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„Bezzeg a tenger!”

Noha a folyami költő időnként küszködik, 
szeretne jobb verseket írni.

Más bezzeg tudja, amit tud. Megannyi bő 
szavú mester.

No hiszen, a messzi tengerek dagadó keb
lű dalnokai...

Ámde:

„És nincs erő, mely ezen változtatni tudna, 
se szándék, s talán ok sincs igazán, 
hisz minden úgy van, ahogyan lehet, 
vagyis jól van úgy minden, ahogyan van. ”

Bazsányi Sándor

KÉT BÍRÁLAT EGY 
KÖNYVRŐL

Kun Árpád: Medárdus énekel 
Filum, 1998. 60 oldal, 650 Ft

I

A KETTŐ ÉS AZ EGY KÖZÖTT

Kun Árpádnak ez a harmadik kötete, de 
máris kivehetők a tudatosan épített életmű 
főbb koordinátavonalai: viszonylag keveset 
író, de témáit pontosan végiggondoló, így 
módszereiben radikális szerző. És el lehet-e 
választani a módszer és a stílus radikalitását? 
Aligha. Ha bármilyen, mégoly jól ismert 
módszert vagy eszközt következetesen és ki
tartóan alkalmaz az író, akkor stílusa is radi
kális lesz, ám ez nem jelent szélsőségességet 
is egyúttal. A kilencvenes évek új magyar köl
tészetének kezdeményezőereje épp ennek 
felismerésében és végigvitelében rejlik. A 
kezdeményezés persze minden egyes költő 
esetében másban nyilvánul meg. Ki a nyuga- 
tos, újholdas formákat elegyíti iróniával, ki a 
nyelvkritikát klasszicizáló tendenciákkal, ki 
az amerikai vallomásos költészet önelemzését 
kapcsolja össze magyaros formakinccsel; szü
letnek kitalált költőfigurák, a kulturális allú

ziók mindennapi életünk költőietlennek tű
nő, sivár rekvizitumaival elegyednek. Ebből 
a skálából jó néhány árnyalat jellemző Kun 
Árpád legutóbbi kötetére is.

A MEDÁRDUS ÉNEKEL-ről elmondható, hogy 
érzékelhető benne a művek, sőt a kötet egé
sze fölött is átnyúló kompozíciós kényszer. Az 
egyes művek fölötti kompozíció érvényesíté
sének leggyakoribb eszköze a perszónák, köl
tői ének kitalálása és a lírai én helyére való 
beültetése. Kun Árpád nem megy olyan mesz- 
sze, mint a személycserékkel zsonglőrként ját
szó Kovács András Ferenc, de nem azért, 
mert nem olyan radikális, mint ő. Kun szá
mára más miatt fontosak az ilyen én-közi-ré- 
ven utazó alakok. A kötet címében szereplő 
Medárdus az előző Kun Árpád-könyvből ér
kezett, az EsŐKÖNYV-ből. Medárdus azonban 
nem beszél a versben, nem a lírai én helyét 
foglalja el, nem belülről, hanem kívülről lát
juk: „A rothadó) narancsok előtt Medárdus éne
kel.” Nem lírai én Medárdus, nem is a költő 
alakmása, de nem is egy másik ember. Az elő
ző kötet szelleme. Kun Árpád eddigi két 
könyve, az 1991-es BÁL című versgyűjtemény 
és az 1995-ös novellafüzér közül ez a mosta
ni a novelláskötethez kapcsolódik szorosabb 
szálakkal. Bár az meg az első könyvben is je
lentkező versciklusépítő hajlandóság (Anton 
SZTAHICS SZÁMŰZETÉSBEN ÍRT VERSEI, ILION) 
következetes továbbvitele volt, ahol ezek epi
kus tartalma találkozott a novellaformával. 
Persze maga az EsŐKÖNYV is nevezhető ver
seskötetnek, egyes darabjai pedig nyilvánva
lóan prózaversek, például azok is, melyekben 
Medárdus alakja fölbukkan: „Tömény felhőkkel 
tusakodom, fehér, izmos legényekkel, talpuk nedves 
füveken tapad, hólyagjukban a vizet a hold moz
gatja, gyűröm kövér füleiket. Reménytelen fagylalt
birkózás, hideg olimpiász a téli égben. Hókristály 
és júniusban lusta pára. Hiúságom, víz a neved” 
(Medárdus mondatai). A két könyv, mely
ben Medárdus szerepel, ikerkönyv, de úgy, 
hogy egymás tagadása, ellentéte is. Az Eső
KÖNYV bukolikus idill, egy Somló-hegyi sze
szélyes nyár mitikus és anekdotázó krónikája, 
amikor az eső és a Medárd-nap szelleme, Me- 
dárdus az úr. Idill ez, vizes, teremtéskori 
idill, melynek épp lebomlását szólaltatja meg 
az új kötet. „Minden érzelem rafinált rothadás”, 
mondja a címadó és kötetzáró versben Kun 
Árpád. Így lehetséges az, hogy az itteni Me- 
dárdus figura sem nem alakmás, sem nem
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egy más alak. Abból az előző idillből jön, me- 
tonimikus tapadás révén az előző kötet vilá
gát hozza magával, egy elmúlt életkort és 
életszakaszt, mellyel radikálisan szakít ennek 
a könyvnek a költője.

