
olvasható, melyek szélárnyékos helyei a közbe-
ékelt, összefüggő írások Szilágyi Lenke fotómű-
vészetéről, a Párhuzamos történetek recenzióiról
és ezzel együtt a test tapasztalatáról, hermeneu-
tikáról és dekonstrukcióról, a jogosult kivételről,
a pascali nyulacskák bosszújáról, a derridai szel-
lemekről, Bibó István aktualitásáról, a kortárs ta-
nítványok filozófiai írásairól, a „jók” sekélyes
uralmáról, Jan Patočkáról, az iróniáról és végül
a dohányosok üldözéséről, összesen tizenkét,
külön is megszámozott írás. „Konkrét, eleven
beszéd” lesz a „tervszerűtlenség”, ahol az idő
strukturálja önmaga elmondását.

Ha én lennék Vajda Mihály daimónja, álmá-
ban meglátogatnám, és nem tiltanék meg sem-
mit, inkább arra biztatnám, folytasson múzsai
tevékenységet. Ha már Aszklépiosznak áldo-
zott, és eldobta a wittgensteini létrát, írjon regé-
nyeket, és igen, legyenek mesék, de ne verselje
meg őket. „A világ nem fehér, itt-ott fehér tetők,
de a talajon nincsen hó. S nem is ragyog a nap.
Barbara kertje most reggel is vastagon be van te-
rítve fehérséggel. Vajon a fehérség miatt nem
hallok harangszót? Merthogy ma reggel egyál-
talán nem hallok. Fél nyolckor sem hallottam,
most háromnegyedkor sem. Egyetlen templom
sem, a tanácsháza szintén, teljes csend. Furcsa,
nagyon furcsa. Csend a világban. Csak ha a rá-
diót kinyitom, ömlik a süket duma. Teljesen el-
viselhetetlen a politika. Semmi másról nincsen
szó, csakis a pénzről, kinek, meddig fizessen az
állam stb. Meg hát a sztrájkok, mindenütt, de ott
is a pénzről van szó. Persze mi másról lehetne
még szó? Jobb is így talán, persze hogy jobb, de
mintha valamire várna az ember. Már nem olyan
nagyon, mint régen. Újságra nem vagyok kíván -
csi. (2007. november 16.)” (Kalligram, Po zsony,
2009)

UJLAKI TIBOR

VILLÁNYI LÁSZLÓ:
MONDJA ÉDESANYÁM

„és hogy állsz a szerelemmel / kérdezi halálos
ágyán édesanyám” — indul Villányi László új
verseskötete (5.). Megragadóan pontos fölütés:
egyfelől rámutat a könyv tematikus középpont-
jaira (szerelem, halál, édesanya), másrészt meg-
előlegezi a párbeszédes jelleget, illetve a beszé-
lői szólamváltások poétikáját. Mert amíg a költő
előző — a vallomásos és a szerepjátékos meg-
szólalást variáló — munkáiban a szerelem onto-
lógiája adta a fő beszédtárgyat, a mondja édes-
anyám lapjain az anya és a fiú viszonyának
kétszólamú megidézésén keresztül tárul föl egy
család története — s egy évszázad történelme.

Helyesen állapítja meg a fülszöveget jegyző
Varga Mátyás, hogy az oral history hagyománya
sejlik át e poézisen: „Ezeket a szövegeket a csa-
lád történetének történelemként való átélése,
ugyanakkor pedig az anya egész életen át folyó
elbeszéléseiből építkező önértelmezés vágya
hatja át. Az életére visszatekintő anya és az ő tör-
téneteit felidéző fiú alakjának egymásra vetü-
lése, a női és férfi princípium szüntelen egy-
másba fordulása szinte mindvégig két elbeszélő
szimultán jelenlétét sugallja.”

