
74

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.
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A szel le mes kri ti ku si szó for du lat 
(szin tag ma, fûz né hoz zá in dex szám 
alat ti jegy zet ben most portretizá-
landó, indexomán köl tõnk) még 
in kább ér vé nyes az 1951-es év já ra tú, 
So mogy ból (Kis ba jom ból) szár ma zó 
Cso ko nai At ti lá ra, aki Rastignac a
Sza bad ság-he gyen cí mû kö te té vel 
1981-ben je lent ke zett. A má so dik, 
az InEdith 2001-ben, a har ma dik, a 
Dirádó 2006-ban hagy ta el a nyom-
dát. Mint ha a So mogy ba (Csur gó-
ra) is át szár ma zott Cso ko nai Vi téz 
Mi hály len ne fel me nõ je – és az 16…-
es-as-ös/1965-ös/1987-es szü le té sû 
Cso ko nai Li li a hú gocs ká ja („Cse pel 
szür ke la pá lyá ról”). Cso ko nai (At ti la) 
egy ko ri emi nens sze ge di böl csész ként 
nyil ván jól tud ja, hogy Cso ko nai 
(az e „nyívvel tellyes vi lág ra” lött
Li li) au to bi og rá fi á já hoz (a sze ge di) 
Hódosy An na má ria elem zé se sze rint 
Cso ko nai (V. Mi hály) fi lo zó fi ai köl-
te mé nye i nek van a leg több kö zük. A 
Dirádóban az Érett sé gi ta lál ko zónk ra 
– a Dísz te len köl te mé nyek 1. – expres-
sis verbis meg ver se li a nomen est 
oment (a la tin for du la to kat, ide gen 
nyel vi in tar zi á kat igen csak ked ve li 
po é tánk): „Ho vá tûnt az a kar cos / 
»Élmény-élességû« amatõrfilm / […] 
/ Rossz akusz ti ká jú mûvház / Szín-
pa dán sze re pelsz so kad szor / Gesz-
ti ku lálsz – »Egy ká lo mis ta pap / S 
Csokonai« – poénkodsz / Kibekkeltél 
az óta fe ke tén-fe hé ren / Több mint har-
minc évet”. A ré gi fe ke te-fe hér film 
mel lett van friss, rím tánc tól szí nes is. 
Ben ne még gu nyo ro sab ban oda szól 
Csokonai-„alteregó” ön ma gá nak. 
Az én Szé che nyi prog ra mom ele jén 
or vo sát, dr. Hárdi Lil lát éri az aján lás,
majd a „Lil la-vers” má so dik sza ka szá-
ban bu gyog az el len-bor dal: „Né zed 
öt li te res kan ná mat akár hi szed / Akár 
nem ben ne töb bé nem bort vi szek / 
– Két ség be is es ne Lil lám ha esmég 
in nám – / Ha nem egy hét re ele gen dõ 
gyógy vi zet”.

Köl tõ ha At ti la (s ha Sze ge den a 
li te ra tú ra de ák ja), él te ti to vább Jó zsef 
At ti la tra dí ci ó ját is. Hi szen azt szin te
az ös  szes nem-At ti la is örö kí ti! S épp 
Cso ko nai At ti la ne vin né, aki (ol dal-
pis lan tás nél kül per sze; ön jo gon) 
Jó kai An na úgy mond ka lóz zász ló it 
is meg lo bog tat ja?! A De he ro i zá lás 
(a két azo nos cí mû bõl a ré geb bi)
parodisztikus ne gye dik da rab ja Ezüst-
la ko da lom: Arany ék, Jókaiék iga zol-
tan tá vol cím mel Pe tõ fit kel ti ke se rû 
ké sei élet re. Egy/több An na sem 
ma rad ne ve zet len (lásd a leg újabb
pub li ká ci ó kat is), s ha ma rad, épp az 
el hall ga tás ál tal ne ve zõ dik: Köl tõk 
lá to ga tó ban (lesz foly ta tás? – mert 
ez: 1. Ju hász Gyu la).

Vis  sza azon ban Jó zsef At ti lá hoz, 
hisz tõ le el csak rit kán. Cso ko nai At ti-
la lí rá já nak egyik alap ré te ge bi zon  nyal 
a Jó zsef Attila-i vi lág kép bõl, sors ból, 
ha bi tus ból, vers esz mé nyek bõl – va la-
mint az al ko tói utó élet kü lön fé le je len-

sé ge i bõl, a be fo ga dás ta pasz ta la ta i ból 
– for má ló dik. A Jó zsef At ti la-éne kek 
so ro za ta e hû sé ges rá han go ló dás nak 
nem is a leg oda adóbb meg je le né se. 
(A 9. [Egy köl tõ re] in do ko lat la nul, 
lo va gi at la nul kény sze rí ti be le a „pasz-
 szent ko ro nás” Il  lyés Gyu lát a Jó zsef 
At ti lá val tör té nõ sors ös  sze ve tés be, 
ket te jük köl tõi nagy sá gá nak ha mis 
iro da lom tör té né szi – és mo ra li zál ga tó 
– gya kor lat tá vált mé rics ké lé sé be. A 
„ré gi” Cso ko nai sem állt a leg tü rel me-
sebb em ber hírében…)

