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esztétikumával hatna. A spanyol Chema Madoz lenne az, akit talán 

leginkább be kellene vinni e területről az osztályterembe, képei annyira 

gondolatiak a képiség helyett, sőt sokkal inkább tisztán gondolatok 

ezek, semmint csakugyan fotók. Csak egyet idézzünk most föl, a tükör-

nek döntött létra képét, s azután ki-ki megkeresi majd maga a fotókat, 

ha szavak nélküli gondolatokra vágyik.

Miféle allegória ez? Azt mutatja, hogy nincs kiút, nincs menekvés? 

S hogy mégis úgy látjuk, illúzióként, mintha a világ kerek lenne? A lét-

ra pedig kétágú, ahogy kell? Vagy épp ellenkezőleg, valamire bíztatna 

minket? Hogy ami cellafalnak és tükörnek látszik, az mégiscsak kijá-

rat valójában? S mégiscsak van odaát? Nyilván nincs egyértelmű válasz: 

ahány befogadó, annyi jelentést fog alkotni a képhez. De mindenesetre 

határozott jelentést fog alkotni, gondolatot, amely távol áll az érzések-

től, az esztétikumtól, s éppoly kristálytiszta lesz, mintha szavakkal 

fejezte volna ki gondolatát a fotográfus, akinek műve eleven cáfolata 

a régi tézisnek. Eleven cáfolata annak, hogy csak szavakkal lehetne 

gondolkodni, s hogy beszéd nélkül nem lenne lehetséges a gondolat.

*

A vizuális költészet tehát e pillanatban még vakáción van, s bátran ki-

jelenthetjük, hogy egyáltalán nincs jelen a hazai irodalomtanításban. 

Ám amikor VI. Pálhoz hasonlóan kimondjuk e vacatio tényét, abban 

is követjük őt, hogy nagyon is betöltendőnek ítéljük ezt az üres helyet, 

s a tankönyvek új generációjában mindenképpen kívánatosnak látjuk 

a megjelenését. A főpapi címerek 

elemzése, bár nem éppen divatos 

téma, szintén helyet kaphatna a 

fejezetben, hisz’ kép és jelmondat 

egyesül mindegyikben. Min den 

bi zonnyal a jelenlegi kalocsai ér-

seké, Bábel Balázsé lenne az egyik 

leghálásabb téma a tanároknak, 

hiszen egészen kivételesen szöve-

get ábrázol rajta a kép, ugyancsak 

megkeverve a lapokat, s végképp 

feje tetejére állítva betű és rajz vi-

szonyát.

Bábel Balázs kalocsai érsek főpapi címere és jelmondata
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A vizuális költészetet nem lehet kizárólag irodalmi jelenségként ér-

telmezni, sőt mintha az irodalom sokkal kevésbé kezelné sajátjaként, 

mint mondjuk a képzőművészet. Arról, hogy ez miért alakult így, hogy 

valójában melyik művészeti ág részét képezik az ide sorolható alkotá-

sok, valamint hogy van-e – s ha nincs, miért nincs – ma is elevenen 

ható hagyománya a „grafovizuális lírának”, Szombathy Bálint képző-

művésszel, művészeti íróval Sós Dóra beszélgetett.

– A vizuális költészettel szemben gyakori „kettős tudat”, hogy olykor auto-

nóm műfajként tekintenek rá, máskor pedig határterületként, műfajok keve-

redéseként kezelik. Vannak olyan történeti vonatkozásai a vizuális költészet-

nek, amelyek önálló műfajjá teszik, vagy olyan működési mechanizmusai, 

amelyek kategorikusan elhatárolják a képzőművészettől és az irodalomtól is?

– Manapság nehéz bármilyen elhatárolódásról beszélni, sőt már a 

’70-es években is elmondható volt ugyanez. Azért említem a ’70-es 

éveket, mert egyrészt akkor volt megfi gyelhető a vizuális költészet utol-

só hatalmas robbanása a nemzetközi színen, másrészt – ellentmondá-

sos módon – épp a műfaji izmosodással és előretöréssel egyidejűleg 

vette kezdetét a nyelvi és a poétikai határok elmosódása. Mégpedig an-

nak köszönhetően, hogy a művészetben általában is ez volt a tendencia. 

