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A fenség rozsdálló
kapui
Rába György Apák és fiak című verséről

"Verset a vershez, szót a kínhoz mérni,
és meghallani, amit elhallgattak."

Szabó T. Anna

"A közös kultúrából senki nem tud
a saját szakállára kiiratkozni,"

Nádas Péter

A számvetés mint lírai program Rába György újholdas esztétikájú
költészetének hosszú ideje, talán már a kezdetektől jellegadó sajá
tossága, megkülönböztető jegye. Az Apák és fiak című vers (ín: Rá
ismerések. Balassi, Budapest, 1996) - mint hommage-ba foglalt ars
poetica s mint elégiává kibomló episztola - a számvetés gesztusát
nemcsak kivételes nyelvi-poétikai színvonalon, de kortárs költé
szetünkben szokatlan összetettséggel is gyakorolja. A költő, aki "a
tárgyias-intellektuális tudat1íra szólamát szigorú, tömbszerű zárt
sággal társította" (Kulcsár Szabó Ernő), e művében a fogalmi típusú
versbeszéd, a könyörtelenül következetes gondolatiság, a végsőkig

hangolt forma fegyelem különös erejű megvalósulását adja elénk.

APÁK ÉS FIAK

Nyomkeresó1c század eleji költó1c
a tizenkilencedik szökevényei
még hittétek. kérdésekre a választ
[arsangolók tudják kimondani
görög khitont mágus-süveget öltó1c
piros mellényt gyermeki hacukát
próbálgattátok cserélt csillagállás
tán boldogítóbb sugallatot ád
a báli napok [ölhangolt beszédét
ízlelgettétek is nyelveteken
megsúgl1atja eeztendőkrc a jelszót
az a rejtélyes az IlZ idegen
éltettétek a lázat meg a nuimort
suttogtátok csak a szépség maga
csalogatott a cél igézetével
a nuinészeick paradicsoma

362



azután a mulatság iiledéke
a hamuban jöhet a számvetés
vallomás szetlan surraná folyónak
és valóban maga ellen vitéz
akinek szózatát meghangszerelm
jajgatása maradt s az ttanguüar:
nyers fiak ezért téblábolunk mi
a fenség rozsdálló kapuiban
fejiinkbe mást vert történelmi lecke
hó alól nem mag egy szénrög jut-e
kóbor disznókrumpli kantinszemétbó1
s posztónk szálakra nyűtte fésüje
csupasz hétköznapok nagysága vár ránk
szemérmetlen környezet panaszos
siráma vár a természet regéje
a kanyarban sikongó villamos
panorámának pókháló magánya
rissz-rossz szállás kamrája szögletén
s vitorlázó ölyv s remény szerelem
mint szalma közt kidöntött pléhedény
ez a mi szemhatárunk az enyém is
s ha döngetek rajta kopogtatok
nem tapasztalaton túl istenítek
de épp egy emberi mozdulatoi

A cím két azonos hosszúságú (két szótagból és négy betűből álló)
főnevet rendel egymás mellé. Az így kapott tükörszerkezet (ame
lyet a kapcsolatos kötőszó is erősít) a két fél, apák és fiak egyen
rangúságát sugallja. Lényeges továbbá, hogy e Turgenyev-para
frázisban a kapcsolatos mellérendelés második tagja fiúk-ról fiak-ra
változik, ami, ha nyelvérzékünk nem csal, közvetlenebb és szoro
sabb nemzedéki viszonyt jelöl, s egyben a kulturális folytonosság
bensőséges zártságát is kifejezi. Mindez azért kíván külön figyel
met, mivel a vers maga éppen arról a traumatikus tapasztalatról
ad számot, hogy ez a család-metaforikával leírt kulturális közös
ség immár a megszakítottság és elválasztottság történeti terhével
jellemezhető leginkább. S nemcsak számot ad róla, de versnyelvi
minőségével szemlélteti is, hogya történelmi cezúra (valamikor a
huszadik század második harmadában), talán nem véletlenül, po
étikatörténeti fordulattal, fordulatokkal esett egybe.

A 40, félrímekkel egybefűzött tízes és tizenegyes jambusi sor
egyetlen szövegtestet alkot, egyetlen retorikai ívbe rendeződik.

Egyetlen, ám nem tagolatlan, azaz nem szerkezet nélküli tömb
be, nem szerkesztést nélkülöző ívbe. A megszólítás - mint első

