
vártam Peer Krisztián új verseskötetét. Amikor jött a hír, hogy érkezik, elő-
jegyeztem, értesítés után átvevőponton kézbe vettem, és szerettem volna
átlapozni. Ekkor szembesültem vele, hogy ez nem lesz ennyire egyszerű me-
net. Több okból sem. 

Tetszik, nem tet-
szik: Peer Krisztián le-
genda. vagy ha engedünk
belőle kicsit, legendája
van. Íróféle hírében áll,
olyanéban, aki magát nem
kímélve elérte, hogy hi-
tele legyen a szenvedés-
ben. A szó klasszikus értelmében véve nem konformista fazon (közben nagyon
is az, de ne szaladjunk előre), ereje, bátorsága van szarul lenni. Sok mindent
képvisel, amit egy dekadens költőről a nyárspolgár elképzel, többek között
züllöttség, élhetetlenség és kiváló íráskészség. Ez a legenda aztán szépen
belepi a szövegeket, ráborul az olvasóra, és mint egy fekete lyuk, görbíti az
irodalmi teret.

A 42 alanyi költészet, főszereplője maga Peer Krisztián. A legenda to-
vább épül, mivel egy váratlanul bekövetkezett tragédia árnyékában követ-
hetjük végig azt a gyászmunkát, amit barátnője, Mocsár Zsófia elvesztésével
kell elvégeznie. A lírai alany referencializáltsága interjúkból, cikkekből iga-
zolható, ezzel befolyásolva az olvasást. Ahhoz, hogy részesei lehessünk
ennek a gyászmunkának, nekünk is alkotótárssá kell válnunk, és megtalálni
a formát, ahogy a kötethez mint műtárgyhoz viszonyulunk. Egy könyvesbolti,
sebtében lopott ingyen olvasgatásra nincs lehetősége a rafinált olvasónak,
ugyanis a könyv minden második lapja felvágatlan, így hozzáférni a versekhez
nem is olyan könnyű. Eszközökre és tettlegességre van szükségünk, fel kell
vágnunk a lapokat, amelyeken azok a sorok bújnak meg, amelyek Mocsár 
Zsófia halála után, halálával kapcsolatban íródtak. Ez, ha belegondolunk,
annyira nem egyszerű művelet. 

Elővesszük a kést. Odatartjuk a laphoz, lassan, akkurátusan, nehogy
megvágjuk magunkat, majd beletoljuk a könyvbe. Le kell győznünk a zsigeri
ellenállásunkat, most muszáj erőszakot elkövetnünk, ha olvasni akarunk. 
viaskodik egymással a kíváncsiságunk és a jóérzésünk, ezt talán mégsem illene,
de már rég nem vagyunk urai a helyzetnek, kiszolgáltatjuk magunkat a kötetnek
azzal, hogy a kezünkbe vettük. Peer játékába, ha tetszik, ha nem, most bizony
belemegyünk. Szinte akarjuk, hogy megtétessen velünk mozdulatokat, közben
úgy teszünk, mintha engedelmesen neki adnánk meg magunkat, valójában a
kíváncsiság dolgozik bennünk, mozgatja a kést. Az élmény akarása. Az éles kés
a könyvbe döfve vár és elkezdjük felvágni a lapokat, felnyitni a könyv hasát.
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Belezni kezdünk. Még azt is nehéz így az elején eldönteni, hogy gyilkosság
lesz ebből vagy életmentő műtét, esetleg ez már a boncolás. Kit is boncolunk
tulajdonképpen? Szerzőt? Olvasót? Olvasó a könyvet, könyv az olvasót? Meg-

öljük a könyvet, hogy a mű élhessen? Megkezdődik a befogadó rituális
aktusa, amivel magáévá teszi a műalkotást. vágjuk. Húzzuk a kést.
Megfigyelték már, hogy miközben papírlapokat vágunk szét lassan

