
AZ ÉRZÉKEK ÉJSZAKÁJA
Varga Mátyás: hajnali3

„ne-
gyedszer veszem kézbe ezt a
könyvet. ugyanazokat az olda-
lakat lapozom át, ugyanazoknál
állok meg”
(V. M.)

Befelé forduló, félálomszerű állapotot idéznek elő
Varga Mátyás új versei, mintha valóban egy haj-
nalig tartó virrasztás részesei lennénk olvasás
közben. A kötet homályba burkolózó, egymásba
nyíló tereit bejárva pedig egyre mélyebbre eresz-
kedhetünk saját sötétségünkben, tapodtat se
mozdulva arról a bizonyos kényszerlakhelyről,
amelyet Keresztes Szent János nyomán „a lélek
éjszakájának” nevezhetünk.

Kijárat látszólag nincsen, legalábbis mindvé-
gig felismerhetetlen marad. Nem jelenik meg a
megtisztító feloldozás ígérete sem, mint az előző
verseskönyv (parsifal, parsifal) utolsó darabjában.
A lovaglegenda helyett ez esetben Carlo Gesual -
do életműve (pontosabban élete és műve) képezi
a megidézett/eltüntetett háttértörténetet. Egye-
dül a cikluscímek (a „Tanebrae” responsorium-
gyűjtemény tételei) utalnak ugyanis a stigmati -
zált zeneszerzőre — aki harmincévesen tetten
érte, majd megölte feleségét és annak szeretőjét
—, de a rá(juk) vonatkozó gondolatfutamok
csak nagyon átvitt értelemben fedezhetőek fel a
szöveg szintjén. Pilinszky szavaival élve egyfajta
„metaformaként” értékelhetjük a húsvéti liturgia
(feria quinta — feria sexta — sabbato sancto / nagy-
csütörtök — nagypéntek — nagyszombat) alap-
ján szerkesztett, zenei ihletésű kötet többszó-
lamú kompozícióját. Egy éjszakába nyúló
(belső) beszélgetéshez is hasonlíthatjuk azokat a
visszhangzó szólamokat, amelyek a könyv má-
sodik részében (responsorium / biblikus énekes
kollázs) különös felhangokkal szólnak tovább.
Miközben az eredeti környezetükből kiszakított
szövegfoszlányok megismétlik magukat, keretbe
is foglalják az újabb költeményeket, melyek így
párbeszédbe kerülnek a könyv első felé nek téte-
leivel. Ezzel a gesztussal a szerző formailag is kö-
zelít az említett Tanebrae (a latin szó jelentése: sö-
tétség, de a kifejezés egyben utal a nagyheti
hajnali zsolozsmákra is) Gesualdo-szerzemény-
hez, a kórus által előadott szakrális szöveg pedig
tágabb kontextusba helyezheti a költő köznapi
szavait. A széttöredezett, csendbe fúló versbe-
széd mögött tehát egy nagyobb lélegzetvételű,

teljesebb elbeszélés húzódik meg, amely ugyan
párhuzamba állítható Jézus szenvedéstörténeté-
vel, valamint feltámadásával, mégsem válik a
megszokott értelemben generatív elemmé, így
útmutatást sem adhat a szerző által kijelölt (vagy
éppen jelöletlenül hagyott) stációik között bo-
lyongó olvasónak.

Szánalom, alázat, szégyen, megbocsátás, szo-
rongás, irgalom — ezek lehetnek azok a kulcssza-
vak, amelyek ajtót nyithatnak a verseken átszűrő-
dő fényre, a sötétség mélyén derengő világosság
azonban csak akkor váltja fel az éjszakát, ha a be-
fogadó sem rejti véka alá saját háttértörténetét (lásd
Győrffy Ákos kritika-esszéjét a lite ra.hu-n). „[G]yors
álmaink összefolytak a / másik riadt keresésével.
— az / okokat nehéz // volt kiismernünk, de még
utolsó / éjjel is úgy nyúltál értem, mint / aki meg-
bocsát”. Felfokozott, vágyaktól és elfojtásoktól lá-
zas szerkezetek követik egymást, ezzel együtt egy
alapvetően meditatív tér nyílik meg bennü(n)k, ami
semlegessé teszi az olykor indulatos, olykor higgadt
hangokat. Mert egyfajta „hallásgyakorlatokat”
(Varga Mátyás Hallásgyakorlatok című kötete 2009-
ben jelent meg) tartalmaznak a hajnali3 írásai is.
Ezúttal azonban nem utcáról elkapott félmondat-
okból fércelődnek össze a szövegek; egy bensővé
tett, dialogikus gondolkodásmód, valamint egy
rendkívüli, egyszerre nyitott és zárt szenzibilitás ta-
pasztalataiból fakadnak. Egyáltalán nem éteri
éthosz, illetve érzékenység ez — ahogy az a szer-
ző hivatásához kötődő előítéletekből vagy elfo-
gultságból esetleg következne.

