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Var ga Má tyás ver sei az ol va sás 
irá nyá ba szin te ki for dí tott szö ve gek. 
Ol va sás ra irá nyí tott nyi tott sá guk nem 
egy sze rû en a mon dot tak gaz dag ér tel-
me zé si ho ri zont ját nyit ja meg, ha nem
be le ta szít ab ba az erõ tér be, ahol az 
ol va sás is az kell hogy le gyen, ami 
a vers: az ima lé leg zõ nyel ve. Az 
ol va só nak úgy kell el he lyez ni ma gát 
az ol va sás ban, hogy a ver sek szûk 
ke reszt met sze tén át ké pes le gyen 
be le il lesz ked ni lé leg ze tük tek to ni kus 
moz gá sa i ba, hi szen lá tás és hal lás,
a moz gás kö zel sé ge és tá vol sá ga az 
ol va só ra nyí ló te her ként is fel tá rul. 
Var ga Má tyás ver sei úgy kö ze lí te nek 
az ol va só hoz, ahogy a ma guk bel-
sõ vi lá gát is meg ké pe zik: ke re sik a 
fo gást. Ke re sik a fo gást a sza va kon, 
a nyel ven, az em be ren, és mind azon,
ami túl van raj tuk. Var ga Má tyás szá-
má ra a vers rez gõ mág ne ses tû, mely 
Is ten fe lé mu tat.

„csak errõl.– pe dig an  nyi min den tör té nik.
nap mint nap. – még ma reg gel is. a
jég tömb a ve rem ben: ahogy ke re sed a
fo gást”

(ni zan a föl dön)

(Je len kor Ki adó, 2006)
Komálovics Zol tán

Helyzet és köz érzet
(Meliorisz Bé la: Föld és föld kö zött)

An nak el le né re, hogy hét esz ten-
dõt fog át Meliorisz Bé la har ma dik 
ver ses kö tet ének kor pu sza, az al ko tói 
szem lé let mód, a szö ve gek te ma ti ká ja, 
stí lus vi lá ga, szim bó lum rend sze re – a 
né hány hang nem- és for ma vál tás mel-
lett is – egy tõ rõl fa kad, mo ti vált sá guk 
erõ sen ko he rens. Ezt lát szik iga zol ni 
a kötetegész alig-osz tott sá ga is: a 
hat van két vers mind ös  sze két cik lus-
ra ta go ló dik, me lyek da rab jai kö zött 
sok kal több az ös  sze ját szás, mint a 
kü lön bö zés gesz tu sa. Túl az em ber-
élet út já nak fe lén, túl ne gyed szá zad-
nyi köl tõi je len lé ten el sõ sor ban be teg-
ség bõl adó dó halálközeli gon do lat- és 
ér ze lem vi lág ih let te e mû ve ket, il let ve 
az élet kor hoz kö tõ dõ fel is me ré sek. 
Bár az ins pi rá ció for rá sa dön tõ en sze-
mé lyes élet hely ze tek hez kö tõ dik, és 
alap ve tõ en az én ál la po tát szem lél te ti, 
ez a faj ta egyen leg ké szí tés ge ne rá ci-
ós ak tu a li tás sal szin túgy ren del ke zik 
(Med dig, A mes  sze ség tit ka it, Sza vak 
után, Ma nem), s gya kor ta át lé nye gül 
ál ta lá nos ér vé nyû, kor raj zi jel le gû 
áb rá zo lás sá is (Mint fá rad ha tat lan del-
fi nek, Vá runk még, Sem mi két sé gem, 
Már sö tét ben, Csak en  nyi).

Kezd jük a kö tet vizs gá la tát a „fe lü-
let” gyors jel lem zé sé vel: csu pa kor-
sze rû meg ol dás tû nik fel a mû vek ben 