késsel, finom pernye száll fel? (A felvágott lapok lelke/vére?) Egyik lapot 
a másik után. Ezt illenék mindenkinek otthon, egyedül csinálnia, különben a
parkban a szomszéd padról sandán lesnek a kés miatt: mi folyik ott? Persze,
több módszer is kínálkozik erőszakot elkövetni, nem csak a késes. vonalzóval
széthasíthatjuk az oldalakat, ujjal téphetjük, akárcsak, ha hirtelen, kapkodva
borítékot bontunk fel, nekieshetünk ollóval, precízen próbálva épp a lapé-
leknél vágni, hogy végül ráébredjünk, nincs tökéletes szétválasztás. Sosem
fog sikerülni pontosan a gerinc mentén vágni, ugyanis egy ollóvágás nem
elég végigérni a lapon, és amikor lélegzetet vesz az olló, nem lehet visszaállni
ugyanabba a sávba. Ahogy az olvasó behatol a kötetbe, végérvényesen meg-
változtatja azt. Nincs a teremtésben két egyformán felvágott lap. Mindenki
másképp jut be ebbe a szöveguniverzumba. A bevezető út sokszínűsége, egy-
szeriségében megismételhetetlenségével példázza a befogadás sokszínűsé-
gét is. Nincs két egyforma Peer-kötet, amit olvasó megismert, és nincs két
egyforma befogadás sem. Ezzel az aktussal végérvényesen megváltozik kötet,
olvasó, szöveg és szövegjelentés, megkezdődik az értelmező és a szöveg vi-
askodása. Az értelmezői szándék első lépésként, ahogy fizikai valójában meg-
változtatja a kötetet, úgy hordja szét a sorokat később, így soha többé nem
lehet ugyanaz, mint volt, soha többé nem lehet úgy tenni, mintha itt semmi
sem történt volna. A kötet mint műtárgy válik érdekessé, amennyiben funk-
cióját olvashatatlanul, sérülések nélkül betölteni képtelen. vágóeszköz és
olvasó nélkül hiányos, ezek megléte teszi teljessé. (Amikor a tévében a költő
mosolyogva, késsel bemutatja a lapvágást, az már az elbulvárosodott ízlés-
telenségig giccsessé teszi a Peer-jelenség körüli médiazajt.)

Az első oldalpár szétválasztásával, az első „gyilkosságunk” után azon-
nal arcul üt, ahogy megjelenik Mocsár Zsófia keretbe foglalt neve. Peer epikai
hitelévé lesz szerelme halála. Számvetésre kényszerül saját életével kapcso-
latban, felelősségi kérdések mentén felmerül, mennyi az elmulasztott lehe-
tőségek, meg nem írt művek okán a beszélő felelőssége, és mennyi hárítható
másra: szülőkre, körülményekre, Istenre. visszanézve bölcsebben vet már
számot: „majd rájössz, hogy nem lehet ennyire vadul, / egyszerre szavalni,
hugyozni, szarni és hányni”, ám a megoldást és a felelősséget másban, egy
felsőbb entitásban véli meglelni: „Uram / hát nem látod, / most már igazán
nagy bennem a szükség. / Ez az ürességnek sem nevezhető / feneketlen fe-
keteség. / Azt kérded, merre menjünk? / Azt hittem, téged követlek. / És mert
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téged követtelek, / nincs meg a visszaút.” (Visszatekintve) Amennyiben pedig
valaki mást követett, nem a saját útját járta, helyzetéért is más felelős. Foly-
tonos önreflexiókban tör ki számvetéseivel: „Késő elkezdeni. Késő abba-
hagyni. / Elmértem magam, nem volt minta - / századikként ezen
nyöszörögni / olyan sablonos.” És leírva, ezzel a nyöszörgéssel marad
sablonos. Állandó problémaként jelenik meg a szövegekben a kérdés,
hogy végre 42 évesen, férfiként képes-e beleállni, hogy azért írjon, mert írnia
kell, vagy folyton valami ürügy mentén kreált status quora hivatkozva elblic-
celjen újabb éveket. „Sokat tűrt, / sokat próbált / földön és tengeren, / csak
megváltozni nem.” „valaki én már nagyon régen csak voltam. / Ebben
a közegben ezt rajtad kívül, / bár nem mutatta, / mindenki tudta, /
hidd el, azoknak volt igazuk. / Téves címre leszállt angyal. / A szán-
dékot értem.” Tud-e, mer-e azzá lenni, akivé lennie kell? Nagy munkát
végez Peer a kötetben. Erejét megfeszítve bontja le, aki volt, viaskodik,
miközben újjáépítené önmagát és szöveggé alakítja kedvesét, emlé-
keiket, biztosítva a halhatatlanságot kettejüknek. Folyamatos önref-
lexív játék zajlik, talán a legerősebben a Szuicid póker című versben:
„Nem ismernél rám, / amikor kártyázom, nem iszom. / Akkor miért
ittam mégis, / hogy baszna meg a kurva isten, / mindig megfogadom.
/ játszottam a saját pénzem ellen. // Hazakullogni és összebújni, /
hátra azért kellett buknom, / hogy elfogadjam az érintést.” Az író leg-
titkosabb szuperfegyverét, a törlést sem veti be, reflektál a szembe-
nézés folyamatára: „Kár, hogy csak azt tudom kitörölni, amit írtam. /
Ez is már mekkora színlelés. Megtörténtté tenni hogy tudnám, / hogy
kezdjem el az életem? / Elég, ha csak nem emlékszem rá.”