Bal zac Rastignacja (a fi a tal ság 
va rázs la tos és az idõ sö dés ki szol gál-
ta tott mé di u ma, az egyik leg ne ve ze-
te sebb epi kai hõs) is már a har ma dik 
gyûj te mény ben kí sé ri-vi gyáz za meg-
hí vó ját. Cso ko nai úgy szer keszt, hogy 
az InEdith – meg fe le lõ szû kí té sek kel, 
át ren de zé sek kel – ma gá ba fog lal ja 
a pá lya kez dõ (a Koz mosz Ki adó nál 
az el sõ kö te te sek so ro za tát pász to ro ló 
Kor mos Ist ván sze mé lye, le gen dá-
ja mi att is em lé ke ze tes) köny vét, a 
Dirádó pe dig – megint sak koz va az 
anyag gal – a már köz zé tett ko ráb bi 
ter més: a két elõ zõ opusz es  szen ci á ját. 
Va jon az zal tisz tá ban volt-e 1981-ben 
a be mu tat ko zó köl tõ, az ok tó be ri for ra-
da lom él mény kö rét a kis gye rek kor ból 
is kon ti nuus fel nõtt él mén  nyé ki ele-
ve ní tõ Cso ko nai At ti la, hogy 1956 
õszén Sza bad ság hegy cím mel tûz ték 
mû sor ra (s til tot ták be csak ha mar) 
Gá li Jó zsef ak kor bát ran kor le lep le-
zõ nek szá mí tó szín mû vét – a Jó zsef 
At ti la Szín ház ban? (Ma ugyan ott új ra
játs  szák: Darvasi Lász ló át ira tá ban 
Sza bad ság-hegy lett be lõ le.) 

A fen ti négy (Cso ko nai-, Jó zsef 
At ti la-, Bal zac-, Szabadsághegy/
1956) klas  szi kus-his to ri kus iro dal mi/
tör té nel mi pe csé ten kí vül Cso ko nai 
At ti la ed di gi leg tel je sebb és leg jobb
gyûj te mé nye egyéb fon tos bé lye ge ket 
is hord. A Fe ke te Sas ki ad vá nyá nak 
Cso ko nai Dá ni el (a so mo gyi Ber zse-
nyi le he tett az egyik ke reszt apa?) 
ter vez te cím lap ján csontsárga könyv-
ol dal dõl fe ke te lan ká ra. Mi ért épp 
ez? – el be szé li a hát só bo rí tón a 
szer zõi val lo más. Ba bits Mi hály-köl-
te mén  nyel ke re si az utat az ol va só hoz 
a fedlap. A köl te mény cí me: Tü zek 
(ezt a cí met egy Kiss Jó zsef-kö tet és 
-vers tet te iga zán hí res sé). A szö veg 
fe le fért el itt (jól ki ve he tõ en – pro-
ló gus ként). Az el sõ sor vé gén ott a 
szó, me lyet egy va la hai is me ret len 
ol va só (az an tik vá ri um ban vá sá rolt 
Ba bits-ös  szes ko ráb bi bir to ko sa?) 
dirádóról töl tõ tol lal dá ri dó ra ja ví tott. 
(A kor rek ció va ló já ban ron tás, Ba bits 
szó vá lasz tá sá nak a szó szo ros ér tel-
mé ben vett fe lül írá sa, át hú zá sa.) A 
könyv bo rí tó ez zel vi tá zó di a ló gus ba 
hoz za a cím szót és a ki ug ra tott szót: 
Dirádó – d á r i d ó. Az elõb bi a szo-
kat lant, szabályszerûtlent, rit kát vé di.
Azt a fo gak közt szûrt, dú dol ha tó vers-
be szé det, me lyet Cso ko nai év ti ze dek 
óta, s egy re ke re kebb-sö té tebb hang je-

gyek kel kot táz. A dirádót 
– iro da lom és élet da ná szá-
sa el le né ben, sza ka do zott 
és esõs film je el le né ben.

