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1975-ben született Pé
csett. Egyetemi tanulmá
nyait a Pécsi Tudomány
egyetem magyar szakán
végezte. Jelenleg Kom
lón, a Nagy László Gim
náziumban magyartanár.
Legutóbbi írását 2007. 1.
számunkban közöltük.

Park egy távoli
kontinensen
Vörös István Teoréma című verséről

"Mind a halál, mind az élet a Ilyelv
hatalmában van, és a miképen kiki szeret

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."
Példabeszédek 18,21

"Millden út húsból van."
Edmond [abes

Vörös István költőként és irodalmárként is legtermékenyebb szer
zőink közé tartozik. Egyensúlyosan jelentékeny lírája számos fontos
darabbal járult már hozzá kortárs költészetünk vonzó sokszínűsé

géhez. Alább elemzendő verse A darázs tanításai című kötetében
(Pécs, Jelenkor L,Élő Irodalom"], 2000) volt olvasható.

Teoréma

Mi is az a költészet? Gyorsan
megmondom neked, mie/őtt
rosszul leszel a kérdéstól
Park egy távoli kontinensen.
Kell autópálya is a köze/be,
hogy zavarjon. Kell egy
fekete kastély üresen, le
nejlonozott bútorokkal, hogy
oda betérhess fázni. Várj,
még nem tudsz mindent.
A költészet az, hogy ott
kell élned, termosszal,
e/emózsiás dobozzal babrálva
minden nap. Sétálni
mész tehát a parkba, és a
forrásokat számolod. Bokáig
süllyedsz a csak fe/színén
fagyott mocsárba, a jég alatt
apró halakat figye/sz meg.
Ez lenne tehát, kérdezhetnéd.
Ez sem. Az, 110RY nem leszel
itt, hogy mosi se vagy itt.
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A kapcsolat a meg nem
születettekkel. Nem az abortáltak
rózsaszín népével, velük, akik
meg sem foganhattak. Két
hónap alatt is történhet valami
fontos. Egy meteort képzelj,
mely a földre szeretne becsapódni.
Ez lenne hát a költészet?
Nem, ez a szerelem.

A mű verstanilag szabadversnek mondható, nyelvezetére az élő

beszédszerűség jellemző. A 31 rímtelen sor astrofikus szerkezet
ben, enjambement-okkal is sűrűn élve kelti a rögtönző, a nern-mű

vészi beszéd képzetét.
A(z olvasót?) megszólító beszédmód és a kérdés-felelet retori

ka révén előálló dialogikus beszédhelyzet sajátossága, hogy vol
taképpen a megszólított helyett is a vers alanya beszél. Ami
egyszerre közvetíti azt a belátást, hogyaszöveget (bármilyen
szöveget) mindig az én uralja-alakítja, valamint, hogy a szöveg
(a vers, a nyelv) csak az én-t alakíthatja-uralhatja viszont.

A vers által - szép lírai álparadoxonnal - a költészet beszél
a költészet meghatározhatatlanságáról. (A meg-határozhatatlan
ság, a de-finiálhatatlanság itt azt is jelenti: ami meghatározhatat
lan, az behatárolhatatlan, határok közé nem szorítható, azaz ha
tártalan, vagy legalább határai be nem láthatók... ) Ez egyrészt
ars poetica-jelleget kölcsönöz a szövegnek; másrészt a posztmo
dern irodalmiság önreflexív hajlandósága s önreferens hajlama is
megmutatkozik benne (amely hajlamra, hajlandóságra a Teoréma,
puszta létével, egyúttal reflektál isl).

