
NAGY M E L I N D A 

Az ideiglenesség szerepe Rakovszky Zsuzsa 
költészetében 

A megértés folyamatában a műalkotás rendszerbe foglalt végtelen, amelyben 
az értelmező megoldása ideiglenes. A kimondható és a kimondhatatlan, va-
lamint a teremtés és újrateremtés játékában az értelmező mindig másképp 
érti a szöveget. Különösen fontos mindezt hangsúlyoznunk Rakovszky Zsu-
zsáról, és egyáltalán a nyolcvanas évektől kezdődő költészetről szólva. Ter-
mészetesen problematikus a korszak költészetét szemléleti egészként kezel-
ni, hiszen a különböző líraértelmezési teóriák különféle motivációs rendszer 
lehetőségét tételezik. Dolgozatomban nem irodalmi teóriák illusztrálására 
fektettem a hangsúlyt, hanem egy irodalomtörténeti korszak meghatározott 
költészettípusának - Rakovszky Zsuzsa költészetének - konkrét elemzések 
tükrében történő bemutatására. Középpontba a jelenség poétikai vonatkozá-
sait állítottam. A költészetváltozás okát nem a versek kontextusán kívül, ha-
nem a szövegkörnyezetekből kibontható motivációs rendszerben kerestem. 
Érdeklődésem fókuszpontja a megvalósulás mikéntje, a hogyan, a versekből 
kikövetkeztethető esztétikai-poétikai attitűd. 

A Rakovszky-költészetet vizsgáló recenziók nagy többsége a versekben 
tükröződő duális képalkotásra helyezi a hangsúlyt: az empirikusan létező 
valóságképre, és az ezt átértelmező, átlényegítő gondolkodásformára. 
Keresztury Tibor szavaival fogalmazva „A Rakovszky-vers szerveződésének 
lényegi sajátossága a megfigyelés tárgyilagos, kimért racionalizmusát az ön-
reflexió érzelemtelien visszafogott vallomásosságával megemelő módszer-
ben határozható meg. [...] A külső színtér rajza és a létérzékelés érzelmi-han-
gulati rétegeinek megjelenítése harmonikus összhangzattá, homogén költői 
világgá olvad itt össze."1 Király Edit a második, Tovább egy házzal című kötet 
kapcsán írja a Kortársban: „A hagyományos lírai motívumok, beszédhelyze-
tek és hangnemek felidéznek egy eleve adott rendet, ezt azonban azonnal 
átértelmezi a kommentár és a reflexió; a megfigyelés visszafogja az önfe-
ledt azonosulást. [...] Ez a feszültség élteti Rakovszky Zsuzsa verseinek 
világát."2 Margócsy Istvánnem csupán ennek a kettős látásmódnak a létezé-
sét hangsúlyozza, hanem a kettő feszültségéből létrejövő jelentéssíkot is.3 

Parti Nagy Lajos metaforikusán ezt a dualitást „eksztázis és aszkézis" ket-
tősségének nevezi. „Két én, két lét lélek lakja e verseket - írja - , egy végletes 
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érzelmekben szétáradó, folytonos barokk pózba csavarodó, reflektálatlan, 
elementáris én, s egy belső megfigyelő, egy hűvös, ironikus, kívülálló, szün-
telen reflektáló lélek. A kettő, persze, egy, innen a versek belső drámája, a 
nem szűnő feszültség, úgy egy a kettő, hogy folyton egymásba alakul."4 

Rakovszky költészetének jellemzésekor helyénvalónak látszik éppen az 
ideiglenesség szó metaforikus jelentéséből kiindulni. Az ideiglenesség szituá-
ciója már tételez két állapot, tér, idő, hangulat közöttiséget. Az a létszféra 
tehát, amely az eddigi elemzéseknek a végkövetkeztetése volt, azaz a Rakov-
szky-versekben megjelenő tárgyias és reflexív réteg felismerése, elemzésem-
ben premisszaként kezelendő. A versértelmezések lehetőséget adnak arra, 
hogy e kettősség közti ideiglenesség pillanatának megfigyeljük megjeleníté-
si módját, és az eddigi Rakovszky-köteteket egészként kezelve következte-
téseket vonjunk le. 

„Birtokba venni miért kívánjam / e meddő és sötét időt?" - kérdi Rakov-
szky, első kötete, a Jóslatok és határidők nyitóversében. Szuggesztív és véglete-
sen depresszív költői indulással, élmény- és létmagyarázattal szolgál már a 
bevezetőben: „meddő és sötét" ez a jelen, s ezzel szemben teremt finom kont-
rasztot a magabiztos kérdésfeltevés: „miért kívánjam?" A negatív minősítésű 
jelenképpel a kötet mind a huszonhét versében találkozunk. Ennek a létkép-
nek a vonzata az elutasítást magába záró költői perspektíva, mely sejtetően 
vezet be ennek a költészetnek a világába. A lét és benne az egyén (és közvet-
len kapcsolatrendszere) lesz itt a lírai elemzés tárgya. Ám az önreflexió itt ko-
rántsem jelent vallomásosságot: a mindennapi élmények leírásai, a külön-
böző szituációk kiváltotta szerepek, valamint az ezekhez fűződő - sokszor 
ironizáltan - távolságteremtő reflexiók különös egységbe fonódva váltogat-
ják egymást, s folyamatosan vibráló játékban oldódnak fel. Rakovszky kép-
alkotása a többértelműség lehetőségét tételezi: ha a költészetben többféle a 
lehetőség, akkor a világ önmaga is többféle lehet. Dacol a realitás sugallta 
determinizmussal, ezzel szemben hozza létre sajátos „mintha"-létét, a be-
zártságot elutasító ideiglenesség poétikáját. 

Az ideiglenesség állapota megnyugvást nem nyújthat, de válaszreakció le-
het egy harmóniavesztett állapotra. Az ideiglenesség szoros összefüggésben 
van a várakozással, mely Rakovszky legtipikusabb vershelyzete. Már a kötet-
nyitó Decemberben is meghatározó következetességgel kap hangsúlyt: „Most 
/ nincs tárgya még a vágynak. Várakozz..." A várakozás az ideiglenesség 
realizálódása, két pólus közöttiség, átjáró „két ismeretlen tér" (December) és 
két idő - múlt és jelen - között. A várakozásban adva van a múltból felhal-
mozott élmények, eszközök, tárgyak tárháza, az „állandó jelen" (Szozopol) 
eseménytelen állapota, ugyanakkor az ezekhez fűződő hangulatok repro-
duktív ereje is. Rakovszkynál a hangulat a világ birtokbavételének lehető-
sége, a már megélt és a még meg nem élt nyelvi-művészi közegben való rög-
zülése. A pillanatnyiság az adott, a társadalmi-szociális létkeret, a tulajdon-
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képpeni tárgyiasság és az adott hangulat értelmezői, megélési, megértési, az-
az reflexív szférája közti határzóna. „A tényeket egyetlen hasító pillanat / 
vonatkozások hálójába vonja" - írja a Nagyböjtben. Ebben a létszférában és al-
kotásmódban az individuum csak a vonzatokra apellálhat, hiszen „A ránk 
dűlt állandó jelen alatt / cselekmény nincs: csak a pillanat / szórtan villám-
ló aszkézise" (Szozopol). A Rakovszky által felvillantott létszféra nem örök ér-
vényű, hanem csak pillanatértékű. Ajelenidejűség teszi lehetővé azt, hogy ne 
a primér eseményekre, hanem a benne rejlő jelentésre essék a hangsúly. Az 
ideiglenesség és szerepkeresés dilemmatikus szituációját már a kötetcím an-
ticipálja: Jóslatok és határidők. A jóslat beteljesedésének bizonytalansága és a 
határidő elérkeztének bizonyossága azonos szintaktikai szerepben jelenik 
meg, az „és" mellérendelő kötőszó a lét kettős tükrét, döntések és döntéskép-
telenségek dualitását sugallja. 