Eh hez az egy ügyû ség-
hez, kö vet ke ze tes ség hez: 
az ér des szép ség foly to nos-
sá gá hoz olyan éles vers hal lás, kép so-
ro zat-lá tás, fel hal mo zott mû velt ség, 
meg fon tolt szü re te lés szük sé ges, mint 
amely re Cso ko nai je les ké pes sé gek kel 
bír. Mes ter ség be li tu dá sát egy Ba bits
versus Ady (egy ben Ba bits és Ady)
le he let is bi zo nyít hat ja (száz más 
ar gu men tum mel lett). A 2001 és 2006 
kö zöt ti új ver sek anya gát fel öle lõ har-
ma dik cik lus ban áll a Há rom elé gia 
(azo no sí tá sa: [Rím já ték]). A Pá rizst 
nem más sal, mint a Rue Szon di val 
tér ké pe zõ (és ké sõbb a Rue Saint 
Denis-n be cser ké szõ – hi szen Pá rizs 
nem csak Pes ten van – el sõ té tel Kosz-
to lá nyi De zsõt is in vi tál ja: „Ahogy a 
Száz sor ban írtam…” Kosz to lá nyi nál: 
Száz sor a tes ti szen ve dés rõl; Cso ko-
na i nál egy sze rû en Száz sor, a ki ma-
gas ló ver sek egyi ke. A má so dik té tel 
Jó zsef At ti la-pa ra frá zis sal in dít – „A 
na po zó rét aszott fü vén ül tünk / Néz tük
hogy úszik el egy hos  szú dél után” –, 
s jut Ady Pá ri zsá ig (Cso ko nai At ti la-
ver sek rá di ós su gár zá sá nak „hispán” 
idé zé se után): „…hallgattuk a te li 
lom bo kat”. (A Párisban járt az õsz a
„Züm, züm”, a szo ron ga tó sú gás meg-
hal lá sá nak ver se, „halk lom bok alatt”.) 
A har ma dik té tel a Messze…, messze…
„Frank hont” is pász tá zó Ba bit sá tól a 
spa nyol ho ni sza kasz „bar na bal ko non” 
al li te rá ló-me ren gõ „bús don ná ját” raj-
zol ja át: „…te csak nyögsz bús bálkó-
nok alatt”. Lom bok alatt, bal ko nok 
alatt, száz sor el fes lõ ol tal ma alatt, a 
Nyu gat el sõ nem ze dé ké nek (lásd még: 
Ju hász, Tóth – de ha tet szik, Bar tók és 
má sok is), a tény leg nagy ge ne rá ci ó nak 
a paj zsa alatt… A ma gyar és a vi lág iro-
da lom vé del mét él vez ve lé leg zik a Cso-
ko nai-köl té szet.

Az an tik vi tás je len va ló sá ga 
(„Lá nyok men nek az ut cán / Szap phók
Phrynék Élekt rák” – Az én 12 ta lá la to-
som) len ne a leg meg ha tá ro zóbb? A 
19. szá zad né hány má ig égõ stig má ja, 
fõ leg a hei nei in du lat (A Hé ber dalok-
ból – Hommage Monsieur Un Rien 
ali as Heinrich He i né nek; Hold ten ge ri 
te ker csek – 1. A ten ger íze – e pon ton 
is ígér ke zik foly ta tás?), a szar kaz mus 
do mi nál na? A vi lág lí ra klas  szi kus és 
avant gárd mo dern jei? Vagy má sok?
A sû rûn zsol tá ro zott Rad nó ti Mik lós 
pél dá ul? Cso ko nai pá rat lan bõ ség gel 
ont ja a tex tus ba em lék, ih let, él mény, 
ol vas mány, hal lo más ven dég szö ve-
ge it, ha tá sa it. Ne vel te tés és fél álom,
me mo ri ter és bú vár lás né ha ak kor 
is üzen, be vé si ma gát, ami kor nem 
fel tét le nül kel le ne. Ami kor az as  szo ci-
á ció nem röp te ti: el te re li a fi gyel met. 
Ami kor a vers kis sé ne héz kes sé vá lik 
– mert ma gya ráz ko dik (és fö lö sen 
ma gya rá zó dik).
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A Dirádó tá gas sá gá ban 
a jel zett nagy vá lasz ték ból 
a szó tag szám ra nem fel tét-
le nül kö tött, de rím be szí-
ve sen tor kol ló apol li naire -i 
vers (ab ból az egyik égöv)
ré te ge zõ dik leg in kább a 

(per sze eb ben a meg fo gal ma zás ban 
óha tat la nul ál ta lá no sí tott) Jó zsef 
Attila-i tó nus ra. A kö tet köz re a dá sa 
utá ni, sze ren csé re apa dat la nul bõ 
fo lyó irat be li vers ter més egyik öt sza-
ka szo sa, a Benáreszben vol nék csak 
po é ta be is ve ti a ne vet. Az ins tal lá ció 
is apollinaire-es – a fõ vá ros nem rég 
volt, vi tá kat kel tõ cow-parádéjára, 
sza bad té ri ki ál lí tá sá ra uta lón (az ö-s, 
õ-s be tû rím nem gya ko ri!): „Én aki 
õriz tem ök rö ket õszi ré ten / Ki nek
nem egy ver sé ben köd alatt la pul a rét 
/ Tu dom a vá ros for ró szí vé ben / Cool 
mi sze rint lé hû tõ mó ka a cowparade 
// Mi ért is ag gaszt e te hén kék sor sa 
/ Nem le gel nek csak meg mér ge zõd-
nek / Mint ha le het ne be lõ lük gõ zöl gõ 
csor da / Ne ki vág ván a csön des apol li-
naire -i me zõk nek // Mû vek vol ná tok 
vagy csak öt le tes tár gyak / Mit bá nom
ami kor megint a gyász tól / Va kul e 
jú li u si po kol után zat ó bár csak / Ne 
len ne kér dés ki a gaz da s mi lyen a jó 
pász tor”. Ba bits, Apol li naire, Cso ko-
nai és a Bib lia együtt kér dez. Együtt 
egy egész köl tõ se reg gel. A vé gén 
ki de rül: Benáreszben „Ba las si éne ke” 
is ott ho nos.