A kötetben furcsa játék folyik a halálról való beszéddel. Egy-
szerre végtelenül szemérmes és magamutogató. Felbontatlan lapok
mögé rejtett fájdalom, amelyek így kötet formában szinte kérkedve
kínálják magukat: hasíts fel, nézz belém. A gyászmunkában, mint egy lak-
muszpapír az indikátorvizet, felszívja Zsófi emlékeit és Peerré transzformálja.
Szinte hisztérikusan csak magára figyel a lírai alany, akinek mintha folyton
apropó kellene arra, hogy írjon, míg pátoszos szólamokat zeng karrierről,
társról. „ó, ha most meghalok, / mennyi minden nem kezdődik majd el. /
Félbe semmi nem marad.” Kettejük emlékkeverékét, közös élményanyagát
teszi prés alá és szorítja, nyomja, hogy abból minél több irodalmi anyag jöjjön
ki. Ebben a szorításban, néhol könnyfátyolos érzelmességgel szólal meg: „Ki
is megyünk minden nap a fádhoz. / Ami, ne haragudj, most még csak egy bot.
/ Minden nap megsimogatok egy rügyező rudat, / elmesélem neki a napomat,
/ és megköszönöm a tájat. / Azt hittem megéri a tavaszt, / de az eldugott
vödröt ellopták. / A következőbe majd belekarcolom, / hogy Zsófié. Akkor
nem merik.” Dinamikát ad a szövegnek a pátosszal kevert mélyvalóság, ahol
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a megidézett kedves neve védőbűbájként, bűvös erejű talizmánként védi meg
a vödröt attól, hogy ellopják, és tartja távol a bűnt, a rosszat a beszélőtől.
Releváns az az olvasat is, amelyben Zsófi alakja megváltó figurává nő. Nagy

súllyal nehezedik minden lapra, hogy az ő halálával jutott el a szerző
addig az állapotig, hogy létrehozza a kötetet, e nélkül a szövegek nem
is léteznének. A versekben az egyes szám második személyű utalások

mögött az önmagát szólító én jelenik meg, míg a felvágatlan lapokon az E/2
mögött Mocsár Zsófi bukkan fel. Nyelve nem radikálisan új nyelv, érzésében
és elejtett szavaiban, szókapcsolataiban jelen van Petri, Mészöly, józsef At-
tila, Ady, Pilinszky, amennyiben a Kései sirató melltépése az Észak-fok trópu-
sait váltja, ahol az ember végül meghal és nem lapos homokos síkra ér és egy
pár kerti székkel és nyugággyal molyol inkább stb.

A Peer-jelenségben valahogy mindig benne volt egy érzés, hogy mes-
terségesen létrehozott züllésről, lecsúszottságról, kierőszakolt válságokról
ad tudósítást. Megmutatta azt, ahova más már nem merészkedik, ezeket az
állapotokat tette tárgyává, mondhatni saját terepén mozogva a szétesés kon-
formizmusában létezett. Ez a tragédia ebből a térből rúgta ki elemi erővel,
érthető hát, ha bizonytalanul beszél néha, ősi dühvel reagál az őt ért hatá-
sokra, mintha újra elsőkötetes szerzőként lépett volna elénk. Más mélységek,
más szépségek jelennek meg nála, amelyeket szívbemarkolóan fájó olvasni:
„Reggel kitöltök magamból fél deci könnyet, / és a helyére málnapálinkát te-
szek. / Hogy értelme legyen a halálodnak: / mennyit fontoskodom azóta. /
jegyzetelő idióta. / Könnyezéssel ütöm el a köztes időt. // világvége, hosszú-
táv. / Csak magunkat basztuk át. / Házikó a hegyoldalban: / Humorforrás
Hübriszen. // A dühöt, amit az univerzum ébreszt, / a természet altatja el /
Köszönök a köröző ölyvnek, / hátha te vagy.” (Humorforrás)

A kötet köszönetnyilvánítással zárul, felsorolva kilencvenkilenc név.
Egy hiányzik. (Jelenkor, Bp., 2017)
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