A jóslat és határidő, mint motívumok, a Szerénytelen javaslat című versben 
bukkannak fel. Eksztázis, a pillanatba rejtett imagináriusság ez a bizonyos 
„javaslat". Pazarló, korlátokat felszaggató, élettényeket művészien reprodu-
káló ez a költemény, hordozva a határhelyzetekben utolsó lehetőségként 
megadatott kívánság tragikumát. Halálraítélt „javaslat", ezért „szerényte-
len", hisz nincs vesztenivaló: „ne félj, tudom / amit tudnom muszáj", hogy 
létező a „rács", a „gyanús szabadság", hogy a lehetőség pusztán látszat-
lehetőség, a költeményt azonban a „hátha most", „talán", „mégis", „mint-
ha", „muszáj"-jal ellentétező magatartása, a „rács"-csal alliteráló „rés", a 
„szökés" világa uralja. A feltételes mód („meg lehetne próbálni", „hátha 
most beütne", „élne", „lenne", „megenné", „nem maradna") sugallta abszt-
rakció másodlagos versforrássá válik. Ez a látásmód az imaginárius létterem-
tés két stádiumát különbözteti meg: 

a) Az első szinten az objektív körülmények kiváltotta menekülésvágy fogal-
mazódik meg, az igényt elsősorban a feltételes mód gyakori használata su-
gallja: 

Azér t ez egyszer meg lehe tne 
p róbá ln i ezt is: hátha mos t beütne, 
miért is ne ? Csak a fölöslegesre 
építeni: a rácsra sosem, csak a résre, 
csak a szökésre. . . 

A változtatásvágy igénye nem egyszeri, hanem folytonos, ismétlődő jelle-
gét hangsúlyozzák az indító sor „ez egyszer", „hátha most" szókapcsolatai. 
Realizálódását azonban mindig más módszer használata egyediesíti. Az 
igény születésének idővetülete van, a pillanat teremti meg sajátosan illuzóri-
kus voltával. A pillanat szűkített jelen, mely szembefordul a szituáció tágabb, 
örökkévalóságként feltüntetett jelenének a körülményeivel. 
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b) A reflexivitás második stádiumában, a mindennapi tárgyiasság és a fény 
eksztázisának kontrasztja következtében, egyrészt sugárzó látomásdarabokkal 
találkozunk („Mintha egy könnyelmű déli / ország minden lakója a karne-
válból élne, / s tisztes köznapi öltözetük a kavargó / strucctoll-vihar lenne, 
csuklón a csörgő, / államfőik a tenger villámló hátterén / kifestett maszkok, 
nagyfejű vigyorgó / babák hosszú rúdon"), másrészt pedig életrajzi ele-
mekkel, az egyes szám első személyt itt először implikáló részletekkel 
(„.. . lázasan a hűvös / kövér mosószer-felhő ágynemű közt vagy a kályha / 
forró körében, a leterített papíron / mosdva a csorba zománcú lavórban, a 
bőröm / sütő fény tüzében...). A reflexiós technika révén a reflexív pillanatig 
megszerzett tudás és tapasztalat mind visszavetül a tárgyra, az átélés újra je-
lenidejűvé teszi a múltat. így válik minden olyan valódivá, „amilyen sosem 
/ lehetett fény és idő önkényének kitett / modellje" (Némileg megkésett fel- és 
beismerés). 

Rakovszky rámutat a problémákra, de költészetében nem találkozunk 
módszeres problémamegoldási javaslatokkal. Tárgyiassága rámutat a való-
ságra, olyképp, hogy látásmódja a világmegértést, de nem a világteremtést 
szolgálja. Láttat és reflektál a látottakra. S ezzel a szerepkör itt véget ér. A lí-
rai alany sosem áltat, nem kínál örök érvényű megoldásokat, hiszen az egész 
költészet gondolatvilága az eleve elrendeltségnek lehetőségeket, választást 
kizáró magatartásformájával dacol. 

Emigrá lva végleg 
m i n d e n k i közös idejével , amelyben a te rvek 
megvalósu ln i törnek, a jóslatok bete lnek, 
ha t á r idők letelnek 

A Szerénytelen javaslat jóslatai és határidői ugyanannak a pólusnak, létszfé-
rának a tartozékai, a kötetcím sugallta kettősség itt egységbe olvad, a válto-
zatlannak és a változhatatlannak a kellékeivé válik. Az adottat szimbolizál-
ják, a „mindenki közös idejét", szemben az emigrálás trivialitást, köznapisá-
got, ideátlanságot elutasító attitűdjével. Ez a magatartás hozza létre barokkos 
körmondataival a „mintha" világát, annak a pillanatnak a relevanciáját, ami-
kor még bármi elképzelhető, megtehető, amelyben az imagináriusság való-
ságtalanítja a valóságot. 

. . .ha már csak enny i lenne 
m i n d e n cselekmény, mintha a kiskanálból 
l egördülő méz, mielőt t leválna 
inogna még kanál peremén?. . . 

A „legördülő", „leválna" kifejezések már igekötőik miatt is a befejezettsé-
get szuggerálják, míg az „inogna" feltételessége az ideiglenességben rejlő 
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bizonytalanságot többértelműsíti. A „mielőtt" és a „még" időhatározószók a 
„perem"-lét törékenységét hangsúlyozzák, történés-előttiségük szükségsze-
rűen konnotálja a „miután" és a „már" jelentéssíkját - ennek történés-utáni-
ságát - is. 

Az „inogna" feltételessége, a bizonytalanság létmódja a legtöbb Rakov-
szky-versben érzékelhető. A Feltételes mód című versben az állapotot explici-
ten már a cím tételezi. Kihívó semlegességét az első sor önreflexív jellege el-
lenpontozza: „Ha már nem élnél - erre gondolok." 

A feltételes mód az ideiglenesség poétikájának legfontosabb kelléke, esz-
köz arra, hogy a szerző a tárgyi világtól eljusson a viszonylagos (mert csak 
számára létező) absztrakcióig. A versindító élmény talán még köznapias is, 
hitelét azonban a látvány biztosítja: természetelvűen pontos, kimerítően tár-
gyias részletezésű: 

. . .mi t nem adnék, h o g y újra lássam 
„ a k k o r " - minden s z a v a d és gesz tusod , 
m i n t amikor a forró v íz alatt 
a h ő m é r ő üvegfalát k ivágja 
a higany. 

A „most" és az „akkor" feszül egymásnak, a higany-hasonlattal érzékeltet-
ve a két idősíkhoz társítható érzelem paradoxális viszonyát. A szenvedély 
maximális átélését sugallja a „forró víz" „forró" jelzője, valamint a „kivág-
ja" ige használata. A tulajdonképpeni, valóságos érzelem és az érzésnek egy 
lehetséges megélési módja teremti meg azt a kontrasztot, amely feltételessé-
gével felszámolja a jelen bizonyosságát. 

Innen már csak egy lépés, hogy a vers elváljék a látványtól, hogy a leírás 
töprengő jellemrajzra váltson. Töprengése mégsem válik igazán személyessé: 
a szuggesztíven megjelenített esemény mögött csak kifeslik a világ személy-
telen esendősége: 

. . .De n e m 
élhet sokáig meg az é rze lem 
feltételes módban: n e m is külső erőtől, 
p u s z t á n a - pár m á s o d p e r c n y i - időtől 
oml ik el. Kezdődhet a reménytelen 
e g y m á s t ölő társasjáték élőiről. 