(il let ve az al ko tói mód szer tan ép pen 
hogy ke rü li a fel tû nést, szél sõ sé ges 
esz kö zö ket nem al kal maz – egy jel-
zés nyi vulgárnyelviség ki vé te lé vel, l. 
Meg is lát szik). Kor társ lí ránk szá mot-
te võ ré szé re jel lem zõ ek azok a ka rak-
ter je gyek, ame lyek e kö tet opu sa i ban 
do mi nál nak: sti li zál tan egy sze rû for-
ma vi lág (dí szí tet len sza bad vers-tech-
ni ka, delirizált vers be széd hét köz na pi 
szi tu á ci ók hoz kap csol va, al kal man-
ként szleng gel át szõtt köznyelvközeli 
be széd mód, a neologizálás tu da tos 
mel lõ zé se a fra ze o ló gi á ban és a kép-
al ko tás ban, il let ve tar tóz ko dás a fo gal-
mi böl csel ke dés tõl a szám ve tés hely ze-
tek ben is. Az egy sze rû sí tõ el já rá sok 
kö zé tar to zik a cím adás mi ként je is: 
a köl tõ csu pán ki emel egy-egy szót, 
szó kap cso la tot az adott szö veg bõl, és 
a vers elé il lesz ti. (A cí mek több nyi re 
motivikus nyo ma té ko sí tást ered mé-
nyez nek, so kuk ele ve sej te ti a vers 
han gu lat- vagy gon do lat vi lá gát, de 
van nak olya nok is, ame lyek épp az ál-
tal lesz nek ha tá so sak, hogy a szö veg a 
vá ra ko zás sal el len té tes kon tex tus ban 
ak tu a li zál ja õket, s ez a kö tet egy-
egy for du ló pont ján ösz tön zõ leg hat 
az ol va sói kí ván csi ság ra – pl. Is me-
rõs sza vak ra, Csak men ni, Elé ge dett 
va gyok, Fél kor só hí ján.) Spon tán nak, 
oly kor szin te öt let sze rû nek tû nik az 
egyes ver sek cent ru má ba ke rü lõ pil-
la nat ké pek, va ló ság rész le tek ki vá lasz-
tá sa, tar tóz ko dó nak a köz lés rö vid re 
zárt sá ga, gya ko ri tö re de zett sé ge.

Az el sõ hám ré teg alól jól ki ve he-
tõ en tûn nek elõ az egyé ni élet hely-
ze tek kel és a kor-je len nel egy aránt 
adek vát köz ér ze ti té nye zõk: bi zony-
ta lan ság, ki áb rán dult ság, re mény vesz-
tés, szkep szis, az iro ni zá lás ke ser nyés 
disz po zí ci ó ja.

A krisz tu si kor és a vég sõ vis  sza-
te kin tés szám ve tés hely ze té nek ha gyo-
má nyos stá ci ói kö zé Meliorisz Bé la
ese té ben egy al kal mi, bár el hú zó dó 
lel tá ro zó-át te kin tõ élet hely zet éke lõ-
dik, mely nek egyik ös  sze te võ je az öre-
ge dés sel, a má sik pe dig a fe nye ge tõ 
ha lál lal va ló re zig nált, fur csa mo so lyú 
szem be né zés. En nek va ló di döb be ne-
tét és fáj dal mát azon ban a köl tõ leg-
több ször lep le zi. Kön  nyed nek tû nõ, 
hely zet dal sze rû kom po zí ci ók ban 
be szél ró la, s e vis  sza fo gott ság ko ráb-
bi mû ve i nek tük ré ben al ka ti sa ját ság-
ként ér tel mez he tõ. Hang súlyt kap ná la
ugyan ak kor az iro ni kus szem lé let mód 
is, amely nem csak a vé de ke zõ ma ga-
tar tás kel lé ke, ha nem kö vet kez mé nye 
és le nyo ma ta hi ány ér ze te i nek, elé ge-
det len sé gé nek is. Em ber nek va lóbb, 
él he tõbb kor ban aki öt ven kö rül jár, 
töb bet ér zé kel het biz ton ság ból, bi zo-
nyos ság ból, kö ze lebb ke rül het a lét 
tit ka i nak meg fej té sé hez, az öre ge dés 
kö ze led té vel ugyan mind job ban fog-
lal koz tat ja az idõ prob le ma ti ká ja, de 
har mo ni ku sabb (böl cse le ti) vi szony-
ban is van ve le. A je len azon ban e ver-
sek ta nú sá ga sze rint ér tel met len pusz-