A műfaji és a művészeti határesetek a képzőművészet területén voltak 

a legkifejezettebbek. Sem a színművészet, sem a fi lmművészet, talán 

még a zeneművészet sem ment át akkora fogalmi változáson, kitágulá-

son, mint a képzőművészet. Ne feledjük ugyanis, hogy többek között a 

művészi performansz is képzőművészek általi újító kezdeményezésből 

jött létre: a festők, a grafi kusok és az egyéb vizuális alkotók élő tetté, cse-

lekvéssé alakították át a vásznaikat, a grafi kai lapjaikat, a fényképeiket.

A vizuális költészet eredendően irodalmi indíttatású műfaj a gra-

fo vizuális lírán belül; gondoljunk csak a kezdeteket jelentő középkori 
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formaversekre, amelyek közvetlen termékenyítő hatással voltak a fran-

cia irodalomban felbukkanó, múlt század eleji kalligrammák létrejötté-

re. A vizualizáció folyamata azonban nem állt meg itt, hanem tovább 

tágult, szélesedett, egyszersmind erősödött, főleg azáltal, hogy egyre 

többen akadtak olyanok, akik a betűformát tiszta grafi kai jelként értel-

mezték, utat nyitva a konkrét költészet felé. Majd ezt követően a gra-

fovizuális költészetet egyre nagyobb mértékben elárasztották a nép-

szerű sajtó mindenféle képi elemei, mint például a fényképkivágatok, 

a szalagcímek, valamint a képregényekből kiszivattyúzott rajzos és a 

magazinokból eltulajdonított fotós motívumok. A populáris kultúra 

bummja a magas művészetekre is jelentős hatást fejtett ki, ez alól pe-

dig a vizuális költészet sem volt kivétel, érzékenyen szippantva magába 

minden olyan friss nyelvi eszközt, amely alkalmas volt világának tágí-

tására és fogalmának bővítésére.

Egyszóval a vizuális költészetet lehetetlen – mindamellett teljesen 

szükségtelen – elvonatkoztatni akár a képzőművészettől, akár pedig az 

irodalomtól, hiszen már kezdetben is hibrid nyelvi állagot mutatott, 

attól eltekintve, hogy irodalmi formából sarjadt. Mi több, ez a vagyla-

gosság a legnagyobb erénye az írott költészettel szemben. McLuhan-i 

értelemben viszont inkább bizonyul hideg, mintsem meleg nyelvi ki-

fejezésnek, mivel közvetlenebbül mutatja meg a világot, mint az átté-

telekkel, például metaforákkal működő írott költészet, amelynek képi 

világát belülről éljük meg, hatványozottabban véve igénybe a képze-

letünket.

– A képzőművészeti kánon mennyire fogadja el a vizuális költészeti műve-

ket? Vagy, ha már itt tartunk, miként tekint rájuk az irodalmi közeg?

– A fentiekből már kiviláglik, hogy a képzőművészet egy lényege-

sen nyitottabb, szélesebb és egyben összetettebb szemléletű fenomén, 

mint az irodalom. Ami teljesen érthető, hiszen sokkal tágabbak, gaz-

dagabbak és rétegzettebbek a nyelvi-szemléletbeli eszközei, emellett 

pedig nem kötődik nemzeti nyelvhez. Ennek folytán sokkal több min-

dent közel enged magához, mint az irodalom. Kevésbé kell féltenie 

már amúgy is fellazult felségterületét, megváltozott fogalomkörét, 

hiszen rég „odaadta magát” olyan nyelvi-poétikai szempontoknak, 

amelyekkel eredetileg nem rendelkezett. Mindeközben az irodalom 

percepciója cseppet sem változott Mózes kőtáblái óta. Érthető hát, 

hogy az irodalmi kánon gyanakvással fogad minden olyan újító kez-

deményezést, amelyben a fellazulás, a kimozdulás, illetve azonossága 

elvesztésének veszélyét véli felismerni. Reakcióit létfenntartási ösz-

tönként is felfoghatjuk, de természetesen más okai is vannak. Tudtom-

mal a képzőművészeti kánon felől sohasem kérdőjelezte meg senki 

a vizuális költészet létét, nem vitatta el annak érdemeit, míg az iroda-

lom esetében épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ez is arra utal, hogy a 

vizuális költészet alapjában véve irodalmi eredetű, ám szakadárnak, 

nemkívánatosnak minősíthető a rendszeren belül. Amolyan rejtett ellen-

ségkép található benne, amely alkalmas a rosszindulatú manipulálásra.

– Miért asszociálják a vizuális költészetet inkább a képzőművészettel?