A reflexió hatóereje „pár másodpercnyi", ez a pillanat paradoxona: életre 
hívja s ugyanakkor el is pusztítja az imagináriusságot. A pillanat Rakovszky 
költészetében egy sajátos harmadik idő, a jelen és a múlt közti oszcilláció. 
Időszemlélete az ideiglenesség keserves tapasztalata, a hangulati állandóság 
hiányának felismerése. Ez tudatosul a szubjektív és objektív létterekben egy-
aránt: szobákban, szituációkban, a helyzetek hordozta létélési alternatívák-
ban. Az „édes otthon" és a sivárságban is termékeny magány közt csak lát-
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szólagos az opponencia, tulajdonképpen nincs köztük hierarchia. A teljes 
világ csak belülről élhető meg, átmeneti, megfoghatatlan állapot. Költői alap-
helyzetének ez a nagy paradoxona: a pillanat a biztosnak és a bizonytalannak 
a korrelációja. Belülről megragadható idő, egész eddigi világunk és bizony-
talan lehetőségeink interpretációs kiindulópontja. 

A Jóslatok és határidők verseiről elmondható, hogy a mindent relativizáló 
ideiglenességet, a garanciamentes életet fogalmazzák meg. Hiányoznak az 
egyoldalú szembeállítások, benne a leírás és a metaforikus stílus, a „most", 
illetve a „már" időszerkezete, a szereplő és a költő nézőpontja, valamint az 
általánosító megfigyelő és az elégikus vagy ironikus visszaemlékező közötti 
feszültség mindvégig föloldatlan marad. A poétikai megközelítésben a kettős 
látásmód, többértelműség felismerése már magába foglalja tárgyiasságának 
elkülönítését reflexivitásától. Tényleges esztétikai hatása a két szövegszféra 
konkrétumainak interakciójából és a létrejövő új összefüggésrendszerből 
vezethető le. 

Rakovszky verseinek világából hiányoznak a szimbolikusan értelmezett 
nagy események. Elsősorban azért, mert az apró rezdülések elemzésével azt 
kívánja bizonyítani, hogy a nagy események távoltartásával nem enyésznek 
el a személyiség alapproblémái. E költészet alapvető témája, nagyfokú tár-
gyiassága ellenére is: a lélek értelmezése. 

A második, Tovább egy házzal kötet ideiglenesség-szituációjában két kitün-
tetett pontot különíthetünk el: a bent szférájában a lakás, a szoba létterét, a 
kint szférájában pedig a nyárvég időpontját. 

A szilárd tér elvesztését már maga a kötetcím anticipálja, a Tovább egy ház-
zal egyértelműen költözésben realizálódó változását a kötetcímet adó vers is 
alátámasztja. 

„Itt eddig még nem, itt többé soha" - az indítás szigorúsága azonban meg-
törik, a már a Jóslatok és határidőkből jól ismert hezitáló magatartás, döntés-
képtelenség szilánkjai még egy ilyen határozott másságot követelő versindí-
tás kiteljesedésében is megjelennek. Ami tulajdonképpen nem más, min t az 
adott helyzet egyértelmű elutasításában is a múlt súlyosságának és a jövő 
bizonytalanságának pillanatnyi felvillantása: „hogy lennék majd itt, és most 
akkor ott". Rakovszky jelene az indító sorok hordozta szilárd döntés pillana-
ta, azé az elhatározásé, mely megkísérli megteremteni a jelen pillanatának 
autonómiáját, döntésének hitelességét, megfosztva azt a „még nem" jövő-
jének és a „többé soha" múltjának élményeitől, hatásaitól. A vers éppen ettől 
a szerkesztésmódtól jó. A vers huszonhét sora két szimmetrikus részre osz-
lik. Az első tizenhárom és fél sor tárgyilagos helyzetrajza a döntés pillanatá-
ban véghezvitt cselekedeteknek, míg a második rész ugyancsak tizenhárom 
és fél sora az élményt átlényegítő reflexiónak enged teret: lazább szerkezetű, 
motívumai szerteágazóbbak, nagyobb hangsúlyt kap benne a kint, a helyzet-
től való eltávolodás perspektívája. 

459 



NAGY MELINDA 

jár-kel a fény a házban , átsajog 
helyiségeken: hol a jégszekrény, hol a m o s d ó 
árad m e g fehéren a fé lhomályban, ahogy 
nyi tok-csukok ajtókat, e lmosom 
a két pohara t , itt többé sosem 
itt m é g n e m eddig, d e m o s t mindezt: a s a rokban 
a rossz mosógépet , a sö té t pol ip-kaktuszokkal , 
a p á f r á n y t , a tükörhöz tűzöt t képeslapon 
a t enyé rny i Füredet: á t l akom 
emlékké . Ami szilárd vol t , végleges volt , 
ki töl töt t tér - ezentúl é lőkén t élő testbe 
épü l és időbe. 

Egyetlen hatalmas körmondat mutatja be azt a miliőt, amelyet a lírai alany el-
hagyni kíván. Érzékletes, patetikumtól mentes a szerzőnek az a távolító me-
tódusa, mellyel az utolsó szemle hősének nem a lírai alanyt teszi meg, hanem 
a lakásba beszűrődő fényt. Az egyes szám első személy a körmondat máso-
dik felében kerül előtérbe, a fény „átsajog" állítmányával teremtve kapcsola-
tot. A fény „áradó fehérsége" a döntést hozó személy céljának komolyságát 
és megvalósításának bizonyosságát hangsúlyozza, szemben a környezet su-
gallta „félhomály" kontúrmentességének bizonytalanságával. A „jégszek-
rény", „mosdó", „ fürdőkád" sugallta rideg magányosság a továbbiakban 
kissé bensőségesebbé válik a „nyitok-csukok", „elmosom" személyességé-
től, a poharak párosának („két poharat") látványát azonban rögtön követi az 
indító tételmondat megismételt változata („itt többé sosem"), hogy a döntés-
beli ingadozást ellensúlyozza. A „rossz" és a „sötét" jelzők használatának 
hasonló a funkciója, a negatívumokat hangsúlyozzák, szemben a „tenyérnyi 
Füred" esetleges pozitív konnotációival. Ezeket a lélekben zajló finom moz-
gásokat próbálja felszámolni az első rész határozott, objektív zárómondata. 
A hangsúly itt már nem arra tevődik, hogy mi volt jó és rossz, nem a helyzet 
minősítésére, hanem egy új paradigma elfogadására: minden eddigi múlttá, 
emlékké rendeződik, a jelen pedig a múlt bizonyosságának felszámolásával 
a jövő bizonytalanságának előkészítőjévé, más szóval az ideiglenesség pilla-
natává válik. 

A vers második része a döntés lehetséges következményeit metaforizálja: 

vizet z ú d í t a n a k ki 
a ház elé: egyetlen pi l lanatra , 
mielőt t l enne szürkén sö té tebb szürkefolt , 
á rnyéks ík : sugárral , i r ánnya l áthatott 
el- és szé tszáguldás , csillagrendszer. 

