
LACKFI JÁNOS: ELKÉPZELHETŐ

"A vers nem kiáltvány. Ha mégis, hát csak egy
csendes forradalomé. Ez a lázadás a tárgyak, az
alábecsűlt, a szolgasorban tartott részletek láza
dása. Egy szem mazsola, egy pár kínai gyárt
mányú zokni, egy csepp vörösbor, az elmosoga
tott poharak vagy egy darabka töpörtyű joggal
igénylik, hogy apró lényükben megtaláljuk a vi
lág egy-egy sűrűsödési pontját" - szólhatna
akár a költő ars poeticájaként e néhány sor. Az
immár ötödik verseskötetét megjelentető fiatal
költő újabb kirándulást tett a mindennapok ku
sza összevisszaságában, hogy felkutassa és az
érdeklődök számára "fogyaszthatóvá" tegye
ezeket a sűrűsödési pontokat. A három év ter
mését tartalmazó kötet továbbviszi az előzőek

által teremtett lüktető líraiság hagyományát, ha
lehet, még érettebbé téve azt.

Lackfi versei megpróbálják feltérképezni lét
és létezés sejtelmes zegzugait, a látvány mögött
feltárni a lényeget, bepillantást adni egy velünk
együtt és tőlünk függetlenül is létező világba,
mely csak akkor válik érdekesebbé, ha tekinte
tünket éberebben szegezzük rá. A vállalkozás
tétje nem kevesebb, mint hogy: "Lehet-e ezt a
káoszt ráncba szedni, / vagy e rendet káosszá
szórni szét?" Megtalálni a kapcsolódási pontot
az én és a világ között, én és ők kőzőtt, én és Is
ten között. A módszer az ,,6/<-1ét" kikristályosí
tása, a lehető legalaposabb analízis: "Őket beke
ríteni valahogy beteríteni zizegő lombhálóval /
melynek kupacában kikeveredni matatna az
élet / őket kikeverni palettán ők lenni csak". Az
eszköztár kellékei: a kontempláció, a lehető leg
intenzívebben megélt érzékelés, a jelenség apró
részletekre való lebontása majd újra felépítése,
végül a látvány megszelídítése, a versbe formá
lás általi átlényegítés, az érzéki megjelenítése.

A kötet fóbb csomópontjai a múlt, a család, a
körülöttünk lévő világ és annak mindennapi
eseményei mentén körvonalazódnak. Minden,
ami körülöttünk zajlik és a világ részét képezi,
érdeklődésre tarthat számot: a kis kínai, aki tu
dott valamit a hiábavalóságról, a feleségét verő

szomszéd, a telten gyűrűző puhafa, a porzsák
ban a pormacska. Versei egyszerre személyesek
és szólnak mindenkinek. Lackfi úgy veszi fel a
távolságot, hogy közben jelen van mindenütt,
megpróbálja felvenni a kűlső szemlélő szerepét,
de ugyanakkor berendezkedni az ,,6k-/ét"-ben:
"Ilyenkor érteni meg, mi az, hús a húsomból,
vér / a véremből. ni, ott fut kéklő ágacskákban
a bőr / derengő fólia-hártyája alatt. Az enyém.
Az övék. / A miénk?" Az emlékek halmaza, a
múlt szorosan összefügg a jelennel. kapcsolódik
a világgal, melyek összességéből próbálja defi-
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niálni magát az egyén. Az ,,6k-lét" állandóan
változik: hol no smoking-Iét, hol csepűrágó-Iét,
hol izzadás-Iét, minden egyes alkalommal gya
rapítja a létezésről alkotott fogalmainkat.

A "Mindenről való beszéd" szó szerint érten
dő: a versek világa hierarchikus rendszert alkot,
a legapróbb részletektől indulva fokozatosan
halad előre, a legmagasabb felé tör, a létet pró
bálva hálójába befogni: "Rábízni magadat a lét
re / miként a rozsdás vas fedélre / kifeküdt
rozsdaszőrű macska / kinek szemhéja össze
varrva / Nem hagyni üres négyzetet sem / me
lyet a tág tér bevehessen / be kell ültetni körbe
zárni / virág haszonnövény akármi". A részle
tek felnagyításával, körvonalazásával érthető

meg az az összefüggésrendszer, amely kerek
egészet alkot. Lassan renddé szerveződik a ká
osz, amelyben mindennek megvan a maga he
lye és rendeltetése: "Mert vannak ugyan ide
lenn keresztbe-kasul szolgalmi útjaink, / de
mégiscsak Egyvalakinek nevére lett íratva ez a
világ". A "Mindenről való beszéd" a kettős ér
telmezésben nyeri el igazi jelentését, ahol a hat
halász a Balti-tengeren ugyanabba a létbe tago
zódik, mint a minden szépségtőlmentes alakját
vállaló töpörtyű, ahol minden apró mozzanat
valahogyan mégis az egészre utal, ahol az
egyén úgy érzi magát, "mint akinek magasabb
bábjáték szálain felfüggesztve inog koponyája".
A "Mindenről való beszéd" egyszerre jelent
mindent és Egyet, de ahhoz, hogy Egyről be
szélhessünk, elóbb a mindennel kell kezde
nünk.

Lackfi lírája egy olyan világba kalauzolja az
olvasót. amelyben csupa régi ismerőssel találja
magát szemben, mégis újdonságként hat az a
megvilágítás, amelyben feltűnnek. Köszönhető

ez annak az éles és kifinomult látásnak,
amellyel szemügyre veszi a maga köré szerve
ződő, állandóan változó és mozgásban lévő vi
lágot, ahogyan magához édesgeti annak önma
ga számára fontos mozzanatait, majd eltávolít
ja, hogy másokkal is megoszthassa azokat.

A kötetet záró vers utolsó sorai így hangza
nak: "Vagyis a költő ír, amint a szántóvető /
vet, vagy éppen arat, csak azt nem tudom, most
vetek el valamit, amit másvalaki arat majd le /
helyettem, vagy épp most aratok, mondjuk
kornlót, / s egyszer valamikor, ha a futószalag
rói legördül a / végtermék, valaki más / issza
meg a levét." Az olvasó válasza csak annyi le
het, hogy elégedett, amiért megspórolták neki a
vetés és aratás fáradságát, és élvezi az üdítő

nedű zamatát. (Nagyvilág Könyvek, Budapest,
2001)
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