– Egyértelműen azért, mert a vizualitás, az optikai élmények felé 

nyit, és sokkal szabadabb keretek között működik, mint mondjuk a 

jelbeliség tartományába átvezető, doktriner nyelviséget demonstráló 

konkrét költészet. Továbbá a fent elmondottak miatt. Tudniillik az iro-

dalmi kánon „úgy tesz”, mintha nem az ő kötelékébe tartozna, lerázva 

magáról azt a felelősséget, hogy hitelesen foglalkozzon vele. Ha azt 

mondjuk, hogy ez kérem nem irodalom, hanem képzőművészet, akkor 

máris megoldottunk mindent, elégedetten dörzsölhetjük a tenyerün-

ket, elterülve az olvasói fotelban. A hétköznapi életből vett, ismert pél-

dára hivatkozva ez olyan, mint amikor Kassák irodalmi érdemeit úgy 

söpörték szőnyeg alá, hogy ő pedig képzőművész, ezért nem kell ko-

molyan venni. De ezt tették a képzőművészek is, csak fordított előjellel, 

létrehozva számára egy abszurd helyzetet, a senkiföldjén levés állapo-

tát. Ami bizonyos értelemben lehet felettébb üdvös állapot is, csak ha az 

emberi teljesítményről nem vesznek tudomást, szándékosan elhárítják 

annak meglétét, akkor egészen másról van szó. Tudniillik az elhallga-

tásról, ami legalább olyan kártékony, mint a kisajátítás.

– Evidens, hogy bármilyen írott nyelvi megnyilatkozás látványként is funk-

cionál. Mely eljárásokkal szoktak leginkább a nyelv materialitására refl ek-

tálni a képzőművészetben?

– Szerencsére ez ma már nem kérdés, hiszen pont a képzőművészet-

ben fi gyelhető meg a legszélesebb anyaghasználat, az emberi nedvektől 

kezdve (például Kántor István vérhasználata) az emberi test preparálá-

sáig és konzerválásáig (például Günther von Hagens alkotói gyakor-

lata). Minden matéria nyelvi entitást képvisel, fi zikai tulajdonságain 

túl kifejez valami áttételeset, metafi zikait, transzcendentálisat. Nincs 

olyan megjelenési forma, amely ne lenne levezethető egy adott nyelvi 

szintre. Ez természetesen mindig is így volt, csak a nyelvtudománynak 
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– és a művészeti praxisnak – idő kellett hozzá, hogy ezt felismerje és 

tudatosítsa. Ha csak az írott nyelv materialitására gondolunk, akkor 

sem állunk rosszul, hiszen a nyelvi feljegyzésnek, illetve leképzésnek 

a digitális technológia folytonos újításai igencsak kedveznek. A digi-

tálisan kiképzett nyelv pedig átönthető a legkülönfélébb anyagokba, 

vagyis számtalan formában anyagiasítható. A lézersugárral például kü-

lönféle anyagokba lehet szöveget vágni – a papírtól és a fémtől kezdve 

a kőszikláig –, ugyanakkor ugyanezt a szöveges üzenetet akár a Holdra 

is fel lehet vetíteni, nyomot hagyva annak felületén.

– A különböző korszakok nyilván más-más képi vetületeit hangsúlyozták a 

betűknek, szavaknak, szövegeknek. Az egyes vonulatok (dadaizmus, konkrét 

költészet, tipografi kus művészet, konceptművészet, kísérleti irodalom stb.) 

egy-egy új szempontból fedezték fel a nyelv képiségének lehetőségeit – dest-

ruálták, torzították, tükrözték, egymásra másolták, geometrikus ábrákra 

bontották, kalligrammákba rendezték a szöveges elemeket. Az egyes irány-

zatokat és korszakokat mely vonatkozások ragadták meg leginkább?

– Mindez az írott nyelv kimeríthetetlen lehetőségeit demonstrálja 

számunkra, amelynek művészeti kiaknázása részben a médiumok és a 

kifejezési eljárások fejlődéséhez kötődött, mint amilyen például a nyom-

tatott sajtó fokozatos modernizálása, a képes magazinok megjelenése, 

a plakátipar művészeti önállósulása, a mozgókép és a képregény nép-

szerűvé válása, később pedig az elektronikus képiség megjelenése. És 

nem utolsósorban az egységes világkép szétesése is tevőlegesen serken-

tette, amely a képzőművészetben az impresszionizmus megjelenésével 

vette kezdetét. Itt pedig a technológiai szempontokon túl a poétikai 

modellezés kérdése is jelentkezik. A különféle – egymásra licitáló – iz-

musok által eszközölt megannyi nyelvformálási módszer kivétel nélkül 

hozzájárult a grafovizuális líra nyelvi modellálásának gazdagodásához. 

