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Elõzetes szigorlat

Vitéz György nagy szatirikus írónk és fontos írónk. Könnyen elõfor-
dulhat ugyan az a baleset, hogy nagyon kevesen fogadják el az elõre-
bocsátott értékelés pozitív kitételeit, hiszen az elsõdlegesen szatirikus
vénával megáldott alkotóknak általában nem szokott csont nélkül ba-
bért szavazni a kritikai és történeti közvélekedés. De ha már baleset
történik, abban az a jó, hogy a baleseti sebészet operációja, korrek-
ciója is mindjárt következhet. Mûtse bele az Interpretáció � ha tudja!
� a vitézi korpuszt, a versezetek szóban forgó halmazát háború utáni
líránk megsebzetten is vaskos testébe. Elõbb természetesen boncolja
fel magát ezt a korpuszt elevenen � csak hogy fogalmat legyen képes
alkotni arról, mivel is foglalkozik valójában. Hogy az utóbbi tett azu-
tán használ-e a páciens egészségének?!

Szükséges a viviszekció, mert ezt a költõi életmûvet amúgy rende-
sen fel kell még fedezni. Ennek során pedig nem maradhat rejtve az
sem, hogy bizonyos, az 1970-es, �80-as években markánsan jelentke-
zõ, késõbb elnagyoltan és differenciálatlanul �posztmodern�-nek ne-
vezett líra-aktivitások szolgáltathatják ehhez a felfedezéshez � nem
annyira a távlatot, mint inkább � az értési közeget. Tekintve, hogy Vi-
téz György már az ötvenes évek végén érett szövegeket hozott létre,
s a hatvanas évtizedben már a mindmáig lényegileg érvényben lévõ
alkotásmódja szerint írta verseit � legalábbis szelíden felvetõdik a
recepcionális megkésettség, illetve az �irodalomtörténeti� elsõbbség,
de legalábbis egyidejûség és kölcsönhatás kérdése. Mennyire tetszetõs
is lenne, ha  egyes, igencsak kanonizált és Vitéz Györgynél többnyi-
re fiatalabb pályatársaknak az övéivel nagyfokú rokonságot mutató
vagy talán egyenesen �azonos� poétikai eljárásait érintõ szakirodalmi
elemzõ stratégiák és megoldási kísérletek amúgy emberesen vissza-
vagy ráforgatódnának a vitézi teljesítmény egyes momentumaira!
Természetesen nem valamiféle absztrakt és befogadástörténetileg
visszamenõlegesen érvényesíteni kívánt �igazságszolgáltatás� értel-
mében, ami nemcsak túlzás lenne mindazonáltal, hanem értelmetlen
és hiábavaló kritikai gesztus is, ám annak szándékával, hogy bizonyos
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szövegalkotási módok alkalmazásának és jelentésképzési lehetõségek-
nek, illetve ezek felismerésének generációs-szakmai áttételei és elága-
zódási pontjai az eddiginél jobban vagy egyáltalában lát(tat)hatóvá
váljanak. 

Hatalmas hát a felelõsség, ugyebár mégiscsak mûtétrõl, odamû-
tésrõl van szó. De van hely a háború utáni magyar költészetben bõ-
ven. És legelsõ a páciens érdeke, a szerte mindenfelé okozott sebeket
pedig feltétlenül össze kell ölteni. Egy bizonyos minõségi szint felett
ennyi minimum jár. Vagyis: a mûtét, bárki is végzi el, sikerre számít-
hat. Hippokrátészi esküje a Kánon jurátusi fenyegetésének fényében
pedig hangozzék így a beavatkozást végzõ Interpretációnak: �Az iga-
zat, csak az igazat, de csak úgy, ahogyan látjuk�!� Az eme esküvésbe
foglalt alapelv szubjektivizmust sejtet, akár talán még extravaganciát
is. Ám maga a választott-feldolgozott líra, a páciensi �korpusz� eleve
radikális. A tradicionális irodalomértés szerint eléggé veszélyeztetett
ahhoz, hogy idõnként konzíliumot kelljen összehívni ügyében (ez a
szakirodalmi vélekedések bevonását jelenti), illetve hogy (szellemi)
hozzátartozókat, barátokat engedjenek a mûtõágy közelébe (világ-
irodalmi viszonyrendszer, esetleg �nemzedéki� besorolás). Ráadásul
a diagnózisok (vagy a látlelet-felvételek és -értékelések) komplex be-
avatkozást elõlegeznek, az értelmezés � legalábbis a szellemi vir-
tualitás szintjén � maratoni hosszúságú mûtétjét készítik elõ. Csak a
�javallatok� maradnak majd el a hazabocsátáskor. A páciens tulajdon-
képpen nagyon rendben van, hagyják hát békén. 