tu lást mu tat, a haj szolt és 
hal mo zott jó lét és fel szí nes 
örö mök mel lett kö zönyt és 
üres sé get te rem: „idõ bõl 
ki sza kít va / je ges tisz ta ság-
ban a táj / ha lott vi zek / 
nap sü tés ben für dõ / szá raz
ágak” (Je ges tisz ta ság ban), „vi szont 
ál ta lá nos az öröm / hogy foly to no san 
ja vul a mi nõ ség / s ami rõl ál mod ni 
se mer tél / má tól a bõ ség ko sa rá ból 
egy re több jut / leg alább sör bõl” (Fél
kor só hí ján), „nem kell vi lág gá men ni 
/ ház hoz jön a nagy sem mi” (Ház hoz 
jön).

A leg több ször kön  nyed nek mu tat-
ko zó ne xus mö gött a be járt élet sza-
ka szok ki áb rán dult sá ga és a je len 
re mény vesz tett sé ge nyo mán le szû rõ-
dõ ke se rû élet böl cses ség is mer he tõ 
fel mind egyér tel mûb ben és nyo masz-
tób ban. A köl tõ ké pes ugyan az el fo-
gu lat lan, tá vol ság tar tó szem lé lõ dés re 
és ön szem lé let re (l. vit rin-me ta fo rá it 
a Lel tár és a Fe lel te tés kor c. ver sek-
ben), vi szont fel is me ré sei ez zel együtt 
szél sõ sé ges re ak ci ó kat is ki vál ta nak, 
me lyek hol az eg zisz ten cia lis ta böl-
cse let re em lé kez tet nek („a ten ger ki si-
mult / aka ra tok vá gyak be omol va // a 
mes  sze ség tit ka it für kés  szük / mint 
sor suk kal meg bé kélt fe gyen cek”), hol 
pe dig a ci niz mus sal ro ko nít ha tók: „ele-
gem van min den bõl / sza rok az egész-
re // s hogy ez már so kak szá já ból / 
nem csu pán fe le lõt len el ha tá ro zás 
volt // meg is lát szik a vi lá gon” (Meg
is lát szik). Egy nyel vi po é nok kal is 
meg tûz delt pa ró dia (Hi á ba) éles gúny 
  nyal szem lél te ti, hogy meg vál tó sors-
for du lat ok nak, be tel je se dés nek eb ben 
a me sé it, il lú zi ó it vesz tett vi lág ban 
sem mi esé lyük. A be tel je se dés le he-
tõ sé gét egyik-má sik kom po zí ció még 
az iden ti tás, a sze mé lyi ség érés vo nat-
ko zá sá ban is meg kér dõ je le zi (Va cso-
ra után, Egy re in kább). S nem csu pán
a be teg ség élet hely ze te i hez kö tõ dõ 
je len sé get lát ha tunk ab ban sem, hogy 
a lí rai én alap ve tõ ma ga tar tás for mái 
kö zött meg je le nik a ki me rült vagy 
te he tet len pas  szi vi tás (Volt idõm, Amit 
nem hit tél), a fé le lem és az ide gen ke-
dés, a „kü lön bé ke” fá sult kö zö nye, 
un do ra („hú zód hatsz is vis  sza ma gad-
ba // mind egy éj van-e vagy nap pal / 
ha szö gek ver tek át / úgy hogy sem mit 
se akarj / leg föl jebb len ni még”, „már 
nem kí vá nok sem mit az élet tõl […] a 
vi lág gal meg bé kél ve ülök / a la kó te le-
pi er ké lyen”, „né ha már unom az egé-
szet / fej vagy írás nem iz gat”).

Ket tõs ér vé nyes sé ge van azok nak a 
szám ve tés-gon do la tok nak is, me lyek-
nek lé nye ge a gnosz ti kus szkep szis, 
va la mint a böl cse le ti ki tel je se dés 
le he tõ sé gé nek el vi meg kér dõ je le zé se 
(„lá tom ne he zen akar vi lá go sod ni / 
bár ezt fe lü lés nél kül is / meg ál la pít-
hat tam vol na”). Köz vet le nül vagy 
köz vet ve több nyi re meg fejt he tet len-
nek mi nõ sül nek a vers alany, il let ve 
ál ta lá nos ér vén  nyel a kor tár sak szá má-
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ra is a lét, a vi lág tit kai („a 
ten ger ti tok za tos mon da ta it 
hall gat va / él jük nap ja ink”, 
„tel jes a ti tok / vagy majd-
nem az / se hol sen ki érez ni
még is / ahogy az em lék te-
len idõ mé lyén / mo co rog-