Cso ko nai At ti la for ma já té ka i nak 
ja vát bát ran so rol hat juk az e nem ben
a köl tõ-kö zép nem ze dék két ta gú él me-
zõny ét al ko tó Par ti Nagy La jos és 
Ko vács And rás Fe renc leg jobb tel je sít-
mé nye i nek kö ze lé be. Az Õszológiai
gya kor la tok, a Saltus Hungaricus 
szom széd sá gá ba. E kör tá gí tá sa csak 
elõ nyé re vá lik a ká non nak. Ha a ha tás-
me cha niz mu sok ke ve ré sé rõl, a nyel vi
märklinrõl, a sti lá ris legóról szól va
Cso ko nai At ti la ko ránt sem elég szer 
em le ge tett ne ve is fel me rül. Vagy 
Sa jó Lász lóé. (Más fe lõl kö ze lít ve a 
mai iro da lom kri ti kai köz be széd bõl, 
ér ték-köz meg egye zés bõl saj ná la to san 
ki ko pott újabb ne vet kell em lí te nünk. 
Cso ko nai in ter punk ció nél kü li so ra i-
ban, meg fa ra gott rí me i ben, lí rá já nak 
sod rá ban idõn ként fel hab zik az a vers-
mo dell, ame lyet sok alak ban mu ta tott 
be egy ugyan csak Sze ged hez kap cso-
ló dó köl tõ, a nyolc év vel idõ sebb
Ve ress Mik lós.)

A Dirádó Füg ge lék kel el lá tott, 
több szö rö sen jegy ze telt (lap al ji 
ma gya rá za to kat is nyúj tó) kö tet. Jegy-
ze te lé si mód ja, a köl te mé nyek kom-
men tá lá sa pár hu zam ba hoz ha tó – pél-
dá ul – Thomas Stearns Eliot, Füst 
Mi lán, Sza bó Lõ rinc, Tor nai Jó zsef, 
és má sok vers és va ló ság ös  sze füg gé-
se it tag la ló ap pen di xe i vel, de egyi ket
sem kö ve ti. Leg in kább Es ter házy 
Pé ter („ali as” Cso ko nai Li li) oly kor 
al kal ma zott el já rá sa i ra ha son lít, ám 
azok ra se na gyon. Es ter házy val, már 

csak a „név ro kon ság” okán is, szép-
sze ré vel dis ku rál, tislizik itt-ott a 
Cso ko nai-vers. Nem ma rad nak édes 
ket tes ben: „Li li bá tyám nak öt cseh 
int / Hašek Dvořák Smetana / Menzel 
és Hrabal név sze rint  / nem arrière-
garde szép ta na // Hahn-Hahn gróf nõ 
kony ha kész / Kokoschkát vett na jól 
van / Jes  szus Pe pin vis  sza az egész 
/ Hát Vančura Kundera s Forman” 
– Cse me gé zés cseh me zõ kön. E
nyolc so ros a Ko ra nyár fu ta mai kö zé 
il lesz ke dik. „MOT TÓ: Poeta non fitt, 
szed… / A mel lék ha tá sok te kin te té ben 
nem kér dez.” A sze dõ író vak me rõ; a 
sze dõ ol va só át me ne ti csö mört kap, a 
poeta non fit, sed nasciturt ki húz zák 
a szál ló ige-kol lek ci ók ból. Meg esik, 
hogy a mû – csak öt le tes tárgy.