Kun Árpád kitalált figurái ebben az eset
ben láthatólag nem a rejtőzködést, hanem az 
önfeltárást, az önmegértést szolgálják. A lírai 
én, a versek beszélőjének hangja meglehető
sen egységes és homogén a kötet egészének 
során. A kompozíció is ezt a homogenitást 
hangsúlyozza. A könyv csupán két ciklusra 
oszlik, az első az Egy, a második a Kettő cí
met viseli. Ez a puritán szerkezet nagyon fon
tos, a kötet lényegével kapcsolatos kérdések
re irányítja a figyelmet. Az első ciklusban az 
egy: egy ember, a lírai és ha tetszik, olvasói 
én áll a középpontban, az önelemzés kintről 
befelé mozog, csökönyös önkeresés hajtja:

„Keres a víz szenvedélyesen, akár 
lépcsőn fel is. Vonásaimat ráírták 
hullámaira. Mélyen emlékszik rám, tudatom 
elsüllyedve kagylókban és csigákban.”

(Kapcsolat az egyik elemmel)

Azt is mondhatnánk, hogy itt nem nyugszik, 
aki vízre írta a nevét. Akinek az arca hullá
mokon szóródik szét. Az Egy nem egyszerű
en önkeresés, hanem ön-összeszedés, az én 
kacatjainak átválogatása és kanonizálása. Ez 
vagyok, ez nem vagyok:

„Szent Árpád (rettegik a hívek) 
koszos iniciálén: fejénél 
disznószerű légy. Rovarszőr hull 
a kezében szétnyitott, üres könyvbe.
Háta mögött kettéhasított angyal.” 

(Attribútum)

A könyvet éles határ választja ketté: („Egy 
határozott vonal van húzva vérrel, /  az érzelmek 
csak odáig merészkednek el” -  SZÉTVÁLASZTÁS.) 
A határ túlsó felén a Kettő található, egy 
Emberpár története, de akár Bergman Jele
netek egy HÁZASSÁGBÓL című tévésorozatá
ban, ezek a jelenetek is főleg a bomlás folya
matát mutatják. Egy belső idő léptéke szerint 
Egy HÉT HÁZASSÁG-ot. „A Szerelmet teremtettem, 
hogy elmúlik, az a halandók ügye, /  mondta neki 
aznap éjjel az Úr (Emberpár).

A kötetnek a második ciklus a súlyosabb 
fele, itt található néhány olyan vers, melyek

Kun Árpád költészetét a mai magyar iroda
lom frontvonalába állítják, ahol az irodalom 
a még nem létező rovására terjeszti ki terü
letét, tehát formálja nyelvünket és világun
kat. Ilyen nagy jelentőségű versek vélemé
nyem szerint az ÁRKÁDIÁHOZ, az Egy HÁZAS
SÁG utolsó órái, a Labirintus, az Egy hét 
házasság, az Egy nyaram Párizsban és a 
Medárdus énekel.

