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Tóth Tünde

A SZENVEDÉS HÁBORÍTATLAN VILLÁJA

Az avasi keserű egy olcsó miskolci ital. Kabai lóránt címválasztása és 

az első vers (vasgyári capriccio) után az olvasó arra számít, hogy a kötet-

nek az iparvárosok füstös-kormos, fojtó levegője, az olcsó feles vagy a 

kocsmagőz lesz a fő szövegszervező ereje. Vagy épp ellenkezőleg: ezt az 

olvasóban keltett előfeltevést cáfolja majd. A váróterem cikluscímmel 

nyit a kötet, ennek a szokványos konnotációival. De összeolvasni a gyári 

környezetet az esetleges távozás szándékával, a „kín és dac” okaként: 

céltalan igyekezet. Az ismeretlen festő alkotását felhasználó borító 

alapján – ahol a nyári melegben hat vidám gyerek vízbe lógatott láb-

bal ücsörög egy kis hídon – akár egyszerű, színes, vidám, könnyed lírá-

ra is számíthatnánk. Azonban az olvasónak ennél a könyvnél minden 

előfeltevését el kell felednie, maximális nyitottsággal és a koncepcióra 

találás igénye nélkül kell olvasnia a szövegeket, amelyek együttesen 

egyre inkább az összegyűrt, földre dobott papírokon olvasható áthúzott 

sorok pár szavas ötlettöredékeinek halmazára emlékeztetnek. Az egy-

séget a komor alaphang jelenti, amely őriz valamennyit a klór (JAK–

Prae.hu, 2010) önfeltárulkozásából, azonban a megindító letargia kidom-

borodása nélkül; az avasi keserűé a nyers és kiábrándult hang marad, 

amellyel kiragad egy-egy szeletet az élet sivárságából, s önmagára vo-

natkoztatja azt.

A több mint két éve k. nélküli, a szerző kívánalma szerint kisbetűs 

kabai lóránt új kötetének belső borítóján a cím alatt az szerepel: (ver-

sek). Ez remek megoldás – mert bárha igaz, hogy egyes versformába 

szedett rímtelen írásai olykor kevésbé líraiak, mint egy-egy prózába tör-

delt darab, ezzel az egy, zárójelbe foglalt szóval sok terméketlen műfaji 

vitának tesz pontot a végére.

Elsősorban formai alapon oszlik három részre a kötet. Sok esetben 

azonban tördelésének megváltoztatásával (olykor anélkül is) bármelyik 

ciklusba behelyettesíthetőek lennének az egymástól szélsőségesen kü-

lönböző szövegek. Az elsőben több versformával kísérletezik a szerző, 

a későbbiekben nagyobb részt prózavers-skálán mozognak az egyso-

rosoktól az oldalas hosszúságúakig terjedő szövegek. A második ciklus, 

amely az élethasználatiutasítás címet viseli, számozott írásokat tömörít. 

Ez a rész egy árnyalattal személytelenebb a többihez képest, hiszen 

jobbára provokatív célzatú, mesterkélten cinikus felszólításokból áll: 

„köpd le a gyengét, a langyost, a középszerűt; légy bátor gyáva lenni” 

(7). Ezek közt is akad kivétel: „a vers nem valóság, miként az álom sem 

– undorra méltó, aki mást állít” (13) – de hasonló „élethasználatiutasító” 

szövegeket az utolsó, sötétkamra című ciklusban is találunk: „add meg 

magad, arcod csak önmagáért való, önző harc, tedd legendássá a jelen-

téstelen profi lt, emelj ki egyetlen ívet belőle” (ezüst villanás). Utób-

biban találni olyan szövegeket (csak dadogás, irányvektor), amelyek mű-

ködésbe hozzák a fényképezés, az emlék- és pillanatmegőrzés, az ár-

nyék–fény játék képzetköreit, azonban a lét élhetőségét önostorozással 

megkérdőjelező vagy önvigasztalással győzködő viszony lenyomatai 

(szaggatott vonal, újhold, /dev/null, ha csak az nem, öröknaptár stb.) ál-

talánosabb képet festenek.

