
27

/
P. Buzogány Árpád

R afi L ajos 
rel atív város a

A Gyergyószárhegyen élt költőről kevesen tudják, hogy csatornakészítésből 
tartotta el a családját, miközben olyan, az átlagolvasó számára is elemi erejű, 
nyelvi megformáltságú verseket közölt, amelyek méltán hívják fel a figyelmet 
rá. A relatív város című versről vélhető, hogy Gyergyószentmiklós légkörének 
elvont, de legalábbis tömör kifejeződése. Ugyanis Rafi ott járt középiskolában, 
ott szerezte meg az érettségi diplomát. Ennek ellenére (vagy éppen ezért?) az 
indító mondat zavart hangulatot kelt(het) az olvasóban is — mert milyen lehet a 
földhöz vert játék? Összetört, darabokban lévő, esetleg tönkrement. Milyen 
szemléletesen fogalmaz Rafi! A második mondata kevésbé elképzelhető, leg
alábbis képileg, hiszen milyen lehet az a múlt, ami megfordíthatatlan? Első 
kézből a mai kritikus képzavarnak mondaná, és félretenné az egész verset. Akár 
további olvasás nélkül is. Na de ha a kisváros ismerős főtéri arculatát, a színe 
hagyott és megkopott, egykor méltóságteljes épületeket képzeljük magunk elé, 
akkor érthetőbb, miért járhat le a múlt. Mert eddig tartott a hatása, sugárzása 
— magyarázhatjuk magunkban a szerzőt. Tényleg a múlt ilyen képét idézi a kö
vetkező mondat is.

Tehát ha belesüppedt a múltba, vagy: közömbösségbe, kisszerűségbe egy kis
város, akkor jelenkori mezővárosaink napjairól van szó. Vagy éppen nincs szó. 
Az orosz novellisták és regényírók írásaiból kisugárzó végtelenségérzetet Rafi
nál is megtapasztalhatjuk. Sosem tudom, mi hiányzik belőle — fogalmazza meg, 
majd abszurdnak, esetleg groteszknek nevezhető képeket villant fel.

A relatív szó jelentése, az idegen szavak szótára szerint: viszonylagos, más
hoz viszonyított, feltételes, függő, illetve bizonytalan, nehezen meghatározható. 
Ez esetben talán a második jelentést érezhetjük találónak e versre. Otthonos is 
az ember e városban, mégis valami kellene még, valami hiányzik — majd a sze
mélyes érzés, panasz ömlik papírra, éppen az idő telésével, megállíthatatlan 
múlásával kapcsolatosan (ráncok a kedves szeme alatt). A befejező mondat pe
dig messzire mutat: valami olyan mély megértésre a világ irányába, amiben el
fér a saját fájdalom meg az azzal való kibékülés is.

Szokatlan szókapcsolat (a gyász zamata), illetve kép marad az olvasóban. Ha 
a napot a füst törli, ugyan mi vigasz várhat a gyásszal telt emberre?

A vers egyszerűsége nyelvi megformáltságából és képeinek milyenségéből is 
fakad. Annak ellenére, hogy nagyon bonyolult — ember és világ, én és környeze
te, emberi életünk parányisága és az időtlenség — viszonyok íratták le Rafival 
ezeket a sorokat.