Árkádia hasonló módon személyesül meg, 
és hasonló szerepet játszik, mint Medárdus:

„Drága Árkádia, a patakból kortyoltam,
s nyelvemet megcsípve figyelmeztetett a víz.
Már guggolva láttalak, ahogy vizelsz,
aranylóra fested, megduplázod a forrást.”

Úgy tűnik, Kun Árpád legfontosabb ősele
me a víz, nem véletlen, hogy a könyvhöz 
szervesen illeszkedő borító (Szabó Dezsőnek, 
a költő nemzedékéhez tartozó képzőművész
nek a munkája), több vízi állatot is felvonultat 
két frízén. A víz ott hullámzik magánéleti 
APOKALIPSZIS-ének hátterében: „Az ablakban 
itt a tenger”, víz alatt játszódott gyerekkora: 
„Lekiált anyánk a tengerfenékre, /  menjünk regge
lizni” (A KAKAÓHAL), ott örvénylik a kötet leg
utolsó soraiban is: „A Maros-parton új pléhtek- 
nők sorakoznak. /  Hallgassátok emberek, Medár- 
dus énekel!” Ugyanakkor a föld elvész a költő 
alól: „Föl-földobott kő vagyok, akit megcsalt /  a 
gravitáció, s nincs hova hullnia” (Egy hetem Pá
rizsban). A levegőt pedig nem is érzékeli, 
ahogy azt egy repülőút leírásának kapcsán 
mondja: „A semmiben jártam, mint a Lajka ku
tya, /  mert ugyanoda érkeztem vissza” (Elbrusz). 
A tűz pedig csak a nem létezőknek lehetőség, 
Kun Árpádnak, aki csak az egyik elemmel 
tart fönn annál intenzívebb kapcsolatot, in
kább ellenség, hiszen az ő elemének is ellen
téte: „A meg-nem születetteknek az a fénylő ív, /  
amit egy felizzó meteor rajzol az éjszakai égen, /  az 
utolsó lehetőség” (Meteor). A tűz a túlvilág ele
me itt, a Kun Árpád világán túlié: „ A túlvilág 
[...], olyan ott mint /  a Szaharában (forró és steril)” 
(Medárdus énekel). Ebben az összefüggés
ben a steril persze a száraz szó szinonimája.

Kun Árpádnál láthatólag keverednek az 
önelemzés, önlemeztelenítés elemei a mo
dernség előtti, természetes mítosz- és szimbó
lumhasználattal. (Például: „Két hétig laktam az 
alvilágot érted. [...] A szív minden szörnye rád ha
sonlított” -  Orfeusz.) Nyelve a nyugatos, újhol-
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das hagyományon alapul, ugyanakkor ritkán 
alkalmaz verstanilag is leírható kötött formá
kat, a fegyelmezettség érzését a stílus ki
egyensúlyozottságával, kompozícióinak ará
nyosságával éri el. Nem foglalkoztatják a 
nyelv és a vers lehetőségeinek határai, nem 
mintha nem határátlépések sorozatát kutat
ná, csak máshol, másképpen, ő nem azért ha
jol ki a versből, hogy rögtön visszanézzen rá. 
A beszélő helye természetes a versben, de 
nem olyan magától értetődő a világban. A 
könyv minden verse identitáskereső darab, 
ebben szerepe van kulturális rájátszásainak, 
melyekből már nem egy belekerült korábbi 
idézeteinkbe is.

Az a kép, amivel a mai magyar költészetet 
gyarapítja Kun Árpád kötete, akvarell. Mun
ka közben a szerző vizet kever vízzel, de az
tán nem vastag ecsettel, hanem egész vé
konnyal lát munkához, és, akárcsak Medár- 
dus, az eső ritmusát követve énekel.