nak a dol gok”, „így van ez s nem tud-
juk / me lyi künk van anya he lyett / apa 
he lyett me lyi künk a ha záé”, „hol volt 
hol nem éle ted / bal jós tit kos üze net”), 
s ez an nál in kább is nyo masz tó, mert 
bár az is ten tõl va ló párt fo gás re mé-
nyé vel a leg ne he zebb le szá mol nia az 
em ber nek (Öreg szem, Öt ven fe lé),
azt még is meg kell ten nie („csak azt 
nem tu dom / az úr mi ért ne hez tel rám 
/ hogy hall gat mé lyen / hogy jó ide je
/ egy bü dös sza va sincs hoz zám”). S 
ha mind ezek mel lett ma rad na is az 
utó kor nak ha gyott em lék-üze ne tünk, 
kor-kép le tünk, hát az nem több egy 
ko moly ta lan gesz tus nál: „pe dig dol go-
zik az idõ a nagy mû vön / tör té nel mi 
sza gok min de nütt / a re pe dé sek ben 
õs ré gi sza vak / de aki hisz még itt 
/ csak a sze mé nek (…) s amed dig a 
kéz ér he tett / a fa la kon gye re kes igye-
ke zet tel / la zán föl fir kál va: pi na zorro 
i love kriszti”.

Ami kor pe dig a meg fejt he tet len-
ség, az értelm(ezhet)etlenség kap csán
már ma gá nak a nyelv nek az al kal mas-
sá gát fir tat ja a szer zõ, an nak ars po e-
ti cai ve tü le te it is kény te len la tol gat ni, 
át gon dol ni. Igaz – pa ra dox mó don 
ép pen a nyel vet és an nak po é ti kai 
al kal mas sá gát fel hasz nál va –, itt sem 
jut sok kal to vább a ké te lyek kel va ló 
szem be sü lés nél, ví vó dás nál (Jár kál ni, 
Med dig, Ma rad nék, Is me rõs sza vak-
ra, Sza vak után, Ha, Jó nap juk van).
A nyelv mû vé sze szá má ra azon ban 
nem veszt he ti vég képp ér vé nyét, 
ér tel mét, esé lyét a po é ti kai le he tõ sé-
gek fel tá rá sa („de nem múl hat nak el 
a cso dák / ide je vol na meg szó lal ni”, 
„a sé tá nyo kat jár nám in kább / még is
sza vak kal szó ra ko zom / le ve le ket 
fo gal ma zok”), még ak kor sem, ha az 
al ko tói-em be ri prog ram lát szó la gos 
ku dar ca tu da to so dik ben ne („von zott 
a bar bár pom pa / sza bad akar tam len-
ni / s buj kál tam kü lö nös sza vak közt / 
nincs ná lam ne vet sé ge sebb”), vagy ha 
– ta lán ép pen mind ezek kö vet kez mé-
nye kép pen – a köl tõi szem lé let vál tás 
ered mé nye ként a rep re zen ta tív szûk-
sza vú ság nál alig jut, alig akar to vább-
jut ni a meg szó la ló: „szé pek a ver sek / 
a meg nem ír tak / a sem mi be hul ló / 
rej tel mes mon da tok / szép a né ma ság 
/ ha az zal töb bet mond ha tok”, „a hall-
ga tás esik jól / s nem hi ány zik má sok 
sza va sem”.