A legérdekesebb, hogy ezekben a kísérletezési, keresési folyamatok-

ban a destrukció és a konstrukció jelentősége egyforma mértékű, kéz 

a kézben jár egymással. A futuristák, a dadaisták és a szürrealisták is 

azért verték szét az irodalmi-költészeti szabályokat, hogy a romokból 

új minőséget teremtsenek. Javarészt sikerült is nekik, az ő hagyatékuk 

nélkül sokkal szegényebb és egysíkúbb lenne az irodalom, a művészet. 

Ráadásul mindhárom irányzat esetében megfi gyelhető a technológiai 

momentum: a futurizmust a gépkocsiipar fejlődése, a sebesség eszmé-

nyítése serkentette, a dadaizmus a hadiipar gyakorlati hatáskifejtésé-

ben, tudniillik a pusztításban lelt ideológiai fogódzóra, a szürrealizmus 

pedig a pszichoanalízis álomfejtő technológiájára alapozta a hiszek-

egyét. Ez jellemezte az elmúlt századelőt. Később, az artok felbukka-

násával ez a fajta logika érvényét vesztette. Nem stílusok, hanem ki-

zárólag poétikák vetették fel a fejüket egyre nagyobb iramban.

– A magyar művészeti életben ha képversekről beszélnek, inkább az irodalmi 

kánonból válnak ki alkotók. Kik azok, akik ilyen területen alkotnak a kép-

zőművészek közül?

– Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ajánlatos múlt időbe vál-

tanunk, hiszen akik a kortárs színtéren jelen vannak, azoknak a mun-

kássága vagy negyven évre nyúlik vissza. Alapvetően képzőművész, 

festő és grafi kus volt a nemrég elhunyt f. Tóth Árpád. Tóth Gábor 

ugyan dimenzionista költőként indult, képzőművészeti, multimediális 

munkássága a későbbiekben terebélyesedett ki, mégis ez utóbbi révén 

ismert elsősorban. Jómagam is inkább tartozom a képzőművészeti ka-

tegóriába, mintsem az irodalmi-költészetibe, mivel munkásságomnak 

a gerincét mégiscsak képzőművészeti termésem alkotja, bár nem teszek 

igazán különbséget a különféle művészetek és műfajok között. Említ-

hetném még a vajdasági Csernik Attilát, aki szintén képzőművész, de 

a mai napig műveli a tipográfi ai költészetet, illetve aktív a művészkönyv 

műfajában. Általában véve megállapítható, hogy a képzőművész – vi-

zuális költő kapcsolódás nem igazán jellemző jelensége a magyar mű-

vészetnek, inkább a költő – vizuális költő felállás az elterjedt, ami ismét 

csak a vizuális költészet irodalmi származása mellett szól.

– Mennyire van ma hagyománya a vizuális költészetnek? A nemzetközi 

palettán kik azok az alkotók, akiket manapság is mozgatnak a műfaj lehető-

ségei? S mi a helyzet a magyar tendenciákkal az elmúlt egy-két évtizedben?

– Az imént említettem, hogy ildomosabb múlt időben beszélnünk, 

és sajnos most sem mondhatok mást, hiszen a ’80-as években történt 

fellendülés óta csak megtorpanást tapasztalhatunk. Annak a nemze-

déknek, amelyet például Petőcz András, Szkárosi Endre vagy Bíró 

József képvisel, nem volt markánsabb folytatása, néhány egyedi esetet 

leszámítva nem csatlakoztak rá fi atalabb írók-költők (itt elsősorban 

L. Simon László és Juhász R. József korabeli közvetlen környezetére 

gondolok). Ez azonban nem kizárólag magyar jelenség. A grafovizuális 

költészet világszerte hanyatlóban van, mint ahogyan a világ is folyama-

tosan hanyatlik, legalábbis szellemi értelemben. Ha kihal az a generá-

ció, amely a ’70-es és a ’80-as években tört fel, lehet, hogy vele együtt 
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egy progresszív költészeti eszmény is elenyészik. A mögöttünk levő szá-

zadot vizsgálva azonban megállapíthatjuk, hogy ez egy természetes 

jelenség, melyet idővel újabb fellendülés, megújhodás követhet.