Vörös István

II

A SZERELEM UTO LSÓ  AJÁNDÉKA

„Az első sikításra fog talajt Medárdus. Abban az 
egyetlen csepp esőben érkezik, ami ezen a vidéken 
hónapok óta az első. Legfelül még embrióként göm- 
bölyödött össze benne. Zuhantában aztán kiegyene
sedett, ahogy az esőcsepp is megnyúlt.” így érke
zett meg Medárdus Kun Árpád világába. Mi
előtt azon kezdenénk el gondolkodni, mit je 
lent, hogy éppen ő jött el, és mi a funkciója 
ebben a világban, azt érdemes megfontol
nunk, mit jelent az eljövetele. Kun Árpád 
1995-ben kiadott kötete, az ESŐKÖNYV rövid 
kis történeteket beszélt el, és a fantázia gya
korta nem is rejtegetett, de sosem erőszakolt 
önkényességével minden történetet a víz me
séjévé tett. Mintha valaki azt mondta volna, 
„minden víz”, pontosabban azt, „minden a 
vízből jön”. A könyv mindeközben egy fiatal 
férfi és feleségének életéről szólt, de ők vala
miképpen mindig mellékszereplői maradtak 
Medárdus játékainak. Magáról a vízről azon
ban nagyon keveset mondott a könyv. Me- 
dárdus valójában nem akart semmit ebben a 
világban, és maga sem tudta, miért van itt: 
„Az idén enyém lett a nyár, de mit kezdjek vele?

Útjukra indítottam a meztelen meg a házas csigá
kat. Kihuzigáltam a gilisztákat a földből. Megmos
tam már minden tyúkot, és unom a kacsákat.” Me
dárdus úgy került elénk az EsŐKÖNYV-ben, 
hogy már valójában elvégezte a munkáját: ő 
indított az útjára minden mozgást, ő volt a 
kezdet alakja, az írás kezdetéé is, hiszen az 
esőzés kezdete ebben a könyvben egyszers
mind az írás kezdetét is jelentette. Medárdus 
tehát nem annyira az eső meztelenséget ked
velő isteneként szállt alá, sokkal inkább az el
beszélés, az írás, tehát magának az ESŐ- 
KÖNYV-nek az isteneként, aki magát a kezde
tet jelenítette meg.

Ahogy Kun Árpád az ESŐKÖNYV-ben tet
te, úgy a MEDÁRDUS ÉNEKEL verseiben is a 
kezdet történeteit írja, amelyek tulajdonkép
peni alapszövege itt Ádám és Éva mítosza. A 
versek beszéde -  több későbbi részletezésre 
váró retorikai eljárásnak köszönhetően -  mi
tikus jelleget ölt, de a szövegek nem veszik 
egészen komolyan ezt a mitikusságot, inkább 
azért van rá szükségük, hogy elbeszélhetővé 
tegyenek egy esetlegességekből, véletlenek
ből és koincidenciákból álló világot, ám iro
nikusan elutasítják azt a kvázi egyetemessé
get, amelynek képzetét a prózakötetben Me- 
dárdus omniprezenciája, a verseskötetben 
pedig a személy- és helynevek sokaságának 
történetbe való szerveződése idézett elő. A já
tékos mitologizálás és e játék ironikus idézet
szerűsége az írás és a könyv kezdetének vitá
jába vezeti be az olvasót: a könyv, amely már 
megjelenésével is az „egy” eszményét idézi 
fel, elrendezi a benne megnyíló élet történé
seinek esetlegességeit, tehát elébe siet min
den olyan reflexív tudásnak, ami erről az 
életről kialakulhat, és jó előre meghatározza 
azt. Ugyanakkor e nélkül az egységesítés nél
kül alkalmasint megíratlan maradna az az 
élet, amelynek eredete és kizárólagos formá
ja éppen az írás. Kun Árpád esetében mindez 
még egy kérdéssel párosul: lehet-e egyszerű
en gondolkodni? Az egyszerű gondolkodás 
semmiképpen nem együgyűséget jelent, ha
nem azt, hogy miként működhet úgy a gon
dolkodás és az írás, hogy ne előzze meg unos- 
untalan saját tudását. Mindebből következik, 
hogy az irónia itt magára a kezdetre is vonat
kozik, pontosabban arra a kétségre, hogy 
bármi elmondható lenne a kezdetről a kép- 
és a mesefűzés által. A Medárdus alakja köré 
szerveződő mitologizálás és az emberpár-tör
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ténetek közismert mitologémáinak felidézése 
óhatatlanul allegorikussá teszi a beszédet, hi
szen az elbeszélt élet csak az egységesítés le
hetőségét és lehetetlenségét egyszerre felvil
lantó elbeszélésben érhető tetten. Tehát az 
egyszerű gondolkodás kérdése úgy is megfo
galmazható, hogy lehet-e nem allegorikusan 
beszélni, de ebből az aspektusból a válasz vi
lágosabban tagadó. Ez a kettős mozgás, a 
szándékolt allegorikusság és az allegorikus- 
ság ironikus kritikája határozza meg azt a 
módot, ahogyan Kun Árpád a kezdetet, a 
kezdet hangsúlyozottan idézetszerű találko
zás- és elválástörténeteit elbeszéli.