A „ház elé" a „tovább egy házzal" variációja, távozás és maradás, elszakadás 
és kötődés ambivalens érzését sugallja. A döntés „egyetlen pillanatra" a bi-
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zonyosság illúziójával kecsegtet, hiszen lehet „sugárral, iránnyal áthatott". 
Az alternatívákkal áthatott, vágyott „csillagrendszer"-lét bizonyosságát 
azonban már a kontextus megkérdőjelezi. Ami tudott, az itt pusztán az irány, 
a távozás, az „el- és szétszáguldás" ténye, ennek megvalósulási módja azon-
ban talány, titok, legrosszabb esetben „szürkén sötétebb szürkefolt, / árnyék-
sík". Az árnyalatnyi változást, a majdnem helyzetazonosságot nem csupán a 
szürke szín kétszeres használata, hanem az „árnyéksík" „árnyék" szavának 
lenyomat-jellege is szuggerálja. Hasonló értelmezési lehetőségeket kínál az 
„Ahogy kinn a lomb / megbiccen, kigyullad-kihamvad a veranda / linó-
leum-padlója". A „kigyullad-kihamvad" tömörsége is a döntés következmé-
nyének esetleges negatívumát hangsúlyozza. Kivételesen szép ez a kép, 
ahogy a lombok között átszűrődő fény a „veranda linóleum-padlóján" a tűz 
asszociációit konnotálja. Bár a fény expliciten nem jelenik meg, kapcsolható 
az első rész helyiségeken „átsajgó" fény motívumához. Csakhogy míg az 
első részben a fény útját, magát a döntés létrejöttét, születését követhettük, itt 
a döntés következményét, metaforikusán a fény mozgását láthatjuk: megbic-
cenő lomb, „kigyulladó-kihamvadó" veranda. 

A jelenről való töprengés sajátos lelkiállapotot teremt, amelyet a záró mon-
dat foglal össze tárgyias egyértelműséggel. 

Itt már sosem, de 
ma jd máskor, másut t , miközben ön tuda t ra 
lassú hul lám dobálgat , más falakra, 
repedések, képek más rendszerére 
föleszmélő szemekkel 

Az indító sor szigorú tételmondatának („Itt eddig még nem, itt többé so-
ha") alapeszméjét bár megőrzi a verszárlat, engedményeivel elveszíti hatá-
rozottságát. A „de" ellentétes kötőszó („Itt már sosem de / majd máskor, 
másutt") a döntést megfosztja egyértelműségétől, a hangsúlyt a „máskor", 
„másutt" időbeli és helyzeti eltávolodására, egy lehetséges jövőre halasztva. 
Ennek a jövőnek az objektív elemei azonban nem változnak („más falak, / 
repedések, képek"), sőt tulajdonképpen a mentalitás sem változik, hiszen 
már most tudott, hogy „lennék majd itt és most akkor ott". Ilyen értelemben 
még a címmel kapcsolatos asszociáció is megkérdőjelezhető: a Tovább egy ház-
zal tulajdonképpen ugyanaz a ház, kissé persze más a színtér, de a vonzatok, 
reflexiók, átélési módok felszámolják a határokat az idősíkok, az emlék és 
valóság között. A Rakovszky-versekben ezért nincsenek nagy események, 
vagy az igazán nagy események is elveszítik súlyosságukat, feloldódva egy 
nagyon „rakovszkys", egynemű állapotban. Ezekben a versekben ami iga-
zán releváns, az tehát nem a történések egymásutánja, hanem ezeknek a 
megfogalmazása, a megformálási módjuk. 
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A Tovább egy házzal kötet nyugodtabb tónusai egyrészt a nyárvég, a kora 
ősz képeiből építkező (Avart égettek, Napforduló, Ezüstkor), másrészt pedig a 
nagy összegző, az ideiglenesség bizonytalanságában a pillanatnyi bizonyos-
ságot megtaláló versek (Részlet egy lehetséges verses regényből, Fényes kudarc, 
Jég, Megnyitó). 

A tárgyi valóság és az imagináriusság közti átmenet érhető tetten a Napfor-
duló címú versben. Bár az alapszituáció itt is az Ezüstkorhoz hasonlóan az ősz 
felé tartó táj, a hangsúly jelen esetben az augusztus utolsó lobbanására, még 
káprázó realitására esik. A változás, s a lírai alanynak a változáshoz fűződő 
ambivalens érzésvilága azonban már egyre erőteljesebben sugallt. Az ősz fe-
lé fordulás tematikájára összpontosító Rakovszky-versek, úgy is mondhat-
nánk, felmentik a lírai hőst a döntések egyértelműségétől. Az őszi változás az 
ideiglenesség periódusát hosszabbítja meg, a döntés következményében is az 
elégikus, depresszív hangulatoknak enged teret, annak a félelmet hordozó 
attitűdnek, amely megkérdőjelezheti a választott irány hitelességét, relevan-
ciáját. Az átmenetek megválasztásakor a lírai hős a tavasz felé nem fordulhat, 
hiszen ezek a versek mentesek az újjászületés optimizmusától. Ami ebben a 
költészetben állandó, az mindig valamilyen hanyatlás felé tartó, a veszteség 
eluralkodását sugalló pillanat, egyszerre őrizve a szituáció ébresztette nosz-
talgia szükségszerűségét és az ettől való szabadulás igényét, vágyát is. 

A verses naplóként is olvasható Tovább egy házzal kötet verseinek ideigle-
nességképéről a Részlet egy lehetséges verses regényből zárósorának kérdése 
szolgálhat iránymutatóként: „a »még mindig« letelt, ez már a »már«?" A kö-
tet versei azonban még nem a „már" versei, hanem zaklatott, legtöbbször 
kérdőmondatokban realizálódó, a változtatás vágyát megfogalmazó kérdé-
sek. S ha az önreflexív életrajzi sorokból következtetve a magánéletben be-
következik is egyfajta változás, a lélek szférájában azt a „még mindig" és a 
„már" kaotikus harca, s valamelyiküknek a pillanatnyisága, ideiglenessége 
dominálja. A versekben „minden megoldás (érezzük mi is / idegeinkben) 
ideiglenes" (Részlet egy lehetséges verses regényből). 

A Fehér-fekete kötet versei hangnemüket, jellegzetes beszédmódjukat te-
kintve, mintegy folytatásai az előző köteteknek, főleg a Tovább egy házzal cí-
műnek. A helyzet az, ami megváltozott, a kontextus, amelyben felvetődnek 
Rakovszky kérdései: hogy hogyan kell, hogyan kellene élni. A kötet 1991-ben 
jelent meg, ami természetesen meghatározza a kötet vershelyzeteit, mégis ez 
az a kötet, amely megjelenési időtől függetlenül szinte az egész Rakovszky-
költészet allegóriájaként is felfogható. Az ideiglenesség szituációja e kötetben 
is vizsgálható, hiszen ahol a tények dualitásban mutatkoznak meg, ott már 
működik a választási és döntési kényszer. Ezek a versek is a „még mindig" 
és a „már" közt oszcillálnak. Narrációs szempontból is így vannak felosztva: 
a kötet első ciklusában, a Fehér-feketében olyan lírai verseket találunk, ahol 
„még mindig" az „én" beszél, míg a második, a Hangok című ciklus szerep-
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verseiben ezt felváltja egy külső hang. Ha elfogadjuk - s a versek emellett ér-
velnek - , hogy ettől a kötettől kezdve a Rakovszky-költészetben az ideigle-
nesség egyre inkább otthontalansággá válik, a Hangok-ciklust a többi kötet 
természetes folytatásaként tárgyalhatjuk. A Jóslatok és határidők, illetve a To-
vább egy házzal duális képalkotását a döntés görcsös vágya, az előbb-utóbb 
bekövetkező állásfoglalás súlya határozta meg. A Fehér-fekete a kettősség 
ideiglenességének, a döntés lehetetlenségének elfogadása. 

