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Gesualdo történetének említésével, valamint az általa komponált zene-

művek kontextusba vonásával, ugyanakkor már a verseket olvasva jól 

látható, hogy ezek a szálak nem igazítanak el, nem szolgálnak vezér-

fonálul, sokkal inkább a responzóriumhoz hasonlóan mellérendelő 

viszonyban állnak a többi megszólalással, egyik sem emelkedik ki ki-

zárólagosan.

Ez utóbbi zenei műfaj felől olvasva a hajnali 3 szövegeit, a címben 

megjelölt időpont egyértelműen a virrasztás, a várakozás felé irányítja 

a befogadót, és egyszerre idézi fel a virrasztás közösségi, de valójában 

végtelenül magányos állapotát – a kritika elején jelzett közös magá-

nyét. Olyan, mintha Varga Mátyás verseiben minden beszélő ezt az 

élethelyzetet élné meg folyamatosan – a várakozás azonban mindig 

valakire/valamire való várakozást jelent, a másik felé történő teljes oda-

fordulásnak, átadásnak az utolsó előtti pillanatát, amely a még-meg-

nem-történés és egyúttal a semmi pillanata is: „hátadat a falnak / veted, 

lassan veszed / a levegőt próbálsz / erőre kapni. a kezed / idegen lett, de 

nyugalom / tölt el, amikor rájössz, // odakint már nincs / semmi, ami 

az utadba áll- / hat. nincs több alázat” (17). A responzórium recitálásá-

hoz hasonlóak ezek a részletek monotóniájuknak és főként tördelésük-

nek köszönhetően akár még a hangos recitatív olvasást is megengedik.

A halál ennek az egésznek szerves és tulajdonképpen evidens része, 

és nem csupán a szenvedéstörténet vagy a Gesualdo-történet révén, 

hanem mert minden gyilkosság kapcsán ugyanazok a kérdések merül-

nek fel: „valamit megváltoztattak / a sorrenden: előbb néz- / tük a dik-

tátor és felesége / kivégzését, aztán önma- / gunkat ugyanabban a / mű-

sorban. a kivégzés / után a mi ágyunkat mu- / tatták hosszan, amint / 

éppen alszunk. ráismer- / tem mindkettőnk arcá- / ra, de a diktátor és 

fele- / sége is ránk hasonlított” (75). A fenti sorokat egy teljesen konkrét 

utalásnak is tarthatjuk (a Ceauşescu házaspár halála), Varga Mátyás 

versei azonban, főként az írástechnikának köszönhetően, nem a refe-

renciákhoz, hanem az azokból kibontható univerzalitáshoz irányítják 

az olvasót.

A halál evidenciája Varga verseiben többféleképpen is értelmezhető, 

a hajnali 3 szövegei egyiket sem zárják ki: vonatkozhat egy kapcsolat, 

egy viszony halálára, de kapcsolódhat tematikusan a Gesualdo-féle 

gyilkossághoz is. Csakhogy a halál mindig saját halál is. Valaminek a 

megszűnése nem jelenti azt, hogy nem marad ott egy üres hely, amely 

már mindig a magány (kényszer)lakhelye is lesz – a sötétség, a vir-

rasztás, a napfelkelte előtti utolsó pillanat ideje ez.

Pethő Anita

SZÉTSZABDALVA ÉS ÖSSZEKEVERVE

Korpa Tamás rögtön a kötet legelején, az első vers (A hosszú napszak) 

első két sorában magára hagyja olvasóját: „A hosszú napszak végén / 

rövid bonyodalom: valaki tévedett”. Mintha azt sugallná, valahol a sza-

vak mögött található egy másik világ, zajlik egy élet, alakul egy törté-

net, de az olvasó legfeljebb néhány félmondat révén értesül róla, melyek 

végeredményben nem szolgálnak semmilyen lényegi információval 

erről az elrejtett világról. Hasonlóképp érezhetünk többek között a kö-

tet utolsó versének egyik sora kapcsán is: „ami kezdődik, megritkul 

majd, közben”. Mindez akkor válik különösen érdekessé, ha olvasás 

közben szem előtt tartjuk az Oláh Szabolcs által a fülszövegben írotta-

kat, miszerint „a költő magára hagyja a nyelvet, hogy helyette érezzen, 

gondolkozzék”.