A mitologizálás és a kezdet nyelvi problé
máját érdemes megközelítenünk abból a 
szempontból is, amelyet maga a verseskötet 
elsőként ajánl fel az olvasás számára. A Be
széd FELÜLRŐL című vers az egyes szám első 
személyű lírai beszéd, tehát egy kulturális 
kód kereteit használja fel az ilyen kódoknál 
erősebbnek vélt és velük szemben eredendő
nek feltételezett természeti entitás megszólal
tatására. De tévednénk, ha úgy olvasnánk a 
verset, mintha e poétikát az foglalkoztatná, 
hogy van-e mód a természet vagy a termé
szetesség lírai beszédként való megszólaltatá
sára. Hiszen a válasz erre a kérdésre csakis 
tagadó lehet, mi sem idegenebb a kultúrától 
és a művészettől, mint a természet, úgy, 
amint van. Kun Árpád verse valójában olyan 
ént alkot meg, aki nem azért hatalmasabb az 
emberinél, mert fölötte nem múlik az idő, 
hanem azért, mert irányítani képes a halan
dó életét, sőt arra is, hogy viszonylagos sza
badságot adjon neki. Az ő perspektívájából 
nézve az élet egyszerre bizonyul vezetettnek 
és szabadnak, egyszóval sorsnak, de a vers 
humorosan lefokoz és ironizálva ellehetetle
nít minden ilyen képzetet, és így a hatalma
sabb én megalkotása, csakúgy, mint Medár- 
dusé, végső soron nem más, mint a költészet 
játéka egy komolyan aligha vehető lehetőség
gel. „Az égbolt vagyok, aki átlép /  a talaj felett. 
Egyetlen fiamat /  huszonhat évig a levegőben tar
tottam, /  hogy ne kelljen megismernie senkit. /  Ma
gam mellett tartottam huszonhat /  évig mint a fel
hőt. Nem akartam, /  hogy szétporladjon. Könnyűvé 
tettem, /  engedtem, hogy vigye a szél.” Maga a já 
ték antikizáló nyomokat tartalmazó újramon- 
dása egy jelzésekkel élő, sokszor a mesesze
rűséggel is megelégedő mitológiának, amely 
ugyan eljátszik a gondolattal, hogy valaha lé

teztek az életet sorsként magyarázó elbeszé
lések, de már nem annyira a sors gondolata 
érdekli, még kevésbé a magyarázatok lehető
sége, mint inkább a velük való játék. Mégis: 
a nem allegorikus beszéd és az egyszerű gon
dolkodás kérdésében Kun Árpád könyve 
megtart valamit a mitologizálás komolyságá
ból, hiszen ezek a kérdések egyszersmind az 
élet történetként való elbeszélésének problé
máját is magukban rejtik, és bár nem azok a 
versek a kötet legerőteljesebb darabjai, ame
lyekben ez leginkább megfigyelhető (pl. KAP
CSOLAT AZ EGYIK ELEMMEL), mégis termékeny 
feszültséget keltenek az olvasásban, és rávilá
gítanak e poétika egyáltalán nem tét nélküli 
belső vitáira.

