
ki, a személyes hangvételt és a tá-
gabb kulturális összefüggéseket
ugyanis ezekben a szövegekben sike-
rült a legjobban összhangba hozni.

A harmadik és a negyedik rész a
kötet tetõpontja, itt érnek össze a
korábban megkezdett irányvonalak,
kiegészülve egy olyan újabb kulturá-
lis réteggel, melyet a könyv már em-
lített külsõ kialakítása megelõlege-
zett. Ez különösen a Középen és a
Manifesztum címû versekben figyel-
hetõ jól meg, melyek közül az utób-
bi ennek a végletes sûrítettségnek
egyfajta meghaladását is magában
foglalja: �A fiatal barokk mázunk le-
hull. / Az tárul fel, ami volt, szûzi
és / már õs öreg, melyben megmara-

dunk.� Ennek a folyamatnak a vég-
pontja A nulla, ami után a Nagy el-
rendezésben címû versben Lanczkor
már a kötet újjáélesztésérõl beszél:
�Újjáélesztem könyvem: tetszhalott
� / vagy hordják széjjel a kutyák, /
ahogy a goaiak hordták / szét Xavéri
Szent Ferenc testét.� Mindezt az
utolsó rész, a Rekviem versei követik.
A tiszta ész azonban nem ér véget az
utolsó lappal, tovább mûködik, foly-
tonos újraolvasásra ösztönöz, ez pe-
dig egy elsõ kötet esetében nem cse-
kély eredmény.

KRUSOVSZKY DÉNES

(JAK � L�Harmattan Kiadó, Budapest,
2005, 80 oldal, 1150 Ft)
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LANCZKOR GÁBOR:

AA  ttiisszzttaa  éésszz

Lanczkor Gábor pályakezdõ költõ,
ez azonban az õ esetében nem jelen-
ti azt, hogy ne lehetne ismerni a ne-
vét, hiszen számos folyóiratban és a
Szép versek antológiában is találkoz-
hattunk már az írásaival. Huszonöt
éves, ez az elsõ kötete. A Tiszta ész
azonban egy különös elsõ kötet,
olyan, mintha nem az elsõ, vagy leg-
alábbis mintha egy idõsebb korában
bemutatkozó költõ elsõ könyve len-
ne. Itt minden pontosan a helyére
van téve, mindennek szerepe van, a
borítótól a szerzõ képén keresztül a
minimálisra redukált fülszövegekig.
Ebben a precíz, aprólékosan kialakí-
tott konstrukcióban ott áll a cím:
A tiszta ész, mely egyfelõl magyará-
zatként is szolgálhat a szerkesztés
irányelveire, másfelõl � fõként a kö-
tet átolvasása után � mégsem hagy
nyugodni. És éppen ez a legna-
gyobb erénye Lanczkor Gábor
könyvének, hogy belülrõl forgatja ki
a rendet, nem rombol, hanem át-
épít, nem eltöröl, hanem újragon-
dol. Nyelve folyton a klasszikussal
játszik, de nem akar klasszikus lenni,
a köznyelv felé mozdul el, de nem lá-
zadó dühvel, hanem tisztán, ésszel.

A borítón látható kép is egy
ilyen játékot elõlegez meg: nem az
eredeti Caravaggio-mû, hanem
Jarman Caravaggio címû filmjének
egy jelenete látható rajta, mint

ahogy a szerzõ önarcképe sem
�csak� a szerzõ arca, hanem a Szent
Máté mártíromsága címû festmény
egy részlete. A kötet belsõ szerkeze-
te is szabályosnak, letisztultnak tû-
nik, azonban a négy részbõl és egy
Rekviembõl összeálló egészen belül
erõs mozgás, a különbözõ részek
közötti átjárhatóság figyelhetõ meg.
Lanczkor versei térben és idõben
igen nagy utat járnak be, nem is be-
szélve a különbözõ kultúrák irányá-
ba történõ gyakori elmozdulásról,
ami, úgy tûnik, a fiatal szerzõ költé-
szetének egyik sajátos ismertetõje-
gye (erre a két különféle szlovén
nyelvváltozatban közölt vers a leg-
feltûnõbb példa).

Ezt a tág teret már a kötet nyitó-
verse (Horác) is érzékelteti. A család-
történet és az európai kultúra, szel-
lem története tisztán olvad össze
ebben a versbeszédben, minden
erõltetettség nélkül, s a harmadik
szakaszban ugyanilyen tisztán épül
be ebbe az egyébként hihetetlenül
sûrû anyagba a jelen idõ négy vers-
szaka is.

Míg úgy tûnik, az elsõ részben
inkább a családi, kulturális múlt fel-
térképezése, illetve az ebbõl a múlt-
ból való részleges kilépés megy vég-
be, addig a második rész személye-
sebb hangvételû, a magánélet
különféle eseményeit feldolgozó
verseket foglal magában. Ebbõl a
szakaszból a Mint Lisszabon a föld-
rengés után, valamint a Les barricades
mystérieuses címû versek emelkednek
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CONSUELO
DE SAINT-EXUPÉRY:

VVaassáárrnnaappii  lleevveelleekk

2000-ben, Antoine de Saint-
Exupéry születésének századik év-
fordulójára jelent meg a feleségének,
Consuelo de Saint-Exupérynek visz-
szaemlékezéseit tartalmazó kötet:

A rózsa emlékiratai (Európa, 2002).
A könyv Franciaországban nagy
visszhangot keltett, az év sikerköny-
ve lett, hiszen az alapjául szolgáló
dokumentumok mindaddig isme-
retlenek voltak, és izgalmas, új feje-
zetet nyitottak az Exupéry-recepció-
történetben � sõt új keretet adtak an-
nak, megismertetvén a világot a kis
herceg rózsájának modelljével.

Kultúra