Márpedig az Egy híd térfogatáról című kötetben nem nehéz észre-

venni a nyelv magárahagyottságát, vagyis más szemszögből fogalmaz-

va azt, hogy Korpa Tamás kötetében a nyelvről szól minden. Termé-

szetesen egy verseskötet esetében nincs ebben semmi meglepő, sem 

különösképp nagy horderejű újító jelleg. Ugyanakkor ha abból indu-

lunk ki, hogy például a kötet első ciklusának címe (Térmemória) milyen 

képzeteket kelt bennünk előzetesen, és ehhez képest mit találunk, nem 

kevés különcségről lehet számot adni. Hiszen a tér (a táj, a város stb.) 

elsősorban kulturális konstrukció, amivel például az e kötetben egy 

mottó által megidézett Térey János szövegei esetében is találkozhatunk. 

Korpa Tamás

Egy híd térfogatáról

FISZ

Budapest, 2013
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Előfeltevéseinkben ráadásul gyakorta ott lappang, hogy ez a konstrukció 

nem kevés olyan motívumot is kell hogy tartalmazzon, ami a közép- 

vagy kelet-európaisággal függ össze. Látszólag persze Korpánál is utal-

nak erre sorok, például az „ingerlékeny, mint egy kelet-európai óvodát 

megülő / örökös, orosz este” (32), ám a hangsúly ez esetben a látszóla-

gos, illuzórikus jellegen van, mivel sokkal erőteljesebb ennél a nyelvi 

megelőzöttségre való refl ektálás (aminek a posztmodern tobzódása utá-

ni rövid eltűnését követő ismételt megjelenése inkább a Korpa kor-

osztályába tartozó prózaírók munkásságában kimutatható, erősödő 

tendencia). A ciklus címadó versében például egy „welcome drinkhez” 

hasonlítja a térmemóriát, ami „óvatlan, lédús emlék / melynek nincsen 

láthatása”. A magára hagyott olvasó pedig addig birkózik a magára ha-

gyott nyelvvel, míg arra nem jut, hogy a ciklus (és tulajdonképpen az 

egész kötet) a tér érzékelését nem a látáshoz, hanem a nyelvhez kap-

csolja. A látszólagos valóságreferenciák, a konkrét város- vagy folyó-

megnevezések (Spree, Drezda, Manhattan, Kolozsvár, Velence stb.) 

tulajdonképpen jelentés nélküli jelölőként működnek.

Korpa Tamás látszólag nagyon távoli dolgokat helyez egymás mellé. 

Ismételten csak a fülszöveg értelmezését segítségül híva úgy is mond-

hatnánk, távoli regisztereket kapcsol össze, de talán sokkal jellemzőbb 

a kötet egészének sajátos és kétségtelenül egyedi világára, hogy távoli 

fogalmakat, kifejezések szór véletlenszerűen egymás mellé. Mindezt 

teszi nem ritkán már a jelzős szerkezetek szintjén: „puha menetrend”, 

„érzelgős svédasztal”, „élveteg sajtok”, csak hogy néhány izgalmasabb 

párosítást említsünk. Hasonlóképpen véletlenszerűen bukkannak fel 

a szöveguniverzumból az olyan szókapcsolatok, mint a „megtévesztő 

külsejű vendég” (18), vagy a „csak azt feledném, azt a […]” (70) verskez-

det, amelyek ugyan felidézik az olvasóban akár Takács Zsuzsa, akár 

Pilinszky János költészetét, említésük többletjelentéssel, okkal, céllal 

és téttel nem különösebben bír az egymásra hányt szavak világában.