Ha te ma ti kus ér te lem ben vé ve nem 
is ta lá lunk e szám ve té ses ka rak te rû 
kö tet ben ars po e ti cá kat, a köl tõi meg-
ol dá sok több sé ge tu da tos (a Sem mi 
két sé gem c. opus ban a de-konst ruk ci-
ós al ko tás mo dellt szin te di dak ti ku san 
is szem lél te tõ), a posztmodernitáshoz 
kö ze li al ko tói mód szer tan ról ta nús ko-

dik. Az iro ni kus delirizálás, a for mai
stilizáció (vagy ép pen a for ma já ték, l. 
Nem múl hat nak el), a nyel vi mi nõ ség-
ke ve rés gesz tu sai mel lett ka rak te res 
jel zé sei en nek a gaz dag je len tés há ló-
za tot ered mé nye zõ át írá sok, intertex-
tuális já té kok is. A vi lág szem lé le ti 
vo nat ko zá sú egy más ra-ré teg zõ dés ben 
a fõ sze rep a Jó zsef At ti la-, Pi linsz ky -, 
Sza bó Lõ rinc- és Rad nó ti-mo tí vu mok-
nak jut, a halálközeliség ér zel mi-gon-
do la ti ref le xi ói pe dig Kosz to lá nyi 
han gu la ta i ra, ké pe i re ját sza nak rá 
el sõ sor ban. A sze mé lyes kö tõ dé sek 
szem pont já ból a leg hang sú lyo sabb 
rá uta ló gesz tus még is a kö tet zá ró
ver se és cí me (Fél kor só hí ján). Ez 
egy olyan faj ta iro ni kus lét ös  szeg zés, 
amely egy más ra vo nat koz tat va szem-
lél te ti, egyi de jû leg üt köz te ti és azo no-
sít ja is a je len vi lág kép ét és ér ték rend-
jét a lí ri ku si pá lya kez dés idõ sza ká hoz 
kap cso ló dó vi lág szem lé let tel. A 
meg idé zé sek, rá uta lá sok a kö tet ben 
min de nütt elõ for dul nak. Al kal ma zá-
suk az in di rekt koherenciaerõsítés-
nek az egyik mód sze re is, amely hez
kulcs sza vak és szi no ni má ik szórt, 
de fo lya ma tos (oly kor a köz vet len 
szö veg szom széd ság ban tömb sze rû en 
je lent ke zõ) is mét lõ dé se, va la mint a 
vers hely ze tek gya ko ri ro kon sá ga-azo-
nos sá ga tár sul.

A motivikus kap cso lat rend szer 
leg fon to sabb ele mei kö zé tar toz nak 
az idõ – élet út – úton lét, il let ve az 
idõ – el mú lás – em lé ke zés fo ga lom-
kör kulcs ki fe je zé sei. Mind két mo tí-
vum cso port hoz kö tõ dik a könyv cím 
ki vá lasz tá sa is. A for rás szö veg a gyer-
mekkor és a je len, va la mint a szû kebb
ér te lem ben vett szü lõ föld és a je len le-
gi élet tér kö zöt ti oda-vis  sza utak gya-
ko ri va lós szi tu á ci ó i hoz ren de li hoz zá 
a be széd hely ze tet. A kötetkontextus 
per sze to vább ár nyal ja, bõ ví ti ezt az 
ér tel me zés kört, így az ki e gé szül pl. a 
föl di lét (élet) és a föld ben lét (ha lál),
il let ve a re a li tás és a vá gyott lét for ma 
dichotómiájával. A ket tõs ség, el lent-
mon dá sos ság jel lem zi egyéb ként a 
vers alany vi szo nyu lá sát ma gá hoz az 
úton lét hez is. Nincs szó itt ele ve a 
pers pek ti vi kus ság ról, tao-bölcseleti 
meg kö ze lí tés rõl – az irá nyo kat vesz-
tett kor társ lét for ma ugyan is ki zár ja 
a be- és át lát ha tó sá got, a biz ton sá gos 
tá jé ko zó dás, lét ori en tá ció le he tõ sé-
gét (Mint ha). A „csak men ni” bel sõ
kész te té sét nem a ke re sés, új ra pró-
bál ko zás szán dé ka ins pi rál ja már (l. 
Nem is aka rok, Ház hoz jön – mind ezt 
ér de mes len ne ös  sze vet ni az Utaz zunk 
Pardubicébe c. kö tet útonlét-bölcsele-
tével), ha nem pusz tán az „in nen el” 
neg li gá ló – hol szin te de ka dens, hol 
meg hang sú lyo san a túl élés egy sze rû 
ösz tö nét tük rö zõ – men ta li tá sa, az 
ab ból adó dó in du la tok.