kompozíciós egység - metaforikája markáns fölütést ad a vers
nek: "Nyomkeresők század eleji költők / a tizenkilencedik szö
kevényei ... " Ezt követően a 3-16. sor a megszólítottak korát s az
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erre a letűnt időre jellemző művészi magatartást és esztétikai vi
lágképet idézi föl - ugyancsak a képes beszéd érzékletes esz
közeivel: "görög khitónt mágus-süveget öltök / piros mellényt
gyermeki hacukát / próbálgattátok cserélt csillagállás / tán bol
dogítóbb sugallatot ád", A századelő ekképp a stílusirányzati
gazdagság kísérletező időszakaként jelenítődik meg. Az eszté
tizmus szemléletmódjának (s elsősorban is talán a szimbolista
létfölfogásnak) pontos összegzését nyújtják a szépség-központú
kulturális önértés ideáját az elvágyódó-transzcendáló hajlandó
sággal összefüggésben kiemelő sorok: "éltettétek a lázat meg a
mámort / suttogtátok csak a szépség maga / csalogatott a cél
igézetével / a művészetek paradicsoma". A 17-24. sor a közösség
nevében beszélő lírai alany saját jelenét rajzolja meg. A verset e
részben a költészettörténeti önreflexió nemzedéki ars poeticává
formálja - amit egyebek mellett a világégés konkrétumaként és
biblikus allúzióként egyaránt jól értelmezhető "hamu"-motívum
alapoz meg: "azután a mulatság üledéke / a hamuban jöhet a
számvetés / vallomás szótlan surranó folyónak / és valóban ma
ga ellen vitéz / akinek szózatát meghangszereini / jajgatása ma
radt s az hangtalan / nyers fiak ezért téblábolunk mi / a fenség
rozsdálló kapuiban". A számvetés aktusa természetesen éppúgy
ráérthető az ezt tematizáló versre, amint a "szózat" (mint "hang
talan" "jajgatás" - s mint az azonos című Vörösmartyműre az
individualizálódás és elmagányosodás nyelvi léthelyzetéből uta
ló jelölő) is visszavonatkoztatható a szövegre. S "a fenség rozs
dálló kapui" trópusa is olvasható az e sort magában foglaló al
kotás önjellemzéseként. (Gondoljunk csak a központozás
Rábánál programszerű elhagyására, amely több helyütt mondat
tani többirányúságot, többértelműséget eredményez. Ám e for
mális sajátosság, ha helyesen értjük, nem a jelölők szabad já
tékaként mutat vissza magára, hanem jellemzőmód inkább a biz
tos jelentések hiányának válságtapasztalatára vall rá.) Lényeges
rögzítenünk, hogyaromlásmetafora értelmében nem az értékek
világa ("fenség") maga, csupán e világ hozzáférhetősége ("rozs
dálló kapui") vált bizonytalanná. A 25-36. sor mindenekelőtt a
jelent ("csupasz hétköznapok nagysága") értelmező múlt jegyé
ben áll. A történelmi valóság s a művészet világa közti konflik
tus (illetve az általa bekövetkező értékvesztés) korszakformáló
tragikumát intertextusok is nyomatékosítják. A történeti megsza
kítottság/elkülönbözödés tapasztalatát kétszeres Ady-áthallás
erősíti föl: "fejünkbe mást vert történelmi lecke / hó alól nem
mag egy szénrög jut-e" (vö. Történelmi lecke fiúknak, Mag hó
alatt!); a remény alakzatát emblematikus súlyú, jelölt vendégszö
veg (Pilinszky A ezerelem sivatagl1 című versének záró sora) vonja
a reménytelenség hatókörébe: "remény szerelem / mint szalma
közt kidöntött pléltedém]" . Az utolsó négy sor összefoglaló dikciója
a jövőbe távlatosított jelen képét festi föl, az alanyivá váló vers-
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beszéd személyes hitelével. A deszakralizálódott világról s a de
zillúziós világképről a zárlat a versnyelvi eszköztelenség para
digmatikus tartományába visszahúzódva beszél, az artisztikum
lehetőségeit egyszerre fokoz va le és szellemítve át: "ez a mi
szemhatárunk az enyém is / s ha döngetek rajta kopogtatok /
nem tapasztalaton túl istenítek / de épp egy emberi mozdulatot".

A mű verstani rendje - a számot se tekintsük véletlennek 
három ponton módosul. Mindhárom szöveghely kitüntetett fon
tosságú. A 11 és 10 szótagas sarok egymást váltó rendszerét rög
tön a második sor kikezdi, a beszéd tárgyát és módját alig észre
vehető bravúrral vetítve egymásra. Az "a tizenkilencedik
szökevényei" rész, amely a történetiség horizontját nyitja meg,
12 szótagas fölépítésével mint verstani megoldás maga is törté
neti jelenség - hiszen a francia alexandrinnal rokon jambusi
trimeter (hatos drámai jambus) elsősorban a modernség előtti

magyar líra (és fordításköltészet) kedvelt sorfaja volt. A 23. sor
("nyers fiak ezért téblábolunk mi") a várt 11 helyett csak 10 szó
tagos, s ezzel összefüggésben a költemény jambikus verselése is
átalakul benne trochaikussá - a nyersesség és a téblábolás han
gulatiságát a verstan eszközeivel érzékítve ily módon. S ugyan
csak a hiányzó 11. szótag hívja fel a figyelmet a 35. sorra ("s vi
torlázó ölyv s remény szerelem"), melynek "remény szerelem"
kitételét (a vers két hangsúlyos értékfogalmát) két oldalról fogja
közre az üresség, a kiüresedettség alakzata: előbb a "hit, remény,
szeretet" fogalomhármasából odaérthető "hit" hiánya, utóbb pe
dig a Pilinszky-intertextus által fölidézett sivatag-képzet baljós
sejtelme révén.

Egyszerűsítő összegzéssel végül úgy fogalmazhatunk: Rába
György korszakos jelentőségű művében a késő modern irodalmiság
szólítja meg a klasszikus (esztéta) modernséget - a posztmodern
korszellem viszonylatai közül fordulva így kétszeres elszántság
gal is a múltak felé. Az időszembesítésbe foglalt értékszembesí
tés hagyományos műveletét a vers tehát történeti-metapoétikai
szinten hajtja végre. Mintegy a "cserélt csillagállás" reflektált tör
téneti tapasztalatát élve meg a saját (nyelvi) lét közegében, a sa
ját kor hatalma alatt, a saját kulturális identitás radikálisan új
szerű körülményei között.
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