Az idézett misztikus, Keresztes Szent János
vonatkozó művében nem csupán a lélek, hanem
az érzékek éjszakájáról ír. Ugyanezt foglalják ma-
gukban ezek a versek is, ahogy azt egy korábbi
kritikában — bár másféle vetületben — meg-
próbáltam kiemelni a „Parsifal-parafrázisok”
kapcsán. „Belénk ivódott emlékeink felejthetet-
lenek. A legelemibbeket nem az emlékezet,
hanem az érzékek őrzik, közvetítőjük pedig nem
a múlt eseményeit felidéző képzelet, sokkal in-
kább azok a bevésődött (már-már meta)fizikai
ingerek, amelyek a megélt élményeket az időt-
lenség érzetével kísértik.” Mindez elmondható
az új anyaggal kapcsolatban is, azzal a kiegészí-
téssel, hogy az új Varga-versek egy fokkal még
erőteljesebben helyezik előtérbe a test (legfő-
képpen a szaglás és a tapintás érzéki) emlékeze-
tét. „— később elég lesz / egy hasonló arc vagy
mozdu- / lat, egy meglepő hanghordozás, / de
akár a szagok, a fényviszo- // nyok váratlan egy-
beesése is, / hogy összezavarja az időt, s / hogy
egy pillanatra elhidd: / az a test még lehet való-

394

KRITIKA

12_KRITIKA_Papp Máté_Varga Mátyás_Layout 1  2014.04.15.  14:01  Page 394



ságos.” Felidéződhet az Újszövetség egyik feje-
zete, ahol Jézus „testének templomáról” beszél
(Jn 2,18–22), de Nádas Péter regényei is eszünk -
be juthatnak a kötet olvasása során. Mindenestre
ez a puritán poétika kétségkívül alkalmas arra,
hogy egy testhez tapadó, ám attól mégis elemel-
kedő stilisztikát hozzon létre, melyben a hús fer-
tőző szépsége járja át a lélek minden zegét-zugát,
annak rejtekébe mégsem férkőzhet be. (Egyéb-
ként szó sincsen a keresztény kultúra egykori
„testellenességének” költői kompenzálásáról, bár
az ilyesfajta „ellensúlyozó” költészet kifejezetten
provokatívnak hathat ebből a szempontból…)

A széttagolt szövegtest címnélküli szaka-
szokra oszlik, mégis egy lüktető, organikus egé-
szet alkot, amely viszonylagos semlegességében
is fenntartja a figyelmet, bár a kötet inkább a fo-
lyamatos befogadásra alkalmas; a versek a kü -
lön-külön való olvasáskor nem rendelkeznek ak-
 kora hatásfokkal, mint összességükben. Akár egy
szimfónia- vagy egy responsorium-partitúra
esetében, ahol az egymástól elkülönített szóla-
moknak nincs akkora zenei jelentősége, mint az
együttes megszólalásnak.

