Ginsberg-szövegben
szereplő heroin („Hurrá! A kolbászom kemény! / Egy nő heroint nyom
belém!”) a marxista ideológia megfelelője lesz, ahogy a szexuális aktus
virtuális potenciálja a hatalmi packázásokban testet öltő szánalmas libi-
dóátvitel. „Falj szart, ezt mondta szószerint” – zengi a Ginsberg-vers
beszélője, ám a Barak-vers beszélője sem mond mást, csakhogy ezt az
ideológiai kenetteljesség mázában teszi, s a kultuszban rejlő mestersé-
ges imádat-retorikai érzelmi kulisszáira hivatkozik. Barak nem valósít-
hatta meg azt a pszichedelikus asszociációk aurájába vont kiáltás-költé-
szetet, melyet a beat generáció el- és felszabaduló poétikája megenge-
dett, vagy mely ekkor már Magyarországon számos formát öltött Orbán
Ottó vagy Eörsi István munkáival, s nem mellékesen Juhász Ferencében,
aki a kiáradás versnyelvének kozmikus súlyával terhelte meg ugyanezt
az érzésvilágot (lásd pl. a Corso nyomán írt híres bombaverset). „Célunk
Mucsa lett volna csak” – énekli magyar hangján Ginsberg, ezzel szem-
ben Barak szánalmasan önáltató haldoklója így beszél:

Nem csaphatom be a hazát,
Európát,
a nagyvilágot,
ragaszkodnak hozzám ugyanis.

13 Allen GINSBERG,
A leples bitang,
ford. Eörsi István,
Györe Balázs,
Orbán Ottó,
Budapest, Európa,
1984, 159–161.
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Barak nem elégszik meg ezzel a kontraszttal, a párbeszédbe vonás
radikalizmusával, mely csak a szövegek közötti térben észlelhető
kisülésként, s melynek robaját a korabeli kritika és recepció végképp
nem hallotta meg. A szöveg másik vendégszövege teljesen asszimi-
lált intertextus, mely Szőcs Géza A forradalmárok vacsorája című ver-
sének egy passzusát idézi meg:

Te számolod a napokat,
a fejeket,
a gondolatokat a fejekben,
fejekben tartod a gondolatokat,
nehogy az utcákon
letépett szoborfejeket görgessen
magával az ár,
az ár, mely alkalomadtán
a legvadabb kozmopolita...

Szőcs Géza montázsszerűen egybeszőtt, groteszk nyelvezetű, 1977-
ben írt, Tamás Gáspár Miklósnak dedikált verse, mely egy elképesz-
tően szürrealista lakoma részletező leírása után jeleníti meg a forra-
dalmat magát, mely a bálvány ledöntésének képe után a felfegyver-
kezés meghökkentő képeit vetíti elénk:

és a városban emberek guggolnak a vasló körül. Tűz fele 
fordított szemgödrükből szurok szivárog 
s az egész városban hallani hogy a folyó 
letépett szoborfejeket görget magával. 

A FORRADALMÁROK HAZAMENNEK KIVESZIK AZ OLAJFÜR DŐ BŐL
A KARABéLyOKAT MEGTÖRÖLGETIK KIFéNyEZIK éS ÖSSZE -
SZERELIK ŐKET FŰVEL MOSDANAK ÁTÖLTÖZNEK MEGVACSO RÁZ -
NAK KIBIZTOSÍTJÁK A KéZIGRÁNÁTOKAT éS ELINDULNAK. 

A forradalom alternatív természetrajzának groteszk leírása helyett
Barak a választott, a prosopopeia keretein belül érvényesülő potenci-
alitással számol. Az „íme, a sóvárgott panoptikum, / a napok panop-
tikuma” szakaszról nem nehéz azonnal észlelni a korabeli szovjet
politikai viszonyokra utaló ironikus célzást: nem pusztán a vélt vagy
vágyott heroizmus örökkévalóságába zárt illúziójának groteszk meg-
nyilvánulása ez, hanem világos célzás a szovjet mauzóleumfétisre,
mely a marxista önmitizálás kultikusságának egyik szélsőséges
aspektusa. Barak költői technikájának sosincs akkora hagyományér-
telmezői tétje, mint Szőcsének, aki a parafrázis, illetve a hibás idézet,
a roncsolás és a divergens elemek groteszk házasítása révén teremt
sokszólamú poétikai párbeszédet.14

Amit Pilinszky kódoltan a nagyvárosi ikonok metaforáiba rejt,
Barak (látszat)metafizikus perspektívából ábrázol. A letépett szobor-
fejek, a kultuszrombolás és a forradalom képeinek beiktatása hason-
lóképpen egyértelműsíthető. Baraknál az intertextusok által létreho-

14 BLéNESI éva,
Szőcs Géza,
Pozsony,
Kalligram, 2000,
140–158.
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zott szövegtér a hagyománnyal folytatott többszólamú párbeszéd
eszközeként egy köztes szöveg létrejöttét vizionálja az értelmezési
stratégiáit leleményesen megválasztó olvasó előtt. Amit olvasunk,
lényegében csonka, kiegészítés után vágyó megszaggatott papír. A
feltáruló új jelentések azonban kiiktatják a posztmodern panoptikum-
játék esztétikai heroizmusát: amit viszont cserébe kapunk, épp a szö-
vegköziség párbeszédképességében rejlő intimitás lesz. A Barak-
szövegek harsánysága e reflektált, köztes, szöveg- és hagyománykö-
zi térben érvényesül igazán. Diderot híres regényének címe a játé-
kosságot előtérbe állítja ugyan, de az erotikus metaforizáltságot a
szöveg később belefuttatja a hangzó beszéd komoly dikciójába:

Mint fecsegő csecsebecsék
ragaszkodnak már hozzám a napok.