(Mérhetetlenül fárasztó ez az orvoslási, kórházlási hasonlatolás,
melynek kiterjesztett rendszere természetesen sántít. Maga a �beteg�
azt mondhatná erre � vagy talán mondja is valahol?! �: �Minden ha-
sonlat sánta.�)

Vitézismeret

Amennyiben a bevezetõben említett �szatirikusságot� közelebbrõl is
meg akarjuk ragadni, akkor a teljes munkásságot, a költõi jelenlét
emblematikus gesztusait és momentumait tekintve megállapítható,
hogy Vitéz György nyelvtudatos, nyelvkritikus, �szóvicceskedõ� be-
állítottságú költõ. Mítoszromboló, polgárpukkasztó, anti-bensõ-
séges irályú. A �radikális� jelzõ tehát � bár idõszakonként valamelyest
eltérõ elõfeltételezettség alapzatán � különösebb megszorítások nél-
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kül alkalmazható életmûvének csaknem egészére. Csaknem, mert
azért õ sem menekült meg bizonyos kezdeti és dalló típusú romanti-
cizmustól. Sok pályatársától eltérõen azonban nem hagyta ki össze-
gyûjtött munkáinak kötetébõl � a bibliográfiai-textológiai értelem-
ben �elsõ� és leginkább kulcs-jellegû könyvbõl (Az ájtatos manó imá-
ja. Összegyûjtött versek, 1991) � ezeket a darabokat, hanem bátran és
nyíltan és problémátlanul felvállalta õket. Noha ezt az információt ké-
sõbb szándékoztam csak az Interpretáció tudomására hozni, már itt
el kell ezért árulnom a szerzõrõl, hogy végzettsége szerint pszicholó-
gus (sõt: pszichiáter), s ilyen minõségében (amint azt a dalromanti-
ka jóformán freud-analitikus nem-elrejtése bizonyítja) nyilvánvalóan
saját esendõségeivel is megfelelõen tud bánni a másokéi mellett. Do-
kumentálja magát mintegy, ami legalábbis �avantgárdgyanús�.

Vitéz teljesítményének megítélése már a kezdetekre tekintve is
fõként az avantgárd felõl történik a szakirodalomban. Ugyanakkor
valójában azt a kérdést érdemes feltenni, vajon Vitéz György mun-
kásságának alakulása mennyiben kerül tényleges átfedésbe az
avantgárd hagyományt a hetvenes-nyolcvanas években felújító tö-
rekvésekkel, csoportokkal, poétikákkal, vagy mennyire csak érint-
kezésben áll velük. Akárhogy is, mivel ennek a tradíciónak a to-
vábbvitele jelentõs részben és a leginkább emblematikus módon a
nyugati magyar emigráció gyakorlatában zajlott le, itt kell nyoma-
tékosan említést tenni alkotónk úgynevezett nyugati magyar szer-
zõ mivoltáról.