A döntés lehetetlenségének szituációját vázolja fel a kötetcímet viselő nyitó-
vers: Fehér-fekete. A tények kettős arcát a szem („Minden úgy jó, ahogy van: 
/ ez a szem nézete.") és az agy („Holott az agyban / egy végtelen védő- és 
vádbeszéd / folyik egyszerre s szortírozza szét / - melyik ki mellett szól - a 
képeket") perspektívája követi végig, úgy, ahogy az előző kötetekben is lát-
hattuk: előbb részletező, tárgyias helyzetrajzot kapunk egy adott szituáció-
ról, majd ennek semlegességét töri meg a szubjektum reflexív hozzászólása. 
Az indító képsorok groteszkül reális pusztulás-vízióját a lírai alany distanciá-
ja, háttérbe szorulása teszi szuggesztívvá. Az eddigi nyitóversektől eltérően, 
itt a képek öntörvényű létére, epikus leírására kerül a hangsúly, és nem a 
szubjektum feszültséggel telített, zaklatott gondolatfoszlányaira. Itt a válasz-
tott tematika (pusztulás), illetve a motívumok (patkány, macska) már impli-
kálják azt a feszültséget, amelyet eddig az egyes szám első személy beemelé-
se hordozott. 

Élve dob ták a kályhába a pa tkány t : 
előbb a sistergő, narancsvörös láng 
közt pa tkány- fo rma árny, ké sőbb finom 
rágcsáló-csontozat egy m ú z e u m 
hul lámzó tároló-üvege alatt , 
majd az sem. 

A tárgyias, részletező leírás az indító sor tényét lebontja túlzottan aprólé-
kos - s ezzel a feszültséget fokozó - elemeire. Az „előbb", „később", „ma jd" 
időhatározószók a pusztulás folyamatán belül idősíkokat különítenek el, 
megfelelő eszközkészlettel („narancsvörös láng," „patkány-forma árny," 
„múzeum"), mintegy végtelenítve így a brutalitásában megragadott proce-
dúrát. Az „élve" határozói igenév fokozatosan fosztódik meg vitalitásától, 
ennek folyamatát követhetjük végig a „kályha" és a „patkány" motívumá-
nak transzformálódási során. A kályhához szükségszerűen kapcsolódó „sis-
tergő, narancsvörös láng" végső stádiuma egy „múzeum hullámzó tárló-
üvegé"-nek víziója. Ezt a kétségtelenül kissé eufemizált sorozatot ellen-
súlyozza a „patkány" megsemmisülésének bemutatása: „előbb [...] pat-
kány-forma árny, később finom / rágcsáló-csontozat [...] / majd az sem." 
Ugyanez a képhangulat folytatódik a következő négy sorban: „a macska-sza-
porulat / fölöslege vízbe, aztán szemétre / kerül, egy ázott gallér tarka prém-
je / darabokban, hamu és hagymahéj közt." A szeméttelepek víziójával egy 
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időben, a „közben" időhatározószóval expliciten jelzett, a létnek egy másik 
arca is megmutatkozik a versben, utalva a cím hordozta dualitásra. 

K ö z b e n a nap süt , k é k az ég, a fű zö ld , 
f é n y e s sörény, és m i n d e z hihetetlen. 

A „kék", a „zöld", a „fényes" életszférájában a képalkotás is metaforizált-
tá, játékossá lényegül. A pusztulás-vízió itt születés-vízióvá válik: „A tetsz-
halott, fakó gallyak rügyekben / törnek ki sorra", ugyanannak a létnek ezt a 
kettős arcát sugallják a hasonló színárnyalatok, az indító kép „narancsvörös" 
lángja „nyár", a „Nap fullánkja" lesz, „smaragd", „sárga", „fehér". Ami ott 
halott, itt „tetszhalott", ami ott tömeges „macska-szaporulat" pusztulás, itt 
önfeledt újjászületés. 

... t ízmillió káposz ta l epke 
s o d r ó d i k seprő szé lben , az elvert g y e p 
fö lö t t fehér, tündér a tommodel lek: 
a p i typangok. 

A „sodródik seprő szél" és a „ tündér atommodellek" idilli játékossága 
már-már feledteti az indí tó sorok patkánypusztulását. Ami nincs szem előtt, 
az ugyanis megfosztódik létezésétől: „ez a szem nézete". A „szem" és az 
„agy" harca azonban, ahogy a kötetcím is sugallja, nem dönthető el, fehéren-
feketén legalábbis nem, s ha megmarad is a feloldhatatlan döntéskényszer: 
„Egy fehér- / fekete logika - érv-ellenérv - / őröl, s zsarol, hogy el kell dön-
tenem: / egész-igen, vagy az egészre: nem", válasz nincs, csak maga a tény, 
a mindkettő tudásának, ismeretének a súlya, hogy „Egy csont-jég laboránsnő 
méreget / pitypangot itt, patkányt ott." 

Az ideiglenességbe való berendezkedést, a kettős tudatnak az ismeretét a 
legtöbb Fehér-fekete vers fenntartja: „az emberi elönti a tűzvész hajnaloknak, 
/ bozóti tűzszemeknek fenntartott tartományt. / Korrupció fölé rézgong Na-
pok hajolnak, / terrorra pálmaág", hangzik egyetemes érvénnyel a Color 
Starban. 

Ez a közeg jelenik meg a Mintha című versben, mely a Jóslatok és határidők 
mintha-idejét és a Tovább egy házzal kora őszét egyszerre villantja fel. A cím-
mé emelt „mintha" kötőszó is sugallja, hogy nem a látvány mögötti képre, 
hanem magára a látványra, képletesen szólva a mondat második felére, a 
bővítményre kerül a hangsúly. 

A vedle t t , sárga gyógyszá l ló előtt 
a letarolt , hideg p a r k b a n a gőz 
v í z sz in t csapong a gyógyv izes m e d e n c e 
zö ld négyszöge fölött. 
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A hideg és a meleg, a sárga és a zöld, a nyár és az ősz átmenete érintkezik egy 
pillanatra az indító képben. A „vedlett", „letarolt" jelzők valamikori állapo-
tuktól fosztják meg a „gyógyszálló" és „park" verselemeket, és helyezik el 
egy hanyatló, pusztulásnak indult léttér megjelenítésében. A következő hat 
sorban a látvány leképezése teszi mozgalmassá a képet: 

Jönnek, kerengve 
árnyékfol tok a ködben: jobbra-balra 
e lhűz, ha varjú, rézsút az avarra 
inog le, ha levél, vagy t apoga tva 
kiköt a síkos lépcsőn, lefaragja a 
belső éleket. 

Versépítő eszközei majdnem azonosak az Ezüstkor kelléktárával („rézsút", 
„avar", „árnyékszeplő" helyett „árnyékfolt", „pára" helyett „köd"), ami 
azonban megmenti a költőnőt az önismétléstől, az a kihagyásos, szavakat, 
szókapcsolatokat, mondattöredékeket hátravető versfelépítés. Barokkos mon-
datai azonban csak látszólag kuszák, valójában ez a szerkesztésmód teszi az 
epikához közelítő költészetét igazán líraivá. 