A „csak men ni” sa já tos prog ram-
já ra szó sze rint is pon to san rá rí mel 
a „csak len ni” ele mi vá gya (Le he tett 
vol na, Amit nem hit tél, Va la hol). Az 

idõ meg ál lí tá sá nak, az idõ bõl va ló
ki lé pés nek a szán dé ka (Jár kál ni, Ha 
le het ne) per sze el sõd le ge sen az el mú-
lás tól va ló fe nye ge tett ség ter mé sze tes 
re ak ci ó ja. Eb ben a mo tí vum kör ben 
fon tos sze rep hez jut nak a ha gyo má-
nyos év szak-me ta fo rák is, de jó val 
hang sú lyo sabb az idõ meg ál lí tás kép-
ze le ti-böl cse le ti vo nat ko zá sa it elõ tér be 
ál lí tan dó az em lék ké pek meg ma ra dá-
sá nak és ér tel mez he tõ sé gé nek prob le-
ma ti ká ja, il let ve an nak ké pi és szitu-
atív de monst rá lá sa (Is me rõs sza vak ra, 
Buj kál tam, Öt ven, Csa lá di fény kép; a 
leg rep re zen ta tí vabb emlékleltár egyéb-
ként ma ga az Alig vá rom c. vers). Ha 
eset leg oly kor úgy tû nik is, hogy az 
em lé kek ta lán vi gaszt nyújt hat nak, 
kár pó tol hat nak a tel jes ség ér zet hi á nyá-
ért, a kötetegész ka rak te ré nek meg fe le-
lõ en a köl tõ iro ni zá ló kont rasz tok kal 
szí ne zi át a majd nem-nosz tal gi át, s ez 
vis  sza ve zet ben nün ket az illúzióvesz-
tett, szkep ti kus alap men ta li tás hoz 
(Csak men ni, Érez ni, Csak az ol vas-
sa, Öreg szem).

Meliorisz Bé la leg újabb kö te te úgy 
épí ti to vább a lí rai élet mû vet, hogy a 
po é ti kai mód szer tan si ke re sen al kal-
maz ko dik az ak tu á lis élet hely ze tek 
ih let te új sze rû meg szó la lá sok hoz, s 
ezt az sem von ja két ség be, hogy a 
szö ve gek nek nagy já ból egy ti ze de a 
ro man ti ku sabb, ha gyo má nyo sabb lí ra-
esz mény esz köz kész le tét al kal maz za 
si ke re sen, hi szen ezek hi te les sé gét, 
ér vé nyes sé gét nem kér dõ je le zi meg 
a ver sek bõl az ol va só ra is át su gár zó 
szkep ti kus szem lé let. A köl tõi ka rak-
ter ös  sze tet teb bé, ár nyal tab bá vá lá sa 
és a szub jek tum ver sek ben jel zett 
ön azo nos sá gi-ön ki tel je se dé si prob le-
ma ti ká ja kö zött olyan faj ta ter mé keny 
di a lek ti ka bon ta ko zik itt ki, amely nek
le en dõ lí rai vis  sza jel zé se i re az ol va só 
már is kí ván csi vá vá lik, bár va ló szí nû, 
hogy ar ra már csak az itt ol va sott ars 
poeticus uta lá sok, il let ve az újabb 
pub li ká ci ók meg õr zött szûk sza vú sá-
ga mi att sem szá mít, hogy az ed di gi 
kö te tek meg je le né sé nek idõ köz-fe le-
zõ kro no ló gi át mu ta tó trend je foly ta-
tód ni fog.

(Je len kor Ki adó, 2006)
Ju hász At ti la

Kamera, töl tõtoll
Csokonai At tila versmozija

Négy év ti zed del ez elõtt Föl des 
An na el is me rõ já té kos ság gal ve tet te 
pa pír ra Jó kai An ná ról: klas  szi ku sok 
ka lóz lo bo gó ja alatt ha jó zott be a 
ma gyar iro da lom ba. Leg ol va sot tabb 
pró za írónk ve ze ték ne vé vel s meg any-
 nyi fe led he tet len mú zsa, em lé ke ze tes 
te rem tett nõ alak sze mély ne vé vel a 
ne vé ben. El sõ no vel lá i nak egyi ke ezt 
a cí met vi sel te: Csa lá di kör.


