
Az ifjú hölgy hazatér szlovákiai ott-
honába, a lovakról és ködrõl emlé-
kezetes városkába, afféle missziós
magyar értelmiségiként� Míg a
címadó motívumok alapján buda-
pesti korszakában emlékezett gya-
korta a szülõhelyére, most, emlékeit
fogalmazgatva, újra és újra a nagy
szerelmével átélt idõszak elevenedik
meg elõtte. Ül a kislány, vagy inkább
már középkorú nõ, és emlékezik va-
lakire, közben körmöl. Passzív és in-
tenzív. A feminista kritikusok talán
kifogást emelnek e nõi szerepadás
ellen, és tényleg, egészen olyan (is) a
dolog, mintha férfiember írta volna.
A javából!, mert azért elég jó ez így.

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Magyar Könyvklub, Bp., 2001. 539 o.)

Mezey Katalin: 
Párbeszéd

Közismert, hogy a �gyermek� meta-
forája � hiszen a Biblia ezen kifejezé-
se is az átvitt értelmû retorikai alak-
zatok közé tartozik � kiemelkedõ
fontossággal jelenik meg Jézus sza-
vaiban: �Bizony mondom nektek �
szól a kijelentés hitelét kiemelõ be-
szédformula �, ha nem változtok
meg, s nem lesztek olyanok, mint a
gyermekek, nem mentek be a mennyek
országába.� (Mt 18,3) Arról, hogy

mi a �gyermeki�, sok minden eszünk-
be juthat. Nem feltétlenül az egysze-
rûség (a gyermetegség távol áll a
gyermekitõl), de nem is az elfojtott
ösztönöknek a felettes én (szülõi)
hatalma elõl rejtõzõ mikrovilága,
ahogy az a kortárs (vagy �kortárs-
elõzmény�) prózában már-már az
unalomig ismert módon jelenik
meg. De a játék fogalmának min-
denképpen a gyermeki közelében
kell helyet kapnia. 

Mezey Katalin újabb verseskö-
tetében, mely a Füst Milán- és József
Attila-díjas szerzõ utóbbi évtizedé-
bõl válogatott, valamint korábban
meg nem jelenhetett írásait tartal-
mazza, a gyermeki úgy áll a játékos
közelében, hogy utal a szó keresz-
tény tartalmára is, arra az Ártalmat-
lan állapotra, �ahol az érzékek alsza-
nak�. Hogy Mezey Katalin Párbeszé-
de Istent megszólító, Isten felé
forduló párbeszéd, kellõen bizonyít-
ja a Párbeszéd, a Fohász vagy az Adj
uram némaságot címû vers a kötet
élén, vagy az Uram, aki, a Visszatérés,
az Imádság fonala, az Ahogy fény-ez-
redéveket, az Isten a pusztulásra gon-
dol vagy Az Isten � mint egy megunt
feleség címû versek a kötet vége felé,
s ebbõl a párbeszédbõl olyan erõtel-
jes sorok hallatszanak ki, mint �Akár
rozsdás késeket, / egymással köszö-
rül / minket az Isten� (Akár a rozsdás
késeket). Nem mesterkélt, hanem
megtalált szimbolika ez: a megváltás
mûve és a gyermek misztériuma
harmonikus összhangként csendül
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karácsony misztériumában: �Re-
mény született általa: / Isten fia a
csecsemõ, / akinek hideg jászola /
szalmáján szunnyad az idõ� (Ahogy
fény-ezredéveket).

Az sem véletlen talán, hogy a
klasszikusan játékos (talán leginkább
Weöres nevével jelezhetõ), illetve egy
nyelvében lemeztelenített, �gyerme-
kin ártatlan� forma felé fordult
Mezey költészete. Utóbbira a Kit
szerettél jobban, az Egy ember ül vagy
az Utazás �nyelvi bizalmat� is tár-
gyául vevõ verse lenne példa, mely
utolsó sora nélkül tökéletes parabo-
la. Talán ez az írásmód áll közelebb a
szerzõ régebbi verseihez, melyekbõl
� mint említettem � az Asztalfiók-lí-
ra címû ciklus közöl sajátos váloga-
tást. A kötet mai olvasói számára az
sem érdektelen, hogy milyen versek
�maradtak ki� a cenzúra miatt a nyil-
vánosan megjelenõ életmûbõl. (Bi-
zony gyakran tûnõdni kell, hogy
ezeket a verseket vajon milyen fel-
sõbb irodalomszervezõ akarat te-
kinthette veszélyesnek 1970 és 1988
között.) Leginkább mégis a kötet
egészét átható játékosságot üdvö-
zöltem (ha nem hangzana túlságo-
san elbizakodottan, azt is írhatnám,
�üdvözültem�). A szó- és sorjátékok
(mint a hatvanesztendõs Péntek
Imrét köszöntõ Odakint és idebenn),
a Helyzetdal tapintatos nyelvjátékot
rejtõ zárlata (�Szemmel tartom, õ is
szemel�) vagy a költészet egyik lé-
nyegi alakzatának tekinthetõ meta-
fora ilyen felsrófolása: �a kacér kép-

zeletre ráomlik a való / mint erõs
szeszre dermedt ébredés� (Jeleket
vélhetnék) � az életmû ilyen irányba
való belsõ elmozdulásait jelzik. 

Az Új este ez, mindenben új címû
versre hivatkozhat a recenzens, ami-
kor ezen a ponton való elhallgatását
indokolja (megjegyezve, hogy a Ját-
szunk anyámmal, a Születésnapi lab-
darózsák és az Akár a rozsdás késeket
anya-versei mellett a kötet legfonto-
sabb verse talán ez), hiszen találgat-
nia kell, milyen belsõ alkotómunka
eredménye az átfogott idõinterval-
lum nagyságát tekintve mégiscsak
vékony kötet, és különösen, hogy
milyen kiteljesedés várható ezek
után, hiszen �A gyermekivé fogyott
test csak / alabástrom szobra annak /
� ahogy elõbb még õ feküdt itt � / a
legutolsó mozdulatnak�.

WEÉRY IMRE

(Felsõmagyarország Kiadó, Miskolc, 2002.
94 o. 1200 Ft)

Vasadi Péter: 
A zendülés vízszaga

A könyv borítóján olajfestmény ké-
kesfehér hullámai. A súlyos faktúra, a
gazdag festékrétegek dermedt meg-
folyása egyrészt hely-színrajz, más-
részt � és ez a fontosabb � a kötet fõ
gondolatirányát elõlegzi.

Figyelõ68