A „gyógyszálló" mozdulatlanságától a „jönnek" ige aktivitása távolít el. 
A többes szám harmadik személy használata távolságot teremt az implicite 
létező külső néző és a látvánnyá lényegített közeledők között. Érzékletesen 
az igét nem követi a cselekvést végzők felbukkanásának képe, csupán azok-
nak azonos metaforája. Az „árnyékfoltok", a „köd" a metaforának ezt a rej-
tetten megmutatkozó funkcióját is sugallják. A választékosan használt „ke-
reng" már asszociálható a „jönnek" többes számának alakjaihoz: az őszi levél 
keringéséhez, vagy akár a varjú károgásához. A „gyógyszálló" és a „var jú" 
után a „levél" az a versbéli utolsó eszköz, amely központi metaforává válik. 
A „varjú" igéje az „elhúz", a levélé az „inog", majd „kiköt", ezzel is érzékel-
tetve a mozgások közti különbséget. Az „elhúz" pillanatok alatt véget ér, tüné-
keny és egyértelmű, kiszámítható irányú, ezzel szemben az „inog" ennek a 
mozdulatnak a kezdetét, a „kiköt" pedig a végét mutatja be. Inog, mint a Sze-
rénytelen javaslatban a kanálról lecsöppenő méz, sugallva az ideiglenesség-
nek, a két pólus közöttiségnek a megragadható pillanatát. Az őszi levél útja 
sosem egyértelmű; ez vagy „az avarra inog le", vagy „kiköt a síkos lépcsőn", 
kapcsolatot teremtve így nemcsak az avarral érzékeltetett őszi évszakkal, de 
konkrétan, a „síkos lépcső" által az indító szituáció gyógyvizes medencéjé-
vel is. A szélben ide-oda sodródó falevelek kísérteties „szellemraj"-ként de-
finiálását természetesen egészíti ki a halál, a túlvilág motívumláncolata. 

Olyik beletalál a 
medencébe: zöld ál- túlvilágba, 
a forrongó, meleg ü v e g alatt 
ragyog: hiánytalan, sz ínes halott. 
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Ez azonban csak játék, „ál-túlvilág", a falevél „mintha"-létének egyfajta 
realizációja. A halál transzcendens megidézése jól illik az „olyik" választé-
kos, költészeti múltat jelennel összekötő, folytonosságot biztosító formájának 
elegyítéséhez. A medence „zöld ál-túlvilág"-gá lényegülve fokozatosan el-
szakad „gyógyvizes" tárgyi lététől, hasonlóan a „száraz, sötét szellemraj" 
most paradox megfogalmazású, színességével vitalitást sugárzó „halott"-
hoz. Mindezek a metaforák e költészetben nem is annyira a látásmódot, mint 
annak nyelvi megvalósítását hangsúlyozzák. Minden Rakovszky-vers lénye-
ge a „mintha", a tárgynak a hasonlatok, metaforák által megtörténő átlénye-
gülése. Annak a pillanatnak a felmutatása, amikor az adott idő „nem hat, 
nem változik, de van". Annak a „mintha"-időnek a megragadása, amely túl 
az empírián mégis van. 

A Mintha falevele tulajdonképpen az idő, az ideiglenesség átmenetében 
tárgyiasuló „öröklét", az, ami a vers talán legjelentősebb mondatában így 
hangzik: 

Mintha egy langyos, á t lá t szó öröklét 
lakná ké t szó között a senkiföldjét . 

Ez tehát az a köztes állapot, az a „senkiföldje", ahol nincs fehér-fekete dön-
téskényszer, csak - és csak ebben a szférában megvalósuló - megnyugvás. Ez 
a „végleges otthontalanság" ennek a kötetnek a legállandóbb jellemvonása, 
s hasonlókat sugall a második ciklus tizenegy szerepverse, ahol a lírai én kü-
lönféle álarcok mögé rejtőzve, megfosztja a versek eddigi alanyát az egy-
értelműségtől. Tizenegy drámai monológ olvasható a Hangok-ciklusban, ahol 
a versszereplő első személyben előadott magánbeszéde jól elkülöníthető a 
szerzőtől. Rakovszky első két kötetének tárgyias indíttatású költeményeit is 
az erőteljesen érvényesülő önreflexív jelleg határozza meg, ettől próbál meg-
szabadulni, amikor bevezeti a saját egyéniségéhez hasonló, tőle mégis külön-
böző szereplőket. Hétköznapi figurák Rakovszky hősei, köznapi körülmé-
nyek között köznapi konfliktusokkal. Közös vonásuk a megkeseredettség, a 
boldogtalanság, a Rakovszky-versekből jól ismert világtól való viszolygás. 
Ezek a költemények már mind ismerősek, s talán éppen ezért nem „igazi" 
szerepversek. Itt a szerző nem jellemzi a különös figurákat, hanem önmagát 
látja bele a felvonultatott alakokba. Az eddigi kötetekből ismert léthelyzet 
bukkan fel a különböző variációjú díszletek között. A lélektani ráhangolódá-
son túl az alapdilemma ugyanaz, mint a szerep nélküli alkotásokban. „Mint-
ha egy ádáz idegen erő, / valami ismeretlen / holtak lelke rikoltozna elő / a 
szánkon" - írja Rakovszky A hetedik évben, vagy ez hangzik a Négy sör titán-
ban: „Persze, komoly kísértés / szabadnak lenni... Másrészt nem rabság 
minden érzés? / Kérdés, kinek mi ér meg mi mást - mindenki vesztes, / ki 
így, ki úgy..." A férfialak vallomása tulajdonképpen variáció az Ezüstkor 
„boldognak is miért, ha / vol tam már megmaradnom?" gondolatára. 
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Amit a karakterek mondanak, az létkontextusuk függvényében természe-
tesen különböző, ahogyan azonban mondanivalójukat előadják, nyelveze-
tük, stílusuk megdöbbentően ismert. 

Mint láttuk, Rakovszky természeti képeit, verseit nagyrészt a nyárvég, az 
őszelő uralja. Ennek egyik lehetséges magyarázata az volt, hogy olyan ez a 
pillanat, amikor az ellentétek rövid időre egymásba olvadnak, találkoznak. 
Két meghatározott évszak között az ideiglenesség időpontjának ez az egyik 
lehetséges megragadása. Rakovszky utolsó kötetében (Egyirányú utca) az 
őszutó kerül előtérbe. Itt már nincs utalás évszakok közti átmenetiségre, 
nyárvégre vagy télelőre. Az őszutó az állandóság, s ha mégis létezik tovább-
haladás, ebben az esetben az csak a halál, a pusztulás lehet. Ha a kötet cik-
luscímeit vizsgáljuk (Halottak napja, Naptárlapok, Az időről), érezhetjük, hogy 
e versek meghatározó tematikája az idő, mely konnotálja az elmúlást, mások 
és önmagunk pusztulását. A halállal való szembesülést mint az elmúlás utol-
só stációját sugallja expliciten a Halottak napja cikluscím, mely novemberi da-
tálásával implikálja az őszvég motívumát is. A halál itt a létre nehezedő súly, 
s ha a tulajdonképpeni versmotívumok nem változnak is, az ezekhez fűződő 
szemléletmód igen. Érzékelhetővé válik ez a változás, ha megfigyeljük az 
avarégetés motívumának az alakulásmódját a Tovább egy házzal kötettől az 
Egyirányú utcáig. 

A Tovább egy házzal kötet Avart égettek című verse azon nyugodtabb tónusú 
költemények közé tartozik, amelyekben a lírai alanynak sikerül feloldódnia, 
ahol a hangsúly a természeti képek nyújtotta látványra és nem a lét- és ön-
megértésről szóló állandó dilemmákra esik. Ezekben a versekben Rakovszky 
a tipikus Rakovszky-versmodelltől szabadult meg, attól a nyitott kérdésekbe 
torkolló többértelműségtől, amely költészetének problémalátását irányította. 
Itt a lehetséges mutatkozott meg egy eddig lehetetlennek hitt létszférában. 