Ez a nyugati magyarság anyaországi viszonylatban befogadási aka-
dályként is felfogható. �A nyugati emigráció � írja általánosságban Vi-
téz György 1998-as verseskönyvérõl szóló recenziójában Papp Endre
� [�] perspektívá[já]ból a hazai és különösen egyes népszerû kisebb-
ségi írók, költõk által reprezentált irányzat elmaradottnak, anakronisz-
tikusnak, a politikai berendezkedés és ideológiai zártság nyomait ma-
gán viselõnek látszott. [�] A hazai irodalmi élet sem maradt azonban
adós. A rendszerváltást megelõzõ évtizedek nyugati irodalmi termésé-
bõl itthon [�] [a] szépirodalmi produktum [�] nem keltett különö-
sebb feltûnést.� (Megállni a megértésnél, 2001) Maga Vitéz György
�hiányzó� vagy �elveszett� nemzedékként beszél egy interjúban a sa-
játjáról, s minduntalan a szabadságról elmélkedik, a szó társadalmi,
egyszersmind poétikai értelmében is. Az emblematikussá tett nyelvi
játékosság � amely azonban világszemléleti konzervativizmussal tár-
sul nála � ennek (lenne) stiláris-retorikai közege.
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1933-ban született Budapesten � áll róla egyébiránt az Interpre-
táció kezébe adott, a �kórtörténetet�, az egzisztenciális elõzményeket
feltüntetõ egészségügyi kartonon. � 1957 óta él Kanadában. 1972-
ben doktorált Montrealban pszichológiából, dolgozott kórházban,
utóbb pedig pszichiáteri magánpraxisa mellett oktatott is a Con-
cordia Egyetem pszichológiai tanszékén. A hatvabnas�hetvenes
években emblematikusan a párizsi Magyar Mûhely munkatársai kö-
zé, a lap tágabb alkotói köréhez tartozott; ennek közremûködésével
jelent meg elsõ három verseskötete. Ez a szakmai kapcsolat máig
meghatározónak vehetõ tájékozódására, költõi aktivitására nézve,
azonban nemzedéke amerikai, kanadai magyar alkotóinak társaságá-
ban is igyekezett önálló szellemi mintázatot kialakítani. 1981-ben
András Sándorral, Bakucz Józseffel és Kemenes Géfin Lászlóval
együtt elindította az Arkánum címû folyóiratot, amely társszerkesz-
tésében 1997-ig mûködött. Versei Magyarországon fõként az Alföld,
az Életünk, a Kortárs és a Jelenkor hasábjain látnak napvilágot. 1999-
ben Kassák Lajos-díjat kapott. A szerzõi fõhõs különleges léthelyze-
tére és alkotási körülményeire való tekintettel némely biográfiai-his-
toriográfiai összefüggés felvillantása sem felesleges � amolyan rönt-
gen-átvilágítás gyanánt (a háború elõtti felsõ-középosztálybeli
értékrend transzformált továbbvitele, lateiner mûveltség, foglalkozása
tanulságainak mûvészi felhasználása). Az értelmezett szellemi közeg,
szerzõi mûveltségtípus és nyelvalkalmazás vonatkozásában mindebbõl

Íróportré 93

Vitéz György



legfontosabb és mindennek jelképes érvényû foglalata talán a stiláris la-
tinizmus. A megszólalás, a beszédaktus gyakorta hangsúlyosan mûvelt-
ségi fordulatokba ágyazottan valósul meg alanyunknál.

Külsõdleges adatok ezek, mégis elengedhetetlen adalékként szol-
gálnak a �költõi pálya� legalább többé-kevésbé összefüggõ ívének
megrajzolásához.

Ideiglenes �beavatkozás�

A szarkasztikus iróniájú, szentségtörõen profán költõként számon-
tartott Vitéz György elsõ kötetében (Amerikai történet, 1975) találha-
tók tehát romantikus nyomelemek (fõként a Dal címû ciklusban).
Mint minden nyomelemre, rájuk is igaz ugyanakkor, hogy adott kö-
rülmények között éppenséggel ki is ürülhetnek a szervezetbõl. Nincs
ez másképp a Vitéz-lírának a kezdetektõl a nyolcvanas évek második
feléig terjedõ szakaszánál sem, amelyet tulajdonképpen ezen az ala-
pon lehet osztályozni, egyben valóságosan az avantgárd perspektívá-
jába állítani. Vagyis az Amerikai történetnek a Dalon kívüli részeiben,
továbbá a már említett összegyûjtött kötetet megelõzõ másik
kompozicionális jellegû, tehát kisebb lírai darabokból összeálló � sor-
rendben egyébként harmadik � verseskönyv (Jel beszéd, 1982) és a
gyûjteményes kiadásban ciklussá egynemûsített egyéb heterogén
verscsoportok (a Mítosz, Áprilisi sorok, Moebius-szalag, Kismagyar ábé-
cé, Arkánum feliratú könyvrészletek) anyagában végbemenõ elmoz-
dulás ennek a szempontnak, az avantgárdságnak a mentén mérhetõ
legpontosabban, azaz kézenfekvõ, hogy a fentieket együttesen felvo-
nultató gyûjteményes könyv szövegi linearitásán végigpillantva igye-
kezzen az ember tetten érni a változást, s ebbõl a folyamatból kiemel-
ve tárgyalja az attól eltérõ második kötetet.