Jegy ze tel jünk ma gunk is: Cso ko nai 
At ti la ki lenc [9] hó nap pal fi a ta labb 
Es ter házy Pé ter nél, ezért le het Jó zsef 
At ti la Li di nén jé bõl Li li bá tyám. A 
Szü le tés na pom (-ra nél kül) új ság ki-
vá gat-szö veg mon tá zsa (stb., és: „Az 
egész or szág ban meg in dult / a Sza bad
Nép-kam pány // ami kor [haj na li öt re 
vég re én is] meg szü let tem”) az in dex
sze rint ko ráb ban író dott Cso ko nai 
At ti la (1951.) ja nu ár 12-éjé re, mint az 
Egy ne héz nap éj sza ká ja („Le nin grád-
ban meg je lent a Szov jet unió eu ró pai 
nö vény ze ti tér ké pe [...], az édes anyák
fá já sai már el vi sel he tet len né erõ söd-
tek” stb.) Es ter házy (1950.) áp ri lis 
14-éjé re. A köl tõ és az író -éje füg get-
len egy más tól, de mind ket tõ cí mé ben 
ott az át hal lás (Jó zsef At ti la; Beat les), 
anya gá ban a pub li cisz ti ka nyel vé bõl 
desz til lált korkollázs, szán dé ká ban a 
po en tí ro zó-ko moly stí lus bra vúr.

A sok adat ke reszt öl té sé vel ékes 
Füg ge lék szo kás sze rint meg frics-
káz za ké szí tõ jét. Önál ló élet re igye-
kez nek kel ni a saj tó hi bák (Auswitz;
Jolsvay; Lu kas óra; a Be tû ren des
cím mu ta tó ban: Segesvá stb.). A 
Kon kor dan ci ák ha tal mas uta lás- és 
ol dal szám ál lo má nya sem cím sza va-
i ban, sem ki je lö lé se i ben nem tel jes.
A be csü le tes, ha gyo má nyos tar ta lom-
jegy zé ket saj ná la to san kény te le nek 
va gyunk nél kü löz ni.

Az ilyes faj ta ada to lás jel leg ze tes 
két ar cú sá ga, hogy olyas mi re is néz, 
ami re nem kel le ne, vi szont te kin te te 
el ke rü li a ne tán fon to sat. Az az Cso-
ko nai tu dat ja – mond juk – Publius 
Vergilius Maro szü le té si és ha lá lo-
zá si év szá mát, de több tu cat nyi más 
gé ni u szét nem. Sza va kat, mon da to kat 
jegy ze tel, mi köz ben má so kat – ha son-
ló an ér de ke se ket, meghatározóakat 
– nem, s meg jegy zé sei nem fel tét-
le nül a ma gya rá zat kí ván ko zó leg-
lé nye ge sebb ve tü le té re irá nyul nak. 
Nyil ván va ló an – bár nem min den 
eset ben – ját szik az ol va só val. Kö zös 
vizs gá ló dás ra csá bít ja, a ver sek kö zös 
meg al ko tá sa ér de ké ben. Iro da lom tör-
té ne ti, tör té nel mi, fi lo zó fi ai mun kák 
tárgy mu ta tó ját, te ma ti kus ke reszt ka-
ta ló gu sát iro ni zál va, köl csön vé ve ad 

fé lig tré fás fel han go kat a vis  sza- és 
hoz zá ol va sás mû ve le té nek.

A tak ti ku san el hall ga tott – fi lo zó-
fi ai – in for má ci ók egyi ke (az len ne),
hogy eremita nem csu pán re me tét 
je lent (a Dirádó ugyan is nem más, 
mint – lát juk – Egy eremita fi losz
ver sei és köl te mé nyei. Nem für kész ve 
a ver sek mo zi ja és a köl te mé nyek film-
szín há za kü lönb sé gét (s kö szö net tel a 
fi losz – ‚a gya kor la ti élet tõl el sza kadt 
tu dós’ – fel fe dé sé ért), örö mest ér te sül-
nénk (de nem ér te sü lünk), hogy Søren 
Kierkegaard Vik tor Eremita né ven 
ad ta köz re Vagy-vagy cí mû élet tö re-
dé két.

Az erõs epi kai ka rak te rû (füg ge-
lék-pró zá val ki egé szí tett) Dirádó-líra
ugyan is igen csak ol vas ha tó élet tö re-
dék ként; Kierkegaard az a fi lo zó fus, 
aki nek ta ní tá sa leg in kább át szû rõ dik, 
is ko láz a vál to za tos fi lo zó fi ai ha tá sok 
kö zül; s a több szö rö sen meg idé zett 
Da ni Ti va dar, a haj da ni ked ves sze ge-
di ok ta tó és ba rát, a dán gon dol ko dó 
egyik for dí tó ja (a Vagy-va gyé is) volt 
az, aki egy ko ron Cso ko nai At ti la 
ver se it el jut tat ta Kor mos Ist ván hoz. 
Cso ko nai ugyan fõ ként az elé gia- és 
dal köl té szet mû ve lõ je, al kal mi ver sek 
és margináliák a tár gyat a de kom po-
ná lás sal is fel fe lé sti li zá ló lí ri ku sa, 
ez azon ban nem mond el lent an nak,
hogy – tar tóz ko dó ke re tek kö zött 
– gon do la ti, böl cse le ti köl té sze tet 
is ala kít son. Rö vid ver sek ben. Mert 
nem a na gyobb kom po zí ci ók (szá-
muk ki csiny, ter je del mük kö ze lí tõ leg 
har minc sor – rit kán több) a kö tet
erõs sé gei. A Négy so ros Horatio 
jegy ze te i bõl (hos  szabb füg ge lék kel, 
ter je del mes mot tó val va la mint jegy-
ze tek kel) rá is mu tat a tech ni ká ra, a 
tech ni ka korlátaira.