A második kötet avarégetése a lét misztikus dimenzióit villantja fel. Az 
őszi estének ez a mélysége azonban lazán, játékosan fogalmazódik meg. 
Nem tolakodnak előtérbe értelemre és értelmetlenségre rákérdező kérdések, 
pusztán a metaforák („Bogáncson ellenfény holdudvara / tépett szivár-
vány"; „Az utca erdő - mélyebb ősz felé lejtett az este") teremtette látvány 
sugallja a megértés mélyebb rétegeit. „Avart égettek...", hangzik múlt 
időben a cím és az indító mondat, ezzel is érzékeltetve, hogy egy lezárt 
eseményről van szó, annak tárgyias leírásáról. Az egész vers kiegyensúlyo-
zott, ahol az avarégetés élménye vágyott állapot. 

Az Egyirányú utca avarégetésének megsemmisülés-víziója nagyon fino-
man, egyetlen kép erejéig már itt sugallt. Az „árnyék" kifejezés használata, 
valamint a vers szövegét uraló múlt idő érzékelteti, hogy a látvány hátteré-
ben meghúzódik egy olyan valamikori, a versjelenre már megsemmisült, 
valóságos szituáció, amelyet az avarégetés felidézése reprodukálni kíván. 
A vers hangsúlya azonban nem az elveszettség érzésére, a lírai hős lélekrez-
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düléseire esik, hanem arra a magabiztosságra, amelyet a kifele irányuló pers-
pektíva („utca", „erdő", „ház") eszközeivel teremt. 

Az Egyirányú utca Avarégetés címú verse már a Fekete-fehér vagy-vagy prob-
lematikáját folytatja. A természeti képek nyújtotta nyugodtság ebben a kötet-
ben felszámolódik, itt is teret nyer a Rakovszky-versek duális képalkotása, 
zaklatott és ideiglenes létformája. 

Nedvessége t k íván inkább a lélek, 
a búcsú elnyúj tot t agóniáját 
vagy száraz, röpke kínt? 

Az érzés, ami az Avart égettek...-ben a vers hátteréül szolgált, itt alapél-
mény lesz. Ami meghatározó, az a „kín", a „fájdalom", a „búcsú", és nem az 
ettől elvonatkoztatott látvány. Ahogy az indító kérdés is érzékelteti: ez az 
avarégetés a lélek avarégetése, elsődlegesen metaforikusán értendő esemény. 
A természet („Levelek égnek / mindenfelé könnyű halotti máglyák / füst-
jétől szürke az őszvégi ég.") őszvégi - a „halotti máglyák" november elsejét 
idéző - állapota csak már egy adott fájdalomhoz - halálesethez - szolgáltat 
hátteret. Szemben a Tovább egy házzal versével tehát itt az érzés az elsődleges, 
a látvány pedig másodlagos. Érdekes, hogy itt a cím jelen idejű, az érzés most 
érvényesülő, folytonos, nem reprodukált. Ezért nem valósul meg az élményt 
átlényegítő időbeli eltávolodás. A vers az emberi és természeti pusztulás 
szintézisét egyetlen mondattal is érzékeltetni tudja: 

A csonttalan z s u g o r o d ó sötét bőr 
parázs , majd pe rnye lesz: tőből kiég, 
a lángon át végleg lelép a létből, 
szi lárd testből á t te tsző levegő lesz. 

A „test", a „bőr", illetve a „lelép" ige egyértelműen az emberre utaló sza-
vak, míg a „csonttalan" jelző az égő levél asszociációsorát folytatja. Amíg az 
Avart égettek...-ben a természet meghatározó élménye az, hogy „Dőlt a must 
szaga, / buzgott a látvány", addig itt „körben erjedés és rothadás, / hullott 
alma, avar lepi el a földet". A „dőlt", „buzgott" mozgalmassága és vitalitása 
itt egyértelműen - a „hullott" ige föld felé irányulásával expliciten is jelezve 
- a pusztulásba, a halálba hajlik. A pusztítás eszköze pedig az előző kötetből 
már ismert, a Rakovszky-költészetben kiemelt szerepű tűz motívum. Ebben 
a költészetben ugyanis az emlék, a múlt mindig a „lángon át lép le végleg a 
létből". S amíg a természetben a tűz aprólékosan pusztít („parázs", „majd 
pernye lesz", „áttetsző levegő lesz"), feltárul a lélek belsejében végbement 
változás is. A kúlső (természetbeli) és belső (lélekben zajló) léttér összeolva-
dását sugallja a levél homonímiája, amint a versindító levélégetés emlékké, 
eszközzé tárgyiasul. 
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A költemény avarégetésének legjobb metaforája az a „fölszámolás előtt ál-
ló lakás", amely egyrészt implikálja az emlékek számbavételét („levelek", 
„feladóvevények", „szemüveg", „fogsor", „Tárt karú fej nélküli lények / öl-
tönyök"), másrészt pedig az ezekhez fűződő élményekkel való leszámolást, 
a „tovább egy házzal" szituációját. Ha ez utóbbi is megvalósulna, akkor vál-
hatna az avarégetés befejezetté, múlt idejűvé. Ahogy a cím is előrejelezte 
azonban, ez az avarégetés jelen idejű marad. Nem beszélhetünk emlékekkel 
való leszámolásról ott, hol „Szinte minden / érintésre sajogni kezd az emlé-
kezet /gyul ladt foggyökere. A barna-sárga /romlás kikezdte tárgy mind egy-
egy ablak / a még hibátlan múltba." Konzekvencia nincsen, csak a Rakov-
szkynál megszokott kettős alternatíva: vállalni az örökké jelen idejű fájdal-
mat („őrizni legalább a / roncsokat - ha a fájdalom maradt csak, / hát akkor 
azt"), vagy „láng és füst, aztán az ég, a szív / derült érzéstelen amnéziája...?" 
Rakovszkynál sosincs döntés, csak a döntés felé vezető út sajátos problema-
tikája. Ha döntene, valószínűleg felszámolná azt a döntéslehetőségek között 
mozgó termékeny ideiglenességet, mely verseinek mozgatórugója. Megté-
vesztő ebben a tekintetben az utolsó kötetcím. Az Egyirányú utca ugyanis azt 
is sugallja, hogy a Jóslatok és határidők, a Tovább egy házzal és a Fehér-fekete zak-
latott kérdéseire itt végre megtalálta a választ. Egyértelműséget sugároz, az 
eddigi kötetekben elnapolt döntéseknek a nyugvópontra érkezését. A versek 
ismeretében azonban elmondható, hogy ez az „egyirányúság" nem a kérdé-
sekre adott válaszokban tárgyiasul. A kérdéseket ugyanis továbbra is az 
eddigiekkel azonos lírai alany teszi fel, dilemmatikus, ideiglenességekbe 
menekülő önszemléletével. Amire azonban az Egyirányú utca vonatkozni 
akar, azt nem az önszemlélet, hanem létszemlélet irányítja. Rakovszky lírai 
hőse ebben a kötetben megpróbálja önmagától eltávolítva, leegyszerűsítve, a 
halál felé egyirányúsítva szemlélni az életet. Ezért válhat alaptematikává az 
elmúlás, a halál, tehát az idő. A létszemlélet azonban nem vonatkoztatható el 
ilyen egyszerűen az egyén szubjektív lététől. Hiszen bármennyire tudott is, 
hogy egyirányú a lét, s bármennyire uralja is ez a gondolat a kötet egészét, a 
lírai alany a tematika megközelítésében szükségszerűen önmaga definiálásá-
val is szembesül. Ez pedig Rakovszkynál soha nem lehet „egyirányú utca"-
ként problémamentes. A tematikailag egységes kötet önszemlélete tulajdon-
képpen még mindig vagy-vagy közötti oszcilláció. Az Egyirányú utca a lét vé-
ge felé haladás, a lírai alany hozzászólása ehhez pedig, ahogy a Sötétedés ben 
hangzik, az, hogy „Az élet vége még nagyon is élet". Paradoxálisan ezekben 
a versekben a halál képei az élet képei. Hiába az őszvég motívumának egy-
értelmű halálorientáltsága, a megsemmisülés megformálása végül nem a 
pusztulást, hanem a létezést, az életben levést dramatizálja, mert ebben a szi-
tuációban még „A test, a lélek minden kétes rejtelme benne nyüzsög". A ver-
sek metaforái, hasonlatai sem egyértelműen a halálról, hanem inkább az élet 
haláltusájáról szólnak: „Fán-bokron mindenütt az elmúlás barna-sárga / 
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himlője, mintha egymást fertőznék meg vele." Egy olyan létszférában, ahol a 
van és a nincs szinonimaként működik, hit csak a kettő közötti ideiglenesség-
be vethető. Rakovszky a halállal szemben is így védekezik, megfosztva a té-
nyeket is tényszerűségüktől, visszafordíthatatlanságuktól. 