A folytonos helyesbítésekkel elbizonytalanított definíciós kí
sérlet értelmében a költészet titokzatosan távoli ("távoli konti
nens", "fekete kastély"), de bensőségesen rendezett ("Park");
nem az idill biztosítéka ("Kell autópálya is a közelbe, / hogy za
varjon."), nem is a tökéletesség ígérete ("kastély üresen", "betér
hess fázni"), mégis kényszerítő erővel bír ("ott / kell élned"), s
megismerésre csábít ("Sétálni / mész tehát a parkba, és a / for
rásokat számolod.", lIa jég alatt / apró halakat figyelsz meg");
nem mentesít látszat és lényeg kettősségének csapdájától ("Boká
ig / süllyedsz a csak felszínén / fagyott mocsárba"), ugyanak
kor létbölcseleti vonatkozással képes ráeszméltetni a saját hely, a
saját lét, a saját én kontúrtalan rejtelmességére, a van és a nincs
viszonyának bonyolultságára ("Az, hogy nem leszel/itt, hogy
most se vagy itt. / A kapcsolat a meg nem / születettekkel.
Nem az abortáltak / rózsaszín népével, velük, akik / meg sem
foganhattak. Két / hónap alatt is történhet valami / fontos.").

Helyesbítés, elbizonytalanítás és kísérlet; titokzatosság és ren
dezettség, távoliság és bensőségesség; az idill és a tökéletesség
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kétségek közt tartása; megismerésre kényszerítő hívás, elhívás;
látszat és lényeg, van és nincs problematizálása; a személyesség
és a személytelenség kockára tevése egyazon versnyelvi műve

letben: azt érezhetjük, hogy amit Vörös műve a költészetről állít,
azt - mint költészeti alkotás - saját nyelvi magatartásával
maga is megvalósítja, maga is színre viszi.

A definíciós sorozat utolsó eleme kozmikus távlatba helyezi,
végsőkig fokozza a költészet mivoltára/mibenlétére irányuló
kérdést: "Egy meteort képzelj, / mely a földre szeretne becsa
pódni." E hiperbolikus képre következvén szükségszerűen kap
minden előzőnél nagyobb nyomatékot a tartalmi váratlanság po
étikájára építő válasz, a vers zárlata: "Ez lenne hát a költészet? /
Nem, ez a szerelem." (E megoldás Elizabeth Barrett-Browning
Portugál szonettek című verssorozatának első darabját juttathatja
az intertextusok esztétikáján iskolázott befogadó eszébe. Ennek
utolsó sorai így szólnak: IJ>'.s tudtam, egyre jár / Nyomomban
egy misztikus Idegen / S hajamnál fogva hátra ránt-cibál: /
»Szólj, ki vagyok?« - s én halkan felelem / Zord zengésű sza
vára: »A Halál.. / S ezüst hang cseng rá: »Nem. A Szerelem.«"
[Kardos László fordítása.] S ha ehhez hozzávennénk, hogy a
Teoréma jelölő előtagján az "isten, isteni" jelentés érthető át, az
értelmezés köreit - költészet, szerelem, halál és Isten fogalmai
mentén - végképp beláthatatlanná tágíthatnánk. Amit egy követ
kező elemzés talán meg is tesz majd ... ) A költészet definiálásá
nak kudarca rögzül e ponton? Vagy költészet és szerelem egylé
nyegűségére ismer rá a költemény beszélője? Esetleg azt
mondják e szavak: a költészethez (a műhöz, a művészethez, az
esztétikai léthez) a szerelmen (a szenvedélyes ön-átadás transzcen
dens káprázatú teljességén) át vezet út - melynek azonban a
vers nem ér, nem érhet a végére? Hanem mintegy az olvasóra
bízza a célhoz érés módszertanát? Tudva (s ekképp tolmácsolva
e tudást), hogy csak személyes utak léteznek?

Csupán annyi bizonyos: a vers demonstrált látásmódja szerint
költészet és szerelem (a szerelem nyelve és a nyelv költészete)
egymást értelmezik, egymás felől értelmezhetőks egymáshoz vi
szonyítva értelmesek. Közös és kölcsönös definiálhatatlanságuk
- legalábbis a ráció és a logika szintjén (lásd a vers címétl) 
alapvető tapasztalat, egyszersmind idealisztikus alapvetés.

Akárha két szembefordított tükör között állna az olvasó - a
költészetben a szerelmet, a szerelemben a költészetet láthatja
tükröződni; s mindkettőben: magát.
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