
88

EGYÜTT2007
2

A „fenemód” polgár nem is olyan egyszerû, mint azt némelyek gon-
dolják: egyfelõl azért, mert ilyen esetekben tisztázni illik a fene fogalmát, 
másfelõl legalább ilyen lényeges lenne a polgár tisztázása is. A feneség 
ott érhetõ tetten, ahol a fészek rejtezik – a lelki gyökerekben, az érzel-
mekben. Moralizáláshoz két dolog szükséges: ész és érzelem. Illendõ 
észrevenni a polgár-fene-fészkében fellelhetõ értékeket. Már abban az 
esetben, ha ember-polgár kompatibilisek vagyunk. Könyv született. Nem 
nagy. Annál is kisebb. 12x12 cm. Nem a méret a lényeg. Mondhatnánk. 
Hát mondjuk. 

Kocsis Csaba hatodik könyve – könyvecskéje – látott napvilágot. Szá-
momra a második érett munkája. Az Akit elrejtett az isten címû nyitány 
után kellemesen borzongató kötetecske az ideiglenes zárás, az átmene-
tileg utolsó. Magyar, angol és lengyel nyelven. Benne: szokatlan verselés 
vagy szokatlan próza, mindinkább a versespróza mûfajába hajolva. Rövid 
gondolatok, lelki nemesedés. A kifejezés nem talál formát, ezért szava-
kat keres, ecsetet fog, hangszert ragad, vagy torkát próbálgatja, esetleg 
fényképezõgépen keresztül kémlel... Fotografi kákat készít. Kocsis Csaba 
is. Ezt is. Azt is. A mûalkotás egyfajta dolog, eszköz. Az alkotásoknak egy-
fajta titka van: hozzáférhetõvé kell tenni õket. A gondolat nem rejtekezik, 
nem bujkál. Átjön. Igazsággal felvértezve. Minden alkotás magában rejti 
Istent: születést és halált, fehéret és feketét, átkot és áldást, kitartást és 
hanyatlást. Sors öltözik formába. A gyõzelemhez alázat kell. Örök alkotói 
bizonytalanság. Kapaszkodó. 

A Tavasz körút hajnali köntöse, az édesapa és anya kedves arca, az 
egymásba boruló zsiráfpár, a korpuszon megfeszülõ Krisztus, a kõvé der-
medten ölelkezõ szerelmespár, a délceg jövõnek feszülõ vitéz, a döntés 
pálcáját törõ férfi  arca: életmozzanatok, gondolatmorzsák.

Megélt és keresett barátságok: férfi barátság, nõ és férfi  barátsága, fe-
lebarátság, elárult barátság, szerelmeskedõ barátság, baráttalan barátság. 
A hit fontos. Fontos a perlekedõ énnek.  A mûvet nem csupán az alkotó 
készítette mûnek kell tekintenünk, a mû a mûvész maga. Kocsis Csaba 

Bíró Gyula 1979-ben született Berettyóújfaluban. Ma is ott él, Nagyrábén 

dolgozik iskolaigazgatóként.

Fõ mûfaja a novella, de alkalmanként – mint az alábbi recenzió tanúsítja – 

más mûfajt is mûvel. Rendszeresen publikál folyóiratokban, emellett néhány kötet 

társszerzõje: Az eldobott ország (2002), Az utolsó párttitkár (2005), Árnyékban 
nõ a nagy uborka (2006). 
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benne van verseiben, benne van képeiben. A munkák pluszt hordoznak. 
Ez a plusz nem lehet más, mint a lényegülés. Lényegülés az átlag léten 
túlival. 

Mindenki sétált már önmagával beszélgetve az utcán, beszélgetett 
Istennel, vagy tanakodott sorsának fordultán, cammogásán. Csaba leírta. 
Ennyi…

A barátok nem csak szükség idején teszik tiszteletüket. Kocsis Csaba 
állandó várakozásban van. Várja, hogy kopogtassanak. Barátok és nem 
barátok. A Barátok száma véges, a szellem szabadsága végtelen. 

Heidegger szerint a mûalkotásból ismerjük meg a világot, nem pedig 
a világból az alkotást. 

Tessék, lássék: íme az ember! (Kocsis Csaba: 12x12 mondat a ba-

rátságról. B. Tónus Bt., Budapest, 2006. Tervezte és kiadta: Gombos 

Ferenc.)

BÍRÓ GYULA   

Penckófer János kötetének címe (Boldogasszony-tenyere) egyszerre 
hordoz magában szakrális jelentést és utal egy virágnévre, a Boldog-asszony 
papucsára, alcíme pedig (Sétaminta érc- és cimbalomhangzatban huszonegy 

számozott helymegjelöléssel) szervezõerõként fogja össze a negyvenegy verset, 
amelyek közül huszonkettõ sorszámozott. A többi verset a kötetben vissza-
visszatérõ lenyomat jelöli. Ennek alapján az olvasó egy új szerkesztési elv 
mentén olvashatja a kötetet, ha pedig a számozás segítségével összeolvassuk 
a kezdõsorokat, akkor egy új szöveg keletkezik. A versek térképpé állnak 
össze, a tájékozódást szimbolikusan használt közterület-nevek segítik, mint 
például Angyalszáj utca, Szentláp utca, vagy Külsõpázsit. „Olyanná vált az 

egész városközpont, mintha versbõl építették volna sétálóutcáit” – írja a szerzõ, 
s ezeken a félig materiális, félig transzcendens utakon tart az önmegismerés, 
önfelfedezés élménye felé. 

A számozás fontos kapcsolódási pont Balassi költészetéhez, amelynek sajátja 
volt a számszimbolikus komponálás eszméje. Penckófer már a kötet elején – 
szabadon – idéz a reneszánsz költõtõl: „Éneklém ezeket elkeseredett szívvel, / 

Várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével; / Tétova bújdosván, / Bûnömön 

bánkodván, / Tusakodván ördöggel.” Balassi vallási lírájának szemé  lyességét 
megragadva a költészet teológiával való összekapcsolását hangsúlyozza, bár 
ez nem új keletû vívmány. A poétika alárendelése a teológiának, a teológiai 
számszimbolika alkalmazása ama nézetnek felel meg, amelyet Boccaccio a 

„A SÉTA NEGYVEN NAPJA”