A Száz sor az egyet len jól (de 
an nál job ban!) si ke rült (fél)hosszú 
Cso ko nai-vers. En nek al ka ta is Cso-
ko nai At ti la cik li kus épít ke zé sû (al cí-
mek kel osz tott, szá mo zás sal ta golt) 
mû ve i hez ido mul. Leg biz to sab ban a 
me dá lia vers áll ke zé re. Akár a Me dá-
li ák Jó zsef At ti lá já hoz haj ló hang fek-
vés ben, vers alak ban, akár egyé ni, 
fel sza ba dí tott, öt le tes va ri á ci ók ban. 
A so ro zat sze rû struk tu rá lás is mét lõ, 
új ra gon do ló, ki tel je sí tõ le he tõ sé ge ket 
biz to sít a lí ri kus nak.

Gyen ge mun kát nem igen ha gyott 
a gyûj te mény ben az ön kont roll. 
Hal vá nyab ba kat igen. A Két vers 
a macs ká ról, az Élet kép, a Négy 
mo no lóg nél kül meg len nénk. Csak 
újabb da ra bo kat em lí tünk, mi vel a 
ré geb bi e ket elég szer ros tál ta már az 
ön is me ret. Ér de mes meg küz de ni a 
nyel vi csat ta nók bur ján zá sá val, a cím-
dud vák kal is.

Kis sé tör delt, re pesz tett – még-
is re la tí ve ha gyo má nyos szép ség 
te szi von zó ol vas mán  nyá a Dirádót.
Felolvasmánnyá is: a han gos ol va sás, 
a vers mon dás aján dé kát is meg ad ja 
a kö tet. Rész ben azért, mert „Csak 
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dis  szo nan cia ál tal le het sé ges al ko tás. 
A konsz. nem egyéb meg ér tett dis  szo-
nan ci á nál” (vö.: Jó zsef At ti la: Egy
Bar tók-ta nul mány váz la ta). Rész ben 
azért, mert a dissz. so sem fo gal ma zó-
dik át lé hán, en ge dé ke nyen a konsz. 
tar to má nyá ba. Pe dig a kon szo nan-
cia/har mó nia ide á ja nem ide gen a 
Rastignac, az InEdith, a Dirádó po é-
tá já tól. Le egy sze rû sí tés sel szól va: 
Cso ko nai At ti la a disz har mó ni át a 
so rok ra, a har mó ni át (harmóniát…)
a sor vé gek re, ös  sze csen gé sek re bíz-
za. Kap tunk pél dát más rím re (bel sõ
rím re, al li te rá ci ó ra stb.) is. A rí me lés 
a fõ rend te rem tõ, ka ta li zá ló ver se lem. 
A legszuverénebb lí ri ku si jel lem zõ 
a rím vi lág Cso ko nai-co py right ja. 
Kü lö nö sen em lé ke ze te sek a szü lõ-
hely ut ca név- és mikroemlék-versei, 
il let ve Budapest-„Theresia Vá ros” kis 
him nu szai, a vá ros rész- és ut ca ver sek: 
„Pá ros ol dal a Szinyei / A pá rat lan a 
Merse…”; „A szabadelmû nem ze dék 
/ Nem ze tes Vö rös mar ty / Csengery 
Eöt vös jel me zét / Cso ma gol já tok 
majd ki”  – Száz sor. (A szabadelmû
va ló szí nû leg nem fél re nyom ta tás. 
Job ban il lik Cso ko nai lí rá já hoz a 
sza bad el me, mint a sza bad elv. Ha 
hi ba, ak kor vál lal ha tó, szó ter mõ hi ba. 
Egy ha pax le go me non a nem ke vés
kö zött.)