„…hamar rájössz, más / emberek ülnek itt.
// nehéz szaguk zavar. / olyanok, mintha egy- /
másból lennének”. A hajnali3-ban is több szólam,
valamint érzéki felület csúszik össze észrevétle-
nül, vagyis nem egy lírai én emlékeivel, élmé-
nyeivel, képzeteivel szembesülünk, hanem le-
galább három névtelen személyiséggel, akik
mégiscsak „egymásból vannak”. Nem pusztán
érintik, hanem bekebelezik a másikat, ahogy
Varga Mátyás költészete is eltűnteti a határokat a
különböző elbeszélői rétegek közt. Ennek elle-
nére az egymástól elidegeníthetetlennek tűnő
elemek tükrözésében is állandó feszültség vibrál,
ami egy keresztbekötött, ambivalens kapcsolat-
rendszer képét villantja fel. Szeretői, szülői, test-
véri, isteni kötelékek látszanak kibomlani, de tu-
lajdonképpen eldönthetetlen, hogy kinek (vagy
minek!) az érzékelésmódján keresztül közelítünk
egy-egy emlékképhez, eseményhez vagy jelen-
séghez. Szerzetesköltőről lévén szó hiányolhat-
nánk az úgynevezett metafizikai mozzanatot a
korábban megnevezett üdvtörténeti „metafor má -
ra” hivatkozva, melyet Gesualdo „művészi ve-
zeklése” is alátámaszt. Mégsem a meghittség ide-
jét méri a mű által ránk nehezedő, megtestesülő
mulandóság. „— és / most, fényes nappal szinte
/ maguktól, az öngyógyítás / bárgyú eszköze-
ként indultak // el mondataid a fájdalomnak /
ebben a korai periódusában, / amikor a test még
nem / ocsúdott fel…”

Szinte animális ösztönösséggel nyilvánulnak
meg az érzéki emlékezet feltétlen és feltételes
ref lexei, amelyek a testnek kiszolgáltatott lélek
lappangó látleletét hozzák felszínre. Ezen kívül
egy interperszonális reflexivitás is érvényesül,
amely inkább az érzelemvilágon keresztül köz-
vetít valamit a kisajátított emberi kapcsolatok ké-
telyektől terhes viszonyrendszeréből. „…mi meg
a / hajnali utazástól elbágyad- / va ösztönösen is
az árnyé- / kot kerestük. néha elfogott / valami
furcsa szorongás, // de bűntudatnak nem mon-
/ danám. elegen voltunk ah- / hoz, hogy hall-
gassunk. így / adtunk jelet kétségeinkről.” A ki-
elégíthetetlen közeledési kényszer vagy vágy
rendszerint kudarcot hordoz magában, és elide-
genedésre készteti a lírai én(eke)t. „— a kielégü-
lés vég- / képp zűrzavaros: mit adhat át / egy
csupasz bőrfelület annyi / névtelenségből? per-
sze, az al- / jasságot is önmagadon muto- /
gatod. de kimagyarázhatnád / ezt is nyilván, ha
volna egy / másik út, legalább egy időre.” Nyil-
vánvalóan a „keskeny út” személyre szabott kál-
váriáján át juthatunk el a versek középpontjába,
ahol — a kéretlen konfesszióhoz — már szavakra
sincs szükség: „…elég / lesz a másik nyelv, a
néma. — / ha mégis késznek mutatkozol / vala-
mire, legyen az a mi titkunk.” Nem a szavak
szintjén történő megértés fogja feltörni Varga
Mátyás poétikájának „pecséteit”, sőt, az erre való
törekvés inkább csak tovább növeli a kötet enig-
matikus erejét. A túlzott titokzatosság egyébként
sokak számára nehezítheti az elmélyülést — egy
mérsékeltebben alulstilizált „aura”, illetve egy
kevésbé fragmentált szövegképzés szélesíthette
volna az olvasók útját, felerősíthette volna az előt-
tük járó léptek visszhangját, de talán így meg fosz-
totta volna őket az újraolvasás egyre mé lyülő
koncentrikus köreitől.

Minden Varga Mátyás-vers valamiképpen a
megváltatlanság kérdését járja körül, így az ol-
vasó is lépten-nyomon rákényszerül egyfajta ön-
tudatlan lelkiismeretvizsgálatra. A hajnali3 hang-
jai is erre hívnak, de homályos tükröt tartanak
elénk, amelyben egy pillanat alatt elmosódnak az
arc körvonalai. Nem csupán önmagunkkal kell
hát szembesülnünk, hanem megannyi másik tü-
körképpel is, mert miközben saját sötétségünkbe
merülünk alá, egy alaktalan, soktagú test részévé
válunk. És hiába várunk (f)eloldozást, ettől a fáj-
dalomtól megfeszített, közös testtől nem sza-
kadhatunk el. Csak ha eljön a reggel… (Magvető,
Budapest, 2013)
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