A Missa Agnostica címû, sorrendben második, 1979-ben megje-
lent Vitéz György-kötet poémaszerû hosszúversként egyetlen na-
gyobb szöveget képez meg. Ennek a mûnek a nyomán veszi kezde-
tét a valóságos magyarországi recepció, egyben ekkor, a nyolcvanas
évtized elején figyel fel a kritika a Kanadában élõ költõ jellegzetes hu-
morára, metszõ, intellektuális, fölényes mûveltségre támaszkodó
hagyománykritikus beállítottságára és nyelvreflexív stílerejére.
Szakolczay Lajos felfedezõ lelkesültségû írása �hatalmas nyereség-
ként� könyveli el  e �versszimfóniát� (Dunának, Oltnak, 1984).
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Amúgy �a Missa Agnostica bilingvis szövege két korpuszból integrá-
lódik: a latin misetextus mondatait magyar nyelvû kommentárok kí-
sérik� (Balogh Piroska, �Szavakban fölfejteni�, 2002). Legelmélyül-
tebb elemzõje, Kemenes Géfin László a �vallás- és magyarságbírálat�
együttes és komplex érvényesülésében fedezi fel a mû legfontosabb
és szelíden forradalminak vehetõ szemléleti-tartalmi sugallatát, ahol
az erõs bíráló hajlam az emigrációs lét nyugati perspektívájából lát-
szana igazán (Az örökös fájdalom partján, Kortárs, 1995/10.). Sza-
kolczay a munka mûfajilag értett kísérletezõ jellegét ismeri el, s ez-
zel lényegében az avantgárdságnak adózik elismeréssel. Más értel-
mezõk ellenben � nem utolsósorban etikai vagy éppen tradicionális
szellemi alapon � súlyosnak vélt problémát jeleznek, ami nem más,
mint az állítólagos kereszténység-kritika vagy áhítat-gyalázás, vallás-
kifigurázás. Ami pedig ilyen sarkítással nyilvánvalóan túlzó jellem-
zés, lévén nem annyira a radikális/ateista egyház-tagadás szervezi a
poéma beszélõjének modorát, mint inkább az egyes történeti konk-
rétumaiban problémásnak és éppen ezért veszélyeztetettnek látott
�európai-keresztény kultúrkör irányában� (Balogh Piroska) érzett
aggodalom, s megjavításának (ha nem is éppen megreformálásának!)
szándéka.