A már klasszikusnak számító, ezúttal nem említett neveken túl 

egyet mégis kötelességem kiemelni, mégpedig Kelemen Erzsébetét, 

aki elsősorban Papp Tibor számítógépen generált versei nyomán alko-

tott egy kötetnyi logomandalát, amelyeknek a megjelenése a közelgő 

könyvhétre várható. A több műfajban is otthonos, első képvers-kötetét 

2005-ben publikáló Kelemen grafovizuális érdeklődése azért bizonyul 

jelentősnek, mert egy olyan költészeti modellt próbál tovább gyarapí-

tani, amelynek Papp az első művelője, meghonosítója a magyar iroda-

lomban. S ha már a köteteknél és a még aktív szerzőknél tartunk, 

megemlítem a „régi motoros” Bíró Józsefet, a Magyar Műhelyben is 

egyre többet publikáló vizuális költőt, akinek egy ír kiadónál jelent 

meg képvers-válogatása a közelmúltban.

– Mennyiben hatott a vizuális költészetre a számítógépes programozás és a 

szöveganimálás?

– A fentebb említett Papp Tibor gazdag munkássága példázza leg-

közvetlenebbül, milyen sikeresen vethető be a számítógépes kombina-

torika a szövegművészeti generálásban, attól függetlenül, hogy líráról 

vagy prózáról van szó. A költészet nyelve lényegében egy matematikai-

lag defi niálható anyag, amely a különféle generáló programok segítsé-

gével végtelennek tűnő változatban szervezhető át. A változatok száma 

akkora lehet, hogy egy emberöltő sem bizonyul elegendőnek az elolva-

sásukra. Tekintve, hogy a számítógép animációra, mozgókép megjele-

nítésére is alkalmas, és a szövegszerkesztés mellett álló- és mozgóké-

pes programokat működtet, mára ez az eszköz lett a központi alkotói 

műszer, jelentősen tágítva azokat a nyelvformáló módszereket, amelyek 

a múlt század elején még a szavakat tartalmazó fecnikkel teli, fel-felrá-

zott dadaista kalapban nyertek igazolást. Ha egy látnok megmondja 

a korai avantgárd harcosainak, miféle eszközök állnak majd a költők 

rendelkezésére a kétezredik évfordulón, el sem hiszik, jót mulatnak 

raj ta. A kérdés, hogy van-e még tovább, és meddig lesz az a bizonyos 

tovább.

– A marketing információtömege gyakran használja ki a szöveg képiségét, 

de melyek azok a tényezők, amelyek elhatárolják a vizuális költészetet és a 

kereskedelmi plakátok világát? Hogyan válik el a kreatív kép-szöveg hasz-

nálat és a műalkotás az üzleti világban? Létezik-e művészi igénnyel bíró 

vizuális költészet marketingeszközként, vagy ez téves megközelítés, laikus 

szemlélet?

– A kortárs (képző)művészet egyik legnagyobb betegsége a piaci-

gazdasági feltételekhez való igazodás kényszere, ezzel együtt a dizájn 

esztétikai szempontjainak beáramlása a magasművészetbe. Ez nem mai 

keletű probléma, hiszen már a ’70-es években is megfi gyelhető volt, 

hogy egyes alkotók aprópénzre váltják művészi tehetségüket a napi 

megélhetést biztosító iparosi tevékenységük folyamán. A magas mű-

vé szet és a dizájn összemosódása mára hihetetlen méretet öltött, és a 

nemzetközi művészeti vásárok egyik legnagyobb talánya éppen abban 

rejlik, hogy szétválasszuk a konkolyt a búzától. A dizájn valójában egy 

mutatós álca, amely mögött vagy van tartalom, vagy nincs; ha nincs, 

akkor hazugságnak bizonyul. Nyelvi síkon viszont oly mértékben gát-

lástalan, hogy látszatra gond nélkül kisajátítja a magasművészet artiku-

lációs vívmányait, a legmagasabb minőséget. Eltulajdonít és plagizál, 

élősködik és érdemtelenül hasznot húz sok esetben.

Természetesen minderre nézhetünk egy másik látószögből is. 