A nyolcvannyolc rövid, cím nélküli vers a
verstani kötöttségeket és a központozás támaszát
is elveti. (Ez utóbbiból fakad a cím üdvös két ér-
telműsége is: a „mondja édesanyám” egyszer re
utal a függő beszéd és a megszólítás [’mondja,
édesanyám’] kötetbéli jelenlétére.) A keresetlenül
szikár versbeszéd így a lényegi tartalmakra
összpontosító emlékezet legalkalmasabb eszkö-
zévé válhat, amely lényegi tartalmakat — mivel
az talán lehetetlen volna — nem családregényes
teljességet célzó szövegsorozat, hanem föl-föl-
villanó epizódok és reflexiók lírai egymásutánja
viszi színre. A múlt és a jelen, a valóság és az
álom (és a képzelet) egymásba szervesülése hi-
telesen beszél a két világháborúról, 1956 és 1968
eseményeiről, a családfa és a kivándorlás föld-
rajzi irányairól (Galíciától Új-Zélandig, Bereg -
szásztól Ausztráliáig) — mindezt játékosan ko-
moly kozmológiai és asztrológiai kitérőkkel.

Néhány példát idézünk csak arra, hogyan
épül föl és miképpen hat ez a költői szövegvi-
lág. Az alábbi, gyermekkori emlék korszakot
jelöl emblematikusan (a „pilótakeksz” motívu-
mával s az éjszakai műszakban dolgozó nő ké-
pével), miközben a testvéri ragaszkodást („nő-
vérem kezét fogom”) hangsúlyozva a család
megtartó erejét példázza: „nem tudok elaludni
édesanyám keze nélkül / amikor éjszakára
megy dolgozni / csomagolja a pilótakekszet /
nővérem kezét fogom” (8.). Pár lappal arrébb a
lehetséges világok képzetével játszik el néhány
sor, ugyancsak históriai pillanatképet rögzítve:
„’56-ban hívja Emma néni / ha édesanyám meg-
fogja kezemet és nővéremét / s meg sem állunk
az óceán túlpartjáig / lehet egy szerelmetes férfi
várja ott / felülök a Buenos Aires-i villamosra /
s lenne magyarázat arra miért szeretem az ar-
gentin kéket” (11.). Az egyik legfontosabb vers
a jelenben álló beszélő múltakat összefogó te-
kintetével láttat kezdetet és véget; az „ottho-
nom” itt ráadásul a nyelvre-költészetre érthető
metaforaként is olvasható: „ha kinézek ottho-
nom bármelyik ablakán / látom a kórházat ahol
megszülettem / hajdanvolt házasságom albér-
letének fáit / a boldog versek tízemeletesét / a
Szent Imre templom tornyát / tövében ott van
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porrá lett édesapám és édesanyám” (34.). A fiúi
szemérem mélységét és a szerelem fölszabadító
hatalmát egyidejűleg dicséri egy háromsoros:
„évtizedekig arra várok hogy megcsókoljam / és
amikor szerelemben élek / akkor csókolom meg
édesanyám kezét” (64.). Nemzedékeket sorol
egymás mellé egy következő szöveghely, az éle-
tet és a halált azonos rangon, ugyanazon termé-
szetességgel mutatva föl: „édesanyám áldott álla-
potban van velem / amikor halott nagyanyámat
öltözteti” (83.). S a jóság mindentudó intelmévé
nemesül az a végső biztatás, amelynek igazsá-
gára („utólag mosolyogtok”) éppen e verssoro-
zat fájdalmas szépsége vall rá: „utólag moso-
lyogtok minden részleten / biztat halálos ágyán
édesanyám” (92.).

„A boldogsághoz két ember nem elég, mert a
boldogság sok békesség. A békesség: ismerni az
embereket, de mégis szeretni őket. És úgy élni”
— írja Kondor Béla. Ez a békesség terül szét, ez
a boldogság bujkál a mondja édesanyám versei-
ben. A megengesztelődés békéje, az emlékezés
már-már szenvtelen derűje. (Szenvtelennek hat,
mert a gyász pátoszát bölcsen kerülő, eszközte-
lenné stilizált versnyelv hozza létre. Ekképp fog-
lalhatja el a pátosz és a gyász helyét az emlékező
és alkotó szeretet.)