Kétségkívül a jobb írások azok, amelyek a vers tagolásával játsza-

nak; a szerző soráthajlásokkal, változatos rímkezeléssel és tagolással 

kísérletezik, magabiztosan alkot például szonettben. A zárt forma azon-

ban, úgy tűnik, gyakran a kifejezéskészlet gazdagságának lehetőségét 

is rövidre zárja, és a tartalom helyébe áll: „a démon szüntelen. »s ti is, 

balfaszok!« / hova legyek türelmes, ha rámtör, / nem tétováz a dadogós 

sármőr, / keresve magának emberanyagot? // köröttem forog, és míg 

a szar ragyog, / dörzsöl, mint megfoghatatlan lágy öl, / ragad rám a 

feketebáránybőr, / s kénbűzről, örökös vágyról hallgatok” (szigliget). 

Emellett a kötet egészére jellemző az agyonparafrazeált (József Attila-, 

Pilinszky-, Tandori- stb.) sorokból való építkezés, de ez egy-egy szel-

lemes megoldáson kívül („zsong, jajong üresen lásd: búbánat”) gyakran 

kimondottan erőltetett, és meghatározott számú kísérlet után fárasztó: 

„»légy, ami lennél, bébi«, búg, micsoda / műmacsó, »a nő kifű utánad«” 
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(szigliget). A jobbak közé tartozó darabok egyike (mama kínzó fejfájása 

vagyok) is Palahniuk emlékezetes mondataira („Apu ökölbe szorult 

keze vagyok…”, „Apu mardosó féltékenysége vagyok…”) játszik rá.

A nyelv-keresés a tisztességes versírás igényét (is) artikulálja, de a lírai 

én nem talál még „egy őszinte sort” sem, ami számot adhatna saját, 

a végsőkig devalválódott énképéről. A személyiség feltérképezéséhez a 

névvesztésen, erózión, felejtésen, vagyis az állhatatos romlás és rom-

bolás variánsain át vezet az út, amelynek a vége az „elenyésző lét” (14). 

A személyiség- és létboncolás lírai eredménye mindemellett állhatatos 

önsajnálat, unalmas tengés-lengés az időben, „közhelyes fordulatokkal 

kielégített szentimentalizmus- és kesergésigény” (száraz szemek senki-

nek), amit a bűntudatfüggést megállapító pszichiáter megjelenítése is 

legitimál (újhold). A társra találás sem több, mint „két sötét árny oppo-

zíciója” (14, 77). Keserű, nyomorúságos, látszólag megfogalmazhatat-

lan hangulat, világkép rajzolódik ki, amelyben van, aki „szégyelli saját 

őszinte szavait is”, „mást pedig pompás agóniára várnak ugyanazok 

a lapok” (45). Ebben az oppozíciókra épített gondolatfolyamban az 

újabb azonos helyzetből adódó két különféle reakció, magatartásmód 

rögzítése lendíti tovább a szöveget, amely újabb asszociációk révén az 

ellentétek összekapcsolhatóságának izgalmas láncolatát adja: „van, aki 

néz, de nem lát; más lát, de nem lép; van, aki csak hallgat, amikor be-

szélnie kellene, más csak fecseg folyamatost”. Ugyanakkor tágabb pers-

pektívát sejtet, nem ugyanazt az utat oda-vissza bejáró, kizárólag befelé 

forduló, én-szenvedést központosító tartamot.