Mondhatjuk azt, hogy még mindig jobb, ha a marketingvilág vizuális 

mintái a magasabb szempontú esztétikai szférából származnak, mint 

ha az ízléstelenség és az igénytelenség alacsonyabb szempontjainak ad-

nának utat. Mindez alól a vizuális költészet sem képez kivételt, hiszen 

szintetikus nyelvi természete nagyon is megfelel a kor marketinges, 

erőszakos látványosságra törekvő üzenetmegfogalmazásának.

– A te munkásságodban milyen helyet foglal el a vizuális költészet, mely 

alkotói kérdések foglalkoztattak leginkább ezen a téren?

– A ’80-as évek végéig műveltem erőteljesebben ezt a költészeti 

műfajt. Egyfajta zárásként értelmezhetjük az 1999-ben Veszprémben 

megjelent Pic’s című füzetemet, amelyre a Jugoszlávia felbomlásához 

vezető tragikus események nyomták rá a bélyegüket. 2004-ben még volt 

egy jelentős „dobásom”, amikor a kaposvári Képírás Füzetek sorozat-

ban sikerült kiadni A konkrét költészet útjai című, eredetileg 1977-ben 

napvilágot látott elméleti dolgozatom második, javított változatát. 

A vizuális költészet „kárára” egyre inkább elfordultam az élő előadá-

sok, a közvetlen költői tettek irányába, vagyis a performanszművészet 

felé, amelyben ideológiai és nyelvi síkon igyekeztem hasznosítani, to-

vábbvinni mindazt a tapasztalatot, amelyre a kísérleti költészetben szert 

tettem. A nyelv birtoklásának kutatása ugyan mediális értelemben más-
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felé hajlott, a már sajátoménak mondható poétikai momentumok azon-

ban továbbra is megmutatkoztak az új munkákban, amelyek nem olya-

nok lettek volna, amilyenek, ha nincs mögöttem az a tapasztalati és 

élménybeli-spirituális hozadék, amelyhez a verbovizuális költészet 

révén jutottam.

Amikor a ’70-es években azt mondtam, hogy költészetnek nevez-

hetünk mindent, amit annak fogadunk el, akkor a művészet végtelenül 

tág kontextusába vetítettem ki a költészet fogalmát, egyenlőségjelet 

téve közé és az emberi cselekvés hétköznapi ideája közé. Az emberi 

cselekvésen elsősorban etikai mozzanatot, illetve minőséget értettem. 

Ma már senki sem beszél etikáról, ez a fogalom sajnos teljesen kikopott 

a jelenkori értékrendből, amely ennél és más okoknál fogva erősen torz 

formát vett fel. Valamiféle csonkként lehetne ábrázolni, amelynek va-

lamikor létezett teste, egy egységességében úgy-ahogy jól működő 

szervezetnek volt az alkotóeleme. Ma egy beteg állapot uralkodik, és 

roppant erőfeszítést igényel tőlünk, hogy legalább önmagunk alól ne 

engedjük kihúzni a talajt, főleg ne saját kezűleg.

Poetry no more?

KRITIKA

Dobás Kata

MAGÁNY, CSAK VELED

Hogyan lehetséges a magányról beszélni? Vajon a magány is csupán 

egy viszonyrendszerben érzékeltethető állapot? Varga Mátyás legújabb 

verseskötete, a hajnali 3 számomra azt mutatta meg, hogyan lehet a ma-

gányt a nem-viszonyok mentén elmondani. Nem egyszerűen arról van 

szó ugyanis Varga szövegeiben, hogy a kapcsolatok hiányából fakadóan 

lehetne valamiféle magányt érzékelni, hanem arról, hogy a kapcsolat 

létezik, de csak a magányt (az egyénit vagy a közöst) lehetséges belőle 

kibontani. A közös (!) magány a kötet végére aztán feltöltődik valami-

féle többletjelentéssel, de a feloldás – szerencsére – nem következik be, 

a könyv egészére jellemző nyitottság egészen az utolsó versig megmarad.

Varga szövegeiben olyan mondatok sorakoznak egymás után, amelye-

ket nem feltétlenül egy beszélő mond, sok esetben talán éppen az törté-

nik meg, ahogyan a két megszólaló nem-beszél egymással: „néha elfo-

gott / valami furcsa szorongás, // de bűntudatnak nem mon- / danám. 

elegen voltunk ah- / hoz, hogy hallgassunk” (20). Többször lehet az az 

olvasó érzése, hogy a másik ismerésének egy olyan pontja ez, ahol már 

semmiféle meglepetés nem okozható egyik félnek sem: „tudtam, / ha még 

Varga Mátyás  

hajnali 3 
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