Vitéz verseskönyvei a rendszerváltozás óta immár kivétel nélkül
Magyarországon jelennek meg. Új orientációt igényel az e három
újabb kötet anyagában való eligazodás. Balogh Piroska az 1998-ban
megjelent ötödik kötet, a Haza Tér És kapcsán valamiféle forduló-
pont elhagyását érzékeli �az elõzõ kötetek újraolvasása után kirajzo-
lódó poétikai felfogáshoz képest�. S valóban, az itt található szöve-
gek összessége az ún. �hazafias költészet� hagyományának felszámo-
lódásához fûzött reflexió-sorozatként érzékelhetõ. E majdhogynem
�lappangó�, lassan kibontakozó változás dokumentálódása (a negye-
dik és az ötödik versgyûjtemény között a kilencvenes évek abszolút
szabad közegében hét év telt el) marad aztán jellemzõ máig. Stilári-
san vagy a használt jelközeg határainak átlépése szempontjából óva-
tos, leginkább csak a sortipográfia finoman jelentésszétszóró önkisik-
latásaival operáló, alapjában még mindig avantgárd-gyökerûnek ne-
vezhetõ rendhagyás keveredik errefelé esetenként �az életvilág
dolgaitól elegánsan távolságot tartó magatartás mintáival� (Papp
Endre), amelyeket az antropológiai megrendültség lenyomatainak
ugyanúgy tarthatunk, mint a megsemmisítõ iróniájú játékosság cizel-
lált képleteinek. Igazi változást nem hoz ebben a Confabulatio mystica
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(2001) összeállítása sem, legfeljebb itt már a címben emblematikusan
és ünnepélyes latinsággal reprezentálttá válik az a legkésõbb a harma-
dik kötettõl igen erõteljesen érvényesülõ beszédaktusos nyelvi
szubsztrátum, amely egyre inkább a versszövegek megkerülhetetlen
magját alkotja. Alanyiság, egyéni, magyar kultúrkörnyezet a titokza-
tos hatalmú mesélés/elmondás révén nemhogy pusztán �kozmopoli-
ta� hatósugarúvá, de egyenesen végsõ módon egyetemessé válik a
címadó írásban: �A pénznegyedben laktam annak idején, a Fillér ut-
cában, / amit a Garas utca szelt át � a Forint utca párhuzamosan, /
meg a Pengõ utca haránt. S itt laktak a lányok is: / Áloé Vera, Here-
fojtó Aranka, Ferdület Éva, Titkos Ara és, igen, / Ötórai Bea, pon-
gyolában, mellbimbójával; azzal kezdte, igen, / dörzsöld meg, mi-
elõtt a szádba veszed, úgy keményebb�. Ez a folytatásában meglehe-
tõsen frivol, jelentésileg az �everyone�/�Jedermann� kategóriáját
feljátszó szabadvers már-már egészen a prózahatárra sodródik, és a
sortagolás önkéntelen szaggatottsági momentumai révén mindunta-
lan kizökkent még � mellesleg andalító lüktetésû � profán monotó-
niájából is. Kísérleti munka a javából. Amint a VÉGjáték kötet (2004)
legtöbb darabja ugyancsak az, legfeljebb bennük az idõközben ko-
mollyá lett életkor jogán, és megint csak a kötet címének megfelelve,
kap szót jobban az az alanyiság, amelynek korábban egyszerûen
neoavantgárd dokumentativitás lehetett még a neve (pl. Rendhagyó,
Családi körszelet, Tamás-templom, Két álom). A személyesség új elural-
kodása sajátos visszahajlást jelent a pályakezdés dalszerû közvetlensé-
géhez és romanticizmusához: végsõkig letisztult puritánság jelenik
meg ezzel a posztmodern keretén belül, de legalábbis annak korszak-
háttere elõtt.

Zárójelentés

Nekünk, filológiai orvosoknak egyáltalán nem mindegy, mikor kel fel
a páciens a mûtõasztalról: mûtét után-e csak, avagy már mûtét köz-
ben� Gyógyászati hasonlatrendszerünknél maradva az utóbbi eset
forog fenn, ha magától a szerzõtõl � aki ezúttal kolléga � vagyunk
kénytelenek idézni valamit befejezõleg, amúgy igazán megvilágí-
tólag: �Nem tudom, mennyire »domináns« verseimben az irónia.
A világot azonban [�] olyan abszurd színjátékként észlelem s érzé-
kelem, melyben legtöbbünknek csupán statisztaszerep jut. Esetleg
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rugdalózhatunk a balettkarban, vagy kornyikálhatunk a kórusban.
Gyakran rémült nézõi vagyunk ennek a komédiának, mely minden,
csak nem divina.�

Hát, igen. Most hazabocsátjuk � sose fájjon a szíve! �, de aligha-
nem rövidesen újra találkozunk, doktor úr!

ZSÁVOLYA ZOLTÁN
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