A MEDÁRDUS énekel című kötet két na
gyobb ciklusból áll, és a versek olvastán egyre 
határozottabban rajzolódik ki egy fiatal há
zaspár elválásának története. A versekben 
többnyire egy férfi hangja beszél, akivel 
szemben a nőhöz tartozó retorikai eljárások 
és szólamok a történetszerűség és az elbeszél- 
hetőség elvét is fenyegetik. Maguk a versek 
a történetszerűség megőrzésére és folytonos 
helyreállítására törekszenek, amit csak meta
forikus mozgások sorával érhetnek el. A kötet 
első olyan darabja, ahol ez nyilvánvalóvá vá
lik, a KÁTRÁNY KISASSZONY című dal, amely 
ebben a nemben véleményem szerint a 
könyv legszebb szövege: „Mit látsz a kútban, 
Kátrány kisasszony ? /  Holle anyó szépíti szebbik 
énem. /  A felfordított kövek helyén emberek nyü
zsögnek. /  Rátapintok érzékeny pontjaikra, ha nem, 
/  megszorítom, és érzékeny lesz a pont. /  Mindenki 
gyenge, én csak elviselhetetlen vagyok. /  Megérzé
sem vezet, sisteregve ég előttem, mint a /  gyújtózsi
nór. Hol késik a robbanás ? /  Mit látsz a kútban, 
Kátrány kisasszony ?” Ezen a ponton Kun Ár
pád költészete izgalmas közelségbe kerül Ke
mény István A KOBOLDKÓRUS című köteté
nek dalszerű verseivel, amelyek gyakorta 
szintén úgy visznek be a versbe a dalszerűség 
stilizációjától eltérő, élőbeszédbeli holt meta
forákat (itt: „szebbik énem”, „rátapintok érzékeny 
pontjaikra”), hogy azok ne csupán a versbe
széd irodalmias képzeteit, hanem magát a 
megszólaló ént is destruálják.

A kötet legkiemelkedőbb verseit a máso
dik ciklus tartogatja. Az Egy HÁZASSÁG UTOL
SÓ órái, a Krónika, az Egy hét házasság és 
különösen a MEDÁRDUS ÉNEKEL című költe
ményekben az élet elbeszélhetőségét, törté
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netszerűségét a hely- és a személynevek asz- 
szociációkkal és párhuzamosságokkal rendkí
vül inspiratívan élő megszervezése biztosítja. 
A történetszerűség ebben az esetben semmi
képpen sem az idő elrendezéséből követke
zik, sokkal inkább egy Párizstól Erdélyig ter
jedő tér megalkotásából, ahol a beszélő én 
éppolyan szabadon mozoghat, mint ameny- 
nyire szabadon léphetnek kapcsolatba egy
mással az e térhez tartozó ismert és ismeret
len tulajdonnevek. Az elbeszélés ezekben a 
versekben olyan utazásnak bizonyul, amely
nek nem az a célja, hogy valahonnan valaho
vá elvezessen, hanem az, hogy minél több 
olyan vonallal kösse össze a helyek és embe
rek neveit, amelyek keresztezik és ezzel vi
szonylataiban meghatározzák a beszélő ént. 
Az idő ellényegtelenedése mégsem csupán az 
utazás, az életet térképzetekben elbeszélő 
gondolkodás uralmának köszönhető. Az el
beszélésekben a mitologizáció vonásait meg
tartva változatlanul jelen van egy olyan szem
lélet is, amely az életet valamilyen jövőbeli 
nézőpontból tekintve már befejezett ese
ménysornak látja. így a versek tétje nem az, 
hogy elbeszélhető-e egy élet időbelisége, ha
nem az, hogy a nevek hálózataként megal
kotható-e egy olyan történet, amely egyesíti 
a lineáris múlandóság és a visszatérő körkö- 
rösség, illetve a Medárdus alakjával jelzett 
derű és az elbeszélt törések és kudarcok tu
dását: „A Stalingrad metrómegállóban ihlető a 
bűz. /  A rothadó narancsok előtt Medárdus énekel. 
/  Két golyót kapok a gerincembe húsz év múlva itt, 
/  a gyötrő nagy szerelem utolsó ajándékaként. /  A 
gyilkosok, két párizsi fiú harciasan /  kosaraznak a 
magasban futó szerelvények alatt, /  tíz méterig pon
tosan köpnek, /  a cél e percben egy rendőrmotoros. 
/  Petit úr, a kötéltánc tanára egy ősz /  isteni haj
szálon átkel az Eiffel toronytól /  egy a Trocadérón 
hegedülő négerig” (MEDÁRDUS ÉNEKEL). „Veled 
találkoztam a konyhán, a kamrában, /  fürdőben, 
szobában, angyal voltál, /  ördög, öregasszony, sírtál 
és nevettél. /  Idegenekbe botlottunk, te belém, én be
léd. /  Éjjel felmondta az elmúlt hat évet a csillár, 
/  felébredtem szavára, felkapcsoltam, lekapcsoltam, 
/  Róma, Párizs, Pest, Gyergyószárhegy, suttogott 
reggelig” (Egy HÁZASSÁG UTOLSÓ ÓRÁI).