Sajnálatos módon emellett visszatérő motívum a romkocsma – en-

tellektüel póz, a közönségesség látszatát keltő, de az aktuális életigaz-

ság velejét félvállról odavetni képes művészé: „»felejteni tilos« – mondja 

a hátsó utas, »apád faszát – vágom rá –, felejteni lehetetlen, holott mu-

száj.« »anyád picsáját« – pattan föl, de leültetem: »ha valamit tényleg el 

akarsz felejteni, úgyis megjelölöd, nevén nevezed, és ezzel máris helyet 

adtál neki az emlékezetedben […]«” (egész jól elvagyunk). A kötet szöve-

gei gyakorta játszanak stílusregiszterek kontrasztjával, de olyan direkt 

beállítottsággal, hogy hiteltelen szituáció, mesterkélt beszédhelyzet lesz 

az eredménye.

A legkevésbé az hommage à guilhém de cabestanh című vers illeszke-

dik a kötet egészébe. Gondosan megszerkesztett, lírai, láttató, ugyanak-

kor gondolati költemény – nem engedi, hogy az olvasó rögtön tovább-

lapozzon. Többek között azért, mert amit könnyen költői túlzásnak 

érezhetünk, az konkrét kifejezése a sokakat megihletett 12. századi 

történetnek, amely szerint egy házasságtörő asszony, miután megtudta, 

hogy a szeretője szívét ette meg, kivetette magát az ablakon. Számom-

ra szimpatikusabbak azok a darabok, amelyekben a megszólaló lírai én 

nem ragaszkodik görcsösen a kioktató (8, csak, hogy lásd miről beszélek, 

névvesztés) vagy a megbotránkoztató (engem ugyan ki nem nyal, 3) ha-

táshoz: ilyen például az 1, a még a műtőben és a modell, vagy akár az 

összefüggéstelenségig minimalizált nyelvhasználat eszköztelenségével 

élő fogpiszkáló és pincemély.

Kétségbevonhatatlan ugyanakkor, hogy az alulstilizált, roncsolt 

nyelvet is lehet kifejezően használni, és a kifejezhetetlenségre való rá-

mutatásnak is lehet célja, ha a ráerőszakolt magyarázat helyett a tudatos 

elgondolás tűnik ki. A neoavantgárd-underground művészek hosszú 

sorával lehetne példázni a deretorizált, szikár, sokszor trágár nyelv-

használat produktivitását, azonban az a benyomásunk, hogy az elődök 

(Zalán Tibor, Géczi János, Bíró József, Szkárosi Endre, Hajas Tibor, 

Balaskó Jenő, Szentjóby Tamás vagy akár Tolnai Ottó) mintául vétele 

jobban igazolható, mint a továbblépés az egyéni hang felé.

Természetesen a kötet tartalmaz egy-egy hangzatos szófordulatot, 

megjegyzésre érdemes mondatot, ami biztosít afelől, hogy a szerző te-

hetsége nem hiányzik. A végiggondolt irányvonal és a tudatos szerke-

zet viszont annál inkább, ami ahhoz kellene, hogy a sok széttartó öt-

lettöredék egésszé szerveződjön.

Az olvasót elidegenítő gesztusok – mint a túl-idézőjelesített, kurzi-

vált, töredékes vagy ellenkező esetben nagyon is körülményes beszéd-

mód – az önfeltárulkozó, szubjektív én-líra természetességét gátolják. 

A lírai én expliciten megfogalmazott, a visszatérő dadogás-motívum-

mal felerősített eszközkeresése az önkifejezés érdekében – „van az úgy, 

hogy voltaképp egyetlen épkézláb mondatot sem bír leírni az ember 

(kimondani is csak akadozva, fel-feldadogva)” (97) –, vagyis a jellegze-

tes versbeszéd kialakításának többször hangsúlyozott vágya talán egy 

letisztult, kifejező nyelvteremtés irányába mutat. Mindemellett meg-

kockáztatható, hogy érdemes volna felülemelkedni azon a szűkös tar-

talmi kereten, amelybe a kötet bezárkózik, s amely könnyen belakható, 

ugyanakkor végletesen gyötrelmes és komor teret jelent.