Villányi László és az Orpheusz Kiadó együtt-
működése ismét nagyon szép könyvtárgyat ered-
 ményezett (a Kurcsis László tervezte borítón
Szentgyörgyi József festménye látható). Jó kézbe
venni, élmény elmerülni benne. (Orpheusz Kiadó,
Budapest, 2009)

HALMAI TAMÁS

VARGA MÁTYÁS:
HALLÁSGYAKORLATOK

Különös feladat elé állítja olvasóját Varga Mátyás
hallásgyakorlatok című kötete. Az már a negy ven
számozott szöveg első darabjai után is nyilván-
valóvá válik, hogy a versolvasás hagyományos
mechanizmusai alig-alig, vagy egyáltalán nem
működtethetők a szövegek befogadása során.
A versszubjektum kilétére vonatkozó — s a
posztmodern irodalom által sem (teljesen) ér-
vénytelenített — „ki beszél?” kérdésének felté-
tele Varga Mátyás szövegei kapcsán több okból
is problematikus. Egyrészt azért, mert a művek
beszéd- és párbeszédrészletek, elhangzó mon-
datok, mondattöredékek sokaságából épülnek
fel, melyek beszélője mindig más és más. Időn-
ként nevek bukkannak fel a szövegekben, nagy
vonalakban azonosíthatók a beszélők társadalmi
szerepei (apa, anya, férj, feleség, kamasz fiú
stb.), az azonban, hogy éppen kinek a szólama

hangzik fel egy-egy szövegtömbön belül, esetle-
gesnek és véletlenszerűnek tűnik. Csakúgy, mint
ahogy nehéz eldönteni, hogy az azonos szere-
pekben megszólaló személyek a szövegek soro-
zatában ugyanazok-e, vagy mindig más valaki
hangjaként kell azonosítanunk a hasonló meg-
nyilatkozásokat. Legtöbbször szintén csak sejt-
hető a beszédrészek elhangzásának szituációja, a
helyszín, a megszólított kiléte.

Egyetlen biztos olvasási tapasztalat talán mégis
a „szerző” szerepének mibenléte: ő a lejegyzője
(mondhatjuk azt is, hogy írnoka) a valahol, vala-
milyen nagyvárosi környezetben, valamikor nap-
jainkban elhangzó mondatoknak. A lejegyzett
szövegek azonban gyakran befejezetlenek, töre-
dékesek, többször értelmetlenségig torzult, ron-
csolódott szavakból épülnek fel. Ezek a meghal-
lott vagy kihallgatott, véletlenül az utcán elcsípett
s megjegyzett töredékek az írnoki munkával
együtt végzett szerkesztői tevékenységnek kö-
szönhetően szerveződnek versszerű, a lap köze-
pén hosszabb-rövidebb tömbben elrendezetett
formába, s a tömbön belül — a verssorokra és
strófákra emlékeztető vagy az összeillesztett szö-
vegrészek határait jelölő — egy- vagy kétvonalas
tagolással kisebb szövegegységekbe. Az szintén
első olvasásra is nyilvánvaló, hogy a kötet töredé-
kes, különféle beszélőkhöz kötődő szövegrészletei
olyan világról vagy világokról adnak hírt, melye-
ket a létezés pátosza helyett a hétköznapi élet
gondjai, tragédiái töltenek ki.

Jogosan teszi fel tehát a kérdést az Élet és Iro-
dalomban közölt kritikájában Krusovszky Dénes:
„Vajon létrejöhet-e érvényes költészet a hallgatás-
ból, az »utcán felszedett« mondatokból, a líra
klasszikus eszköztárának kizárásával, sőt, a költői
szubjektum totális visszavonásával?” A kérdésre
akkor tudunk válaszolni, ha Varga Mátyás költői
kísérletét a maga művészettörténeti kontextusában
próbáljuk megérteni. Művészettörténeti, s nem
csak irodalomtörténeti, mivel az a minimalista köl-
tészet, melyre a könyv fülszövege is utal, újító
szándékának motívumait főleg a képzőművé-
szetből meríti. Olyan törekvésről van szó, mely
előzményeit és inspirációit a duchamp-i „ready
made”-ben vagy a szürrealista kollázstechnikában
találja meg, s mintha a Varga Mátyás-szövegek
építkezése is az automatikus írást idézné a szö-
vegfoszlányok véletlenszerű egymás mellé szer-
kesztésével. Túl azon tehát, hogy a magyar lírai
tradíciónak az a megszakítása vagy provokációja,
mely a hallásgyakorlatok kötetben történik, maga is
egy — majd’ egy évszázados — hagyomány része,
újra feleveti művészet és valóság viszonyának, a
művészet mibenlétének a kérdését. Varga Nyitott
rítusok címmel a Vigilia által kiadott esszéi is bizo-
nyítják, hogy a szerzőt teoretikusan is foglalkoz-
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