Elsőre talán szokatlanul hangozhat a felvetés, de leginkább a Na-

pok I. vezetheti a magára hagyott olvasót valamiféle megoldásra. A szá-

mozott haikukról vagy haikuszerű sorokról könnyen Simon Márton 

Polaroidok című kötete juthat eszünkbe, nem egyszerűen a sorokra, sőt 

hétköznapi, egyszótagos szavakból álló „versekre” szabdalt világértel-

mezése, hanem inkább a kompozíció azon sajátossága révén, hogy a 

számozott sorok végül nem sorrendben, hanem összekuszálva találha-

tók a kötetben. Mintha Korpa is szétszabdalta és összekeverte volna 

saját sorait, ám ellentétben Simonnal, ő összesűrítette őket és látszólag 

hosszú szabadverseknek tűnő szövegeket kreált belőlük. Ha ezt az ér-

telmezési szálat követjük, Korpa Tamás kötete azonnal felszabadul a 

rideg racionalitás és a logika vasfegyelme alól, ami által a befogadás 

sokkal termékenyebbé és nem utolsósorban sokrétűbbé válhat.

A nyelv ugyanis nem csupán a nagy léptékben mért tér, de egyben 

mindenféle, elsősorban tapintás által érzékelhető jelenség felületét is 

jelentené ebben a kötetben. Zárt, egységes felület, ami mögé – ahol te-

hát, mint már említettem, ebben a tárgyiasult költészetben az emberi 

létezés elrejtőzött – ritkán lehet betekinteni, épp ezért megnövekszik 

annak a szerepe, hogy a kötet legtöbb versében valamilyen formában 

megjelenik az ablak kifejezés, vagyis a felület azon része, amin keresz-

tül mégiscsak megtörténhet ez a betekintés („és ablak nyílik egy felüle-

ten” [45]). Ugyanakkor az így tapasztaltakra is igaz az, ami a kötet egé-

szére: nem másról van szó ez esetben sem, mint pozitív értelemben vett 

intellektuális blöff ről. Az olyan versek, mint például a Mein Mund csepp-

kőoszlop vagy a már említett Pilinszky-allúziót tartalmazó Mint őszi 

start előtt című is ezt az érzetet erősíti.

Külön fi gyelmet érdemelnek emellett a konkrét szójátékokkal zsú-

folt írások, ezek közül is kiemelkedik a Lelakatolt szobák, gondolva itt 

elsősorban az olyan sorokra, mint „fel is, le is kút megnyúlt korongja. 

Isznak / a Medve Bőrére bárban, egy improvizált télben”. Ám mint 

ebből is látszik, Korpa nem csupán a szavakat, sokszor a központozást 

is véletlenszerűen és nem ritkán az értelem logikáját feladva helyezi el 

a sorokban, olyannyira, hogy az olvasó először hajlamos azokat hanyag 

korrektúrázás nyomainak vélni.

A játék persze fordított irányban is működik, a nyelv maga is tárgy-

gyá válik, sőt néha megszemélyesítődik, a létezésére tett explicit utalá-

sokkal is gyakorta találkozhatunk a versekben: „a pont (körmei gon-

dosan ápoltak / sárga fl anelinget visel) közeledik lassan” (40), „két sor 

közt leereszteni a liftet” (46), „pedig kezdetben volt az igekötő” (68). 

A befogadás során mindezt a szövegekben szintén gyakorta előforduló 

geometriai kifejezésekkel (leginkább a címadó versben szereplő térfo-

gat, ellipszis pálya, üres halmazok, „csörömpölő párhuzamosok”, vagy 

máshol Th alész nevének említése, illetve olyan sorok, mint „minden 

vonalban a kört megérinteni” [24]) összekapcsolva ismét csak termé-

keny és izgalmas értelmezési rétegekre bukkanhatunk. Például aho-

gyan mindkét kategória egyszerre utal valami eredendőre és alapvetőre 

(ilyen a gyakran emlegetett nyelvi megelőzöttség), és egyben mégis 

művi és absztrakt mivoltára. Az ezzel való játszadozás lehetősége azon-
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ban továbbra is arra fi gyelmeztet, hogy mindezek mögött fajsúlyos, 

a kimondás, leírás tétjével bíró mondanivalót nem feltétlenül érdemes 

keresni.