Az ironikus mitologizálás a versekben 
csakúgy, mint a korábbi ESŐKÖNYV-ben gya
korta él a BlBLIÁ-ból vagy az antik hagyomá
nyokból ismert történetek humoros átírásá
nak lehetőségével. Az átírás módja a többi re

torikai eljáráshoz hasonlóan erős vonásokkal 
jellemzi az írás helyzetét. Amíg az ESŐKÖNYV
ben ezek az átírások sokszor kidolgozatlanok 
maradtak, addig a MEDÁRDUS ÉNEKEL átírásai 
mindig másképp ismétlik meg a könyv alap
helyzetét, az elválást és azt a tapasztalatot, 
hogy az élet nem ismeri az első kezdetet, 
hogy amit kezdetnek hiszünk, mindig má
sodlagos: az Emberpár című vers Ádám és 
Éva történetébe gondolja bele egy elhagyott 
férfi melodramatikus bánatát, és ezzel értel
metlenné teszi a mítosz bibliai folytatását, 
Mózes első könyvének harmadik fejezetéből 
csupán az Ur beszédének rejtett gúnyosságát 
őrzi meg: „Újra az egyetlen teremtett embernek 
érezte magát, /  ami Éva előtt társa volt, ellensége 
lett a gondolat. /  Tüzet gyújtott, a lángba becéző 
szavakat suttogott: /  drága nemlétezőm! S ondóját 
a hamuba szórta, /  A Szerelmet teremtettem, hogy 
elmúlik, az a halandók ügye, /  mondta neki aznap 
éjjel az Úr. ” Az első kezdet lehetetlensége egy
szersmind azt is jelenti, hogy az, amit egysze
rű gondolkodásnak neveztünk, végül is nem 
történhet meg a szövegekben. De a költészet
ben sokszor éppen a lehetetlen játékai bizo
nyulnak igazán termékenynek. A folytatható
ság és a folytathatatlanság, az elbeszélhetőség 
és az elbeszélhetetlenség, az allegorikusság- 
nak ellenszegülő, ám mégis allegóriákkal élő 
beszéd töréseinek mentén számos izgalmas 
ötlettel született meg a MEDÁRDUS ÉNEKEL cí
mű kötet, mely az iménti idézetet is átható 
érzelmeknek olyan összetettségét tartalmaz
za, amely nagyon ritka a mai magyar iroda
lomban.

Schein Gábor

SZERELEMHIÁNY
Dalos György: Vendég a jövőből. Anna Ahmatova 
és Sir Isaiah Berlin. (Egy szerelem története) 
Fordította Schauschitz Attila 
Palatínus, 1998. 243 oldal, 996 Ft

Tekintélyes időt szántam arra, hogy össze- 
gyűjtsem és rendszerezzem Dalos György új 
könyvének valamennyi hibáját, hiányát, túl
zását, ellentmondását. A VENDÉG A JÖVŐBŐL 
első olvasásra csalódást okozott. Szerelmes