„Báb szín ház mûvház mú ze um / 
Mo zi ban ad nak filmet…” – ha lad hat-
nánk to vább a te réz vá ro si kör sé tán. 
Cso ko nai At ti la erõ sen kö tõ dik a film-
hez, film mû vé szet hez. Film ként lát ja, 
fil mek ben lát ja a 20. szá za dot. (2006-
ban a Dirádó el sõ saj tó be mu ta tó ja 
is egy mo zi ban volt, a Vö rös mar ty 
Film szín ház ban.) Ren ge teg a fil mes
uta lás, a film ipa ri szak szó, a film cím,
a ren de zõ név – Buñueltõl a mél tán
el fe le dett bol gár par ti zán fil mig. Cso-
ko nai At ti la egész köl tõi al ko tás mód-
ja kép sze rû – ez út tal nem a köl tõi kép 
fon tos sá gá val, vá lasz té kos sá gá val 
össze füg gés ben ért ve a ki fe je zést. A 
Film kép – a ré mes cí mû Sors-lí ra, 
ni hil, al(i)ud(j) be tét je –, az Andrzej 
Wajda és a Me nyeg zõ ih let te kis vers 
vall er rõl töb bek kö zött. A központo-
zatlan vers sor ok a kö tet szá mos he lyén 
sok szor ér zõd nek so ro zat fel vé te lek kat-
tin tá sa i nak, a 8 mm-es ka me ra rög zí tet-
te sa já tos moz gó kép nek. E be nyo mást 
a rész le te sebb po é ti kai és gram ma ti-
kai elem zés iga zol hat ná. Cso ko nai 
köl tõ ként mo zi zik a 20. szá zad ne vû
mo zi ban, mely ma is nyit va tart, bár 
funk ci ó it ré szint az él mé nyek, ese mé-
nyek és konk lú zi ók videokölcsönzõje 
vet te át.

Alexandre Astruc fran cia kri ti kus, 
utóbb új hul lá mos ren de zõ ve zet te 
be a film esz té ti ká ba a camera stylo,
a ka me ra-töl tõ toll fo gal mát: a film-
felvevõgépet a film ké szí tõ nek olyan 
ter mé sze tes ség gel kell for gat nia, 
mint író nak a tol lat. Cso ko nai At ti la 
a töl tõ toll javította(-rontotta) könyv-
cím lap pal a Dirádó (film)plakátját 

ra gasz tot ta a köl té szet hir de tõ osz lo pá-
ra. A köl tõi toll úgy mû kö dik, mint a 
ka me ra.

A kép hû. Pe reg.

(Fe ke te Sas Ki adó, 2006)
Tar ján Ta más

„Ez a vi lág már alig ha
lakható…”
(Czilczer Ol ga:

Engedelmes pla néták)

Czilczer Ol ga újabb ver ses kö te te a 
ko ráb bi ak (Tá nyé ron a ma ra dék hold, 
1992, Kü szö bön egy rongy ba goly, 
1995) szer ves foly ta tá sa – mint ha 
egy szerteindázó élet „lu ga sa” épül ne 
ol va sói te kin te tünk elõtt. Kö zöt tük 
mint egy át me ne tet te remt pró za kö-
te te (Fel hõk, jegy zet la pok, 2003), 
amely bõl a köl te mé nyek egyik-má sik
moz za na tá ra, köl tõnk nek a vi lág hoz 
va ló vi szo nyá ra, sõt oly kor egy-egy 
élet tény re is ma gya rá za tot nye rünk.

Rej tõz kö dõ al kat lé vén, Czilczer 
Ol ga most sem fe di fel ma ra dék ta la-
nul ön ma gát; in kább élet ér zé se ket, 
tu dat ál la po to kat rög zít, fan tá zi ánk ra 
bíz va, hogy mi lyen tör té ne te ket ol va-
sunk ki a me rész as  szo ci á ci ós ug rá-
sok kal egy be szer kesz tett „áb rák”-
ból. Foly tat va az elõ zõ kö te tek ben 
el kez dett bel sõ mo no ló got – mint egy
tisz tá zó „fény vil la ná sok kal” nyo ma té-
ko sít va a fon tos nak tar tott moz za na-
to kat – egy vi lá gos-sö tét sakk táb la 
raj zo ló dik ki elõt tünk, ame lyen a 
kör nye ze té hez tar to zó fi gu rák játsz-
 szák a ma guk kü lö nös sors játsz má ját. 
Né hány biz tos vo nat ko zá si pont is van 
eb ben a ver ses „élet re gény ben”; el sõ-
sor ban az elõ zõ kö te tek bõl jól is mert
J., aki fé lig-med dig éle te tar to zé ka, s 
né hány más mel lék sze rep lõ, akik hol 
fel buk kan nak, hol el tûn nek a szö veg-
vi lág ból. A jól struk tu rált pró za köl-
te mé nyek tár gyi la gos ön szem lé let rõl 
ta nús kod nak; az oly kor meg hök ken tõ 
mo za i ko kat ho má lyos-bi zarr uta lá sok 
kap csol ják egy más hoz. A szer zõ 
egy faj ta „lét ös  szeg zést” ké szít, mint-
egy le zár va, nyug vó pont ra jut tat va a 
ko ráb bi kín zó prob lé má kat, ér zel mi 
vi ha ro kat, s de rûs ki egyen sú lyo zott-
ság gal te kint a kö zel gõ „öreg kor” elé. 
Az ap ró élet kép-mo za i kok mon tázs-
sze rû en épül nek egy más ba, a szür re-
á lis vers pró zák, il let ve szabadversek 
vál ta koz ta tá sá val mint egy fo lya ma tos-
sá got te remt ve a rész le tek kö zött, itt-
ott ze nei etû dök kel dú sít va. Köl tõnk 
vál to gat ja az el be szé lõi né zõ pon tot 
(hol egyes szám el sõ, hol har ma dik 
sze mély ben me sél ön ma gá ról); a lát-
szó lag szenv te len, oly kor iro ni kus for-
má lásmód el le né re mind vé gig ha mi sí-
tat lan po é zis árad a szö veg bõl.