A ragaszkodás („mint kamaszlányok a furcsa csecsebecsékhez”) és az
érzékiség összekapcsolása azonban fokozatosan az ideológia szorító
ölelésévé változik át:

ó, hazám fiai, ragaszkodjatok hozzám ti is,
ragaszkodjatok!

A ragaszkodás végső definíciója („negédes bilincs”) egyberántja a két
dimenziót: az érzékiség bilincse és a rabság bilincse ebben a hiába-
valóságban sokszorozza meg jelentéseit. A vers tere talán rokonítha-
tó a Vízbe fúlt plakátok Rapszódia című versének első tételében jel-
lemzett virtuális Ortodoxiával.15

A hazaféltés bármely korábbi mintázata a zsarnok szövegében a
hazugság retorikájának mintázata lesz, a romantika magasabb har-
móniákat létre álmodó pátosza szólammá degradálódik.16

Ortodoxia kelléktára és paraván-világa az abszurdba ívelő nyelvi
struktúrákból építkezik. A Szárnyak című hosszúvers jelképisége a ma -
dár ból mint szabadságjelképből indít Sven Delbanc Kirándulások című
regényének motívuma nyomán. Ez a svéd regény az intellektuális anal-
fabetizmus természetrajzaként is olvasható, mely kiváló háttérmintáza-
ta lehetne a korabeli csehszlovák ideológiai képzésnek. A szabadság
megtestesítőiként elgondolt madarak azonban a vers negyedik szaka-
szában békegalambokká válnak, egy kultuszretorika kedvelt szimbólu-
maivá, ám ez a metamorfózis elképesztően groteszk fordulatot véve
lép be az egymásnak eresztett szövegek montázsába:

Tüntetnek már a téren őrült békegalambok:
Gyártsatok nékünk szárnyas kényszerzubbonyokat!
Gyártsatok nékünk szárnyas kényszerzubbonyokat!
Gyártsatok nékünk szárnyas kényszerzubbonyokat!

A jobb kor Vörösmarty-panelekkel megidézett jövendölése a „jóbohóc -
ságom” pozíciójából megszólaló ént visszavezeti a közhelyhez, mely
azonban épp az ilyen én-konstruálás folytán nyeri el lényegi pozícióját a
versben: „ahol gyermekeinkkel eljátszadoznak a békegalambok”.

15 BARAK László,
Vízbe fúlt plaká-
tok, Bratislava,
Madách, 1982,
17.

16 A hazaféltés
romantikus kép-
zeteiről lásd pl.
BAZSÁNyI Sándor,
„Bízvást!...” = Uő,
„Fehéret, feketét,
tarkát...”
Változatok az iró-
niára, Pozsony,
Kalligram, 2009,
122–132.
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A széttartó szöveg zárlata két újabb fontos szöveget hoz játékba:

Engedje meg a tisztelt
A Tisztelt –
hogy elnézését kérjem,
merthogy a következő műsorszám
elmarad,
melyet 
Szárnyas lovak adtak volna elő
ének a határtalanról címmel.

Amennyiben a kurzivált címeket szerzőikkel társítjuk, világossá válik,
hogy Barak itt Mészöly Miklóst és Weöres Sándort idézi meg. Ez a
két irodalmi modell, melyet az őrült békegalambok jelképezte szim-
bolikus tér (azaz maga az úgynevezett csehszlovákiai magyar iroda-
lom) képtelen befogadni. A költemény e kudarc-látlelettel válik külö-
nös ars poeticává. A mesterséges madár (repülő) képeit felvillantó
költeménysorozat végül egy sokatmondó poénnal zárul, mely a trivi-
ális öndefiniálás logikai hibája után a lényegtelen, a marginális kieme -
lésére tesz elkeseredett kísérletet, s ennek köszönhetően ragadja
meg azt a nyelvi kifejezéslehetőséget, mely nyelvfilozófiai dimenzi-
ókkal gazdagíthatja a felvállalt trivialitást is:

A repülés – olyan, mintha repülnél.
A mintha – olyan, mintha repülnél.

A mintha természetrajza, analízise lesz a teljes kötet, az elrugaszko-
dás, a hasonlat lehetőségének szabadsága, mely élesen szemben áll
a hasonlított elviselhetetlenül trágár realizmusával.

Weöres megidézése a Vörösmarty-féle romantikus hazafelfogás
destrukciója után olyan alternatívát kínál, mely megint csak a szö-
vegköziség terében képezhet kivehető rajzolatot: 

és végül élni derültem, 
láng, pőre láng, 
a szerte határtalan űrben 
mutatom valódi hazánk.

Összegezve elmondható, hogy a Barak-költészet 1989 előtti szövegei-
nek jelentékeny hányada csak az intertextusok hálózatában olvasható el
maradéktalan filológiai pontossággal, s a szövegköziség szubverzív
gesztusrendszerének jelenléte olyan létmódba kényszeríti ezt a lírát,
mely részint önmagában modellálja egy elnyomó korszak szabadságvá-
gyát, részint pedig alkotói alapállások és esztétikai megfontolások háló-
zatának létrehozásával megteremti az ellenállás személyes kánonját.
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