Korpa más kritikusai elsősorban az egyedi hangot emelik ki pozití-

vumként a szerző első kötetéből. Én is úgy gondolom, hogy a radikális, 

mindent uraló széttöredezettségben találhatunk olyan mozzanatokat, 

amelyek egyedivé teszik a megjelenített (szöveg)világot. Az eddig 

említetteteken túl felfedezhetünk még olyan búvópatakként megjelenő 

motívumokat is, mint a szüzesség és szűziesség, vagy éppen a defl o rá-

ció újra és újra (értelemszerűen más-más kontextusban) megemlített 

aktusa. De egyedi, ahogyan a modern technológiai eszközöket össze-

kapcsolja korábbi korok jellegzetes tárgyi világával („egy évszázados 

nappali és / a benne világító notebook ökonómiája” [31]).

Nagyon sok olyan apró vonása van tehát a kötetnek, ami kiváló ki-

indulási pont egy elsőkötetes szerző számára,  de az Egy híd térfogatárólt 

ennek ellenére csupán egyfajta felütésnek érzem, olyasfajta pozitív ér-

telemben vett fi gyelemfelkeltésnek, amely elsősorban nem önmagáról 

szól, hanem előkészíti a terepet valami ezután következőnek. Úgy hi-

szem, nem ez a kötet fogja determinálni az ezután megjelenőket, hanem 

fordítva: Korpa Tamás későbbi kötetei fogják sokkal nyilvánvalóbban 

meghatározni majd ennek a debütáló könyvnek a fontosságát vagy eset-

leges érdektelenségét.

Hlavacska András

AMIKOR A PORNÓ KÖTI ÖSSZE

Azt olvasom, hogy nincs hová visszamenni, meg hogy krummbachtali 

fürdőmedence, Schillerhöhe, Westbahnhof, marbachi múzeum és Köt-

telkarnickel – és képzeletemben már körvonalazódik is a számkivetett, 

hazátlan keleti költő alakja, aki igazán csak nyugaton tapasztalhatja 

meg, milyen sovány is a hazai poéták kenyere. Aki, belekóstolva egy 

„jobb életbe”, joggal érezheti úgy, hogy nincs miért visszatérnie, nincs, 

ami visszahúzná. A problémafelvetés nem túl újszerű, de megvan a ma-

ga aktualitása. Csehy Zoltán legújabb, Nincs hová visszamennem című 

kötetének programadó verse azonban második olvasatra részben (vagy 

egészében) felülírja az első benyomásokat: „Visszamegyek a fehérne-

műboltba, / megveszem azt a szép fehér alsót, / vaskos fekete szalag-

pánttal, meg talán azt / a tengerkék úszógatyát is, retrónak mondják, / 

de nekem e téren nincs hová visszamennem, / tehát itt kezdem a törté-

nelmet” (Nincs hová visszamennem). A „visszamenés” itt nem egy olyan 

dologra vonatkozik, ami valaha létezett, de mára eltűnt, elveszett, ha-

nem valamire, ami teljesen előzmény nélküli. A cím felől közelítve a 

kötet felé tehát azt kell szem előtt tartanunk, hogy miben mutatkozik 

meg ez a gyökértelenség.

A legutóbbi, 2010-es Homokvihar című kötethez képest számos je-

lentős változás észlelhető Csehy költészetében. A hosszúversek szinte 

teljesen háttérbe szorultak (egyedül az Egy Schubert-dal a diosz ku ro-

szok ról idézi a Homokvihar terjedelmes gondolatáramlásait, bár annak 

Csehy Zoltán

Nincs hová 
visszamennem

Kalligram Kiadó

Pozsony, 2013