Ma ga a kö tet nyi tó da rab (Fel vé-

tel in dul) ar ra utal, hogy 
„élõ film” pe reg elõt tünk. 
A „kon tár ker tész”, J. 
ki tar tó an szor gos ko dik a 
pa nel há zak tö vé ben gyö-
ke ret vert ró zsa tõ kö rül, 
amely rõl nem tud ni: ’fia-
talka’-e még? – avagy ’öregecske’-e 
már? Lí rai hõs nõnk hár fát pen get:
a/z élet/fo lyó víz tük re a hang sze re. 
J. ma ga is olyan, mint a ze ne vagy 
a fo lyó hul lám moz gá sa: hol fent, 
hol alant. A fo lyón át íve lõ híd szé-
pen fe szü lõ fél kör íve a víz tü kör ben 
ki e gé szül ön nön ma gá val; „me lyik a 
lát szat? me lyik a va ló ság?” – nem 
tud ni. Mi kor „meg szó lal nak a hú rok,
lent egé szen el csen de se dik az élet, 
hogy hal la ni le het a fa lak lé leg ze tét. 
Csönd re hang. Hang ra csönd. Híd és 
fo lyó. Ki me lyik?” (Ki me lyik?)

Az em be ri al ko tás – a szer zõ fel fo-
gá sá ban – meg sem kö ze lít he ti Is ten 
re mek mû vét, a Ter mé sze tet. De azért 
le het idõt ál ló (Szob rok). A kép ze let 
vi szont meg ost ro mol hat ja a leg ma-
ga sabb szik la csú cso kat, „vi rá go kat 
gyûjt het a völ gyek vá zá já ba”, há ló-
já ba fog hat ja az el röp pe nõ lep ké ket, 
Noé ga lamb ja ként át re pül het az ab lak-
üve gen, tig ris sé vál va ki pró bál hat ja a 
kor lá tok nél kü li sza bad sá got, eset leg 
„sár ga vil la mos ként” a tö meg be gá zol-
hat; fi gyel het az ab la kok alatt sé tá ló 
dá li ák ári á já ra, ser ce nõ gyu fá val láng-
ba bo rít hat ja az er dõt; mint „en ge del-
mes pla né ták kal” zsong lõr köd het a 
tá nyé rok kal, ame lyek az tán „ten ge-
lyük kö rül fo rog nak to vább” (Csak
mes  szi rõl, És ön ki cso da? Dá li ák, A 
bû vész stb.). A lí rai én a fan tá zi á já val, 
a múlt új ra élé sé vel te remt éle tet is 
ma ga kö ré. Ha J.-re gon dol, „bõ ré re 
sab lon min tá kat hí mez a vá ra ko zás”; 
a pár na „mind a négy fü lé vel hall ga tó-
zik”, s õ „fe le más arc cal”, iz ga tot tan 
hall gat ja „a pár na nép me sé jét”: „Volt 
egyszer… Valamikor…” S az tán? 
„El vet ve a mag. Pó ru sa im ne fe lejcs-
 csel, tu li pán nal vi ru lók. Al szom. 
Föl ri ad va egy egész rét re kö nyö kö-
lök. Mi ez? Fü le met he gye zem” (A
pár na). Va la mi kor J. tánc ra kér te õt 
– de az tán el múlt a far sang („El járt
fö löt tünk a feb ru ár is”). „Újabb 
évek jöt tek, újabb di vat tal. Szam bák 
és rum bák. Tan gók, ke rin gõk”. És 
J. új ra meg új ra tánc ba vit te õt; de 
együtt lé  t ük nem volt iga zán har mo ni-
kus. „Az üveg fa la kon épp oly ke vés sé 
lát tam át, mint J. irán tam táp lált ér zel-
me in. A ten ger meg foly ton a szõ nyeg-
re öm lött, ös  sze mos va éj sza kák pi ro-
sa it, nap pa lok ko balt ját” (Tánc ban).
Mind ezek el le né re: J. ki ik tat ha tat lan 
az éle té bõl, hi szen sor suk ezer nyi ág-
bog gal fo nó dott ös  sze. Né ha fel ri ad 
éj sza kai ál má ból: „ka vics csör rent az 
ab la kon”. „Ilyen ké sõn kell ha za jön-
ni?” – kér di bos  szú san; „itt fek szik a 
gye rek mel let tem, ha moz du lok, õ is 
éb red”. Az tán az álom-szo bá ba vis  sza-
tér ve, szo ron gás fog ja el: „Mondd, J. 