Rakovszky halálképét nem csak a természet allegorizálja. A kötet első cik-
lusában, a Halottak napjában a hangsúly az emlék formájában fel- és megidé-
zett személyekre esik. Ezek a személyek részben ismertek, részben pedig a lí-
rai alany által létrehozottak, karakterek. Ami érdekes itt, hogy az emberekkel 
benépesített verskontextusban a halál fenyegető jelenség, a félelmet azonban 
nem a halál ténye hordozza, hanem az egyéni tudat kontrollálhatatlan szfé-
rája, az álmok, emlékek, a lelkiismeret. A halál végérvényes lezártságával 
paradox módon nyitott kérdéseket, eldöntetlen válaszokat hagy maga után. 
A lét folyamatában olyan válaszfallá, állandó viszonyítási ponttá válik, 
amely pusztán oppozícióként tételezheti az akkor és a most, a múlt és a jelen 
dualitását. A halál következményeiben él tovább, ahogy ezt a Kettőstudat ér-
zékletesen bizonyítja is. 

Az Egyirányú utca utolsó ciklusa Az időről címet viseli. A négy verset tartal-
mazó ciklus (Kísérletek, Egyirányú utca, Párbeszéd az időről, Dal az időről) műfaji 
szempontból talán „verses regény" is lehetne. A versek motívumai egybe-
olvadnak, gondolatrendszerük folytatólagosan perlekedik egymással múlt-
ról, jelenről, a kettő között húzódó ideiglenességről, a vanról és a nincsről. 
Míg a Kísértetek nyitómondata a „Nincs múlt idő. A múlt nem múlik el" esz-
méjét vallja, addig az Egyirányú utca így érvel: „De ami volt, az nem jön 
vissza többé / soha. Az idő egyirányú utca." Akár szerepversként is tételez-
hetők ezek a költemények, ahol tulajdonképpen nem a lírai alany vált alakot, 
hanem a pillanat, az idő hatása, felfogása változtatja meg a szemléletmódot. 

Rakovszkynál olyan lírikusi töprengésről van szó, amely az élmények átlé-
nyegülését befolyásoló idősíkok működésében próbál reménytelenül valami-
lyen rendszert találni. A különböző vershelyzetek szülte állásfoglalások ezért 
nem ellentmondások, hanem a lét relativitásának hangsúlyozott bizonyíté-
kai. Minden vers egy lehetséges attitűd az időről, de egyik sem válhat egye-
temessé, megkérdőjelezhetetlenné. Az időkép is azt támasztja alá, hogy 
Rakovszkynál nincsenek bizonyosságok, garanciák a létet kitöltő esemé-
nyekre. Ami megtörtént, az lehet, hogy „kísértetként" visszatér, ahogy a Kí-
sértetekben is hangsúlyozott: 

Megőr izzük , ahogy a rég leégett 
erdők v i r ágporá t a tómeder 
iszapja. A m i volt, nem ér sohase véget: 
megszűn ik és nem tud m e g s z ű n n i mégse. 
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Lét és nemlét között tehát létezik egy olyan, az eddigiekben az ideiglenes-
ség kifejezésével kiemelt szféra, amely felszámolni képes látszat- vagy való-
ságos egyensúlyukat. Az ideiglenesség mindig jelen idejű, de lényegiségét a 
múlt hordozza. A múlt foszlányai teremtő erővé válnak a jelen kontextusá-
ban. 

Mint a m á l n a d z s e m b e n rekedt da rázs 
n e m tudni , honné t hangzó z ü m m ö g é s e 
min t mikor távoli rádióál lomás 
sercegése szüreml ik a két szó közti résbe 
míg végül á tszakad valami gát 
egy pon ton a jelen szövete enged . 

Rakovszky érzékletes hasonlattal hangsúlyozza, hogy a jelenben létrejövő 
szituációt („málnadzsemben rekedt darázs") valamilyen múltból ismert jel-
lemvonása („zümmögése") teszi átlényegíthetővé, időben folytonossá. Ha a 
két idősík kontextusában valamely elemek találkoznak, akkor „végül átsza-
kad valami gát, / egy ponton a jelen szövete enged". A reflexivitás akár élet-
formává is válhat, általa a múlt olyannyira teret hódít, hogy a reális idő, ha 
látszólag megszünteti is, „nem tud megszűnni mégse". Fehér-fekete oppozí-
ció ez is, ugyanazon személyiség kettős arcának (a gyermekkori élmények 
mindkettőnél megjelennek) összeegyeztethetetlen dilemmája. 

Rakovszky költészetében az ideiglenesség tehát egy olyan egzisztenciális 
létszféra, amelynek vonzása a személyiséget véges és végtelen közötti állan-
dó keresésre, s ezzel együtt egy intenzívebb és tragikusabb világmegértésre, 
élménybefogadásra kárhoztatja. 

1 KERESZTURY Tibor, Rakovszky Zsuzsa: 
Tovább egy házzal, Alföld, 1988, 4, 80. 

2 KIRÁLY Edit, Rakovszky Zsuzsa: Tovább 
egy házzal, Kortárs, 1987, 10,159. 

3 Margócsy hangsúlyozza, hogy Rakov-
szky „csak azt látja meg a világból, azaz azt 
engedi be versei világába, ami tárgyi-szemé-
lyes kötődései és vonzatai mellett gondolati 
relevanciával is rendelkezik, aminek nemcsak 
érzelmi-hangulati töltete, hanem jelentése 
van. [...] Rakovszkynak nemcsak reflexiós 

technikája, hanem látásmódja, első pillantása 
az, ami bölcseleti gesztusként működik - éles, 
figyelmes, árnyalt, mindenre kiterjedő, de 
nem mindent befogadó, könyörtelenül szá-
monkérő nézése mintegy keretet hasít bele a 
világ egyébként osztatlan halmazába." MAR-
GÓCSY István, Vagy-vagy, Apollon, 1993, 1, 
168. 

4 PARTI NAGY Lajos, Névszón ige. Rakov-
szky Zsuzsa verseiről, Jelenkor, 1989,1, 11. 
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