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Georg Hofmann köny vét 
ol vas ván: már meg akar-
ják ér te ni a dol go kat, de 
egy elõ re haj lan dók töb-
bet lát ni, mint a fel nõt-
tek; tapasztalatokat gyûj te-
ni, ame lyek még nem ava-

sod tak meg.
... Gyõr, Ma gyar or szág, rö vid del a 

má so dik vi lág há bo rú elõtt: a tör té ne-
lem ben, amely csa ló ka mó don an  nyi-
ra át te kint he tõ nek tû nik. És amely 
még a fel nõt tek szá má ra is egy dü lön-
gé lõ ha jó le he tett, még a há bo rú sej-
tel me nél kül is: min den kép pen olyan 
ha jó, amely nek e kö zép fe dél ze tén 
sen ki nek sem volt biz tos he lye, meg 
kel lett har col ni ér te, az tán pe dig meg 
kel lett vé de ni. És mi cso da vi szon tag-
sá gok kö ze pet te! Ott van az öt nagy-
né ni, akik nek fér fi kel le ne, szük ség 
ese tén ta lán még mun ka is; ott van nak
a nagy szü lõk egy ka to na szö ke vén  nyel 
és egy nim fo má ni ás nõ vel, és egyik-
nek Neu mann a ne ve, ami bi zony
va la hogy zsi dó san cseng, és a víz fe jû 
öccs, Gabili... De nem elég, hogy a 
csa lád már egye dül is elég anya got
nyújt a »szórakoztatásra«, tá ma dás-
sal, vé de ke zés sel, re me gõ fé le lem mel 
és átok kal: az óce án, amin vi tor lá zik, 
ma ga is meg inog, Hor thy kor mány zó-
nak át kell ad nia a ro hadt ügye ket a 
ná cik nak...”

Die Ze it, Ham burg, 1966. ok tó ber 18.
Az ele ven ren det len ség 
„... több nyi re az em lé ke zés fé sü-

li ki a kontyból a tet ve ket; ki bont ja 
a cso mót, és a hos  szú élet bõl síma 
cop fot fon. Maria Georg Hofmannál 
úgy áb rá zol ja az em lé ke zést, ahogy 
az va ló ban mû kö dik: mint sa ját ké pek
és ide gen mon da tok szö ve dé két, 
mint az ide gen ség meg je le né sét ott, 
ahol pe dig kö zel ség nek kel lett vol na 
len nie – és mint a bi za lom át élé sét, 
ahol leg alább is a min den tu dó fel nõt-
tek lo gi ká ja sze rint az ide gen ke dés 
lett vol na he lyén va ló. Nagy lé leg ze tû 
el be szé lé se a sok tör té ne tet egyet len 
élet tör té net té kö ti ös  sze anél kül, hogy 
ren det te rem te ne ott, ahol az éle tet az 
ös  sze vis  sza ság je len ti. A tör té ne lem 
dur ván be le ront eb be a gyer mek kor-
ba, a vé let len sok szor ször nyû, és  
ami meg bíz ha tó, rit kán kel le mes. De 
ott, ahol a gyer mek a leg ke vés bé szá-
mí ta na rá, a ször nyû bõl ki bon ta ko zik 
a szép, egy fény te len hely zet vá rat lan 
utat mu tat. Szentimentalitás és olyan 
op ti miz mus, amely a fan tá zia hi á nyán 
alap szik, nem for dul elõ eb ben az el be-
szé lés ben – ez zel szem ben az egé szet
át szö vi a gro teszk irán ti éles ér zék.
Mert a gro teszk, azt ta nul juk eb bõl a 
könyv bõl, nem a va ló ság el tor zí tá sa; 
el len ke zõ leg, a gro teszk gyak rab ban 
fe di a va ló sá got, mint gon dol nánk.”

Salzburger Volkszeitung, 1995. no vem-
ber 22.

Egy gyer mek az ab szurd vi lág ban

„A drá ma író Maria Georg 
Hofmann – mû ve it töb bek közt a 
Stá jer or szá gi Õsz ke re té ben ját szot-
ták – meg ír ta el sõ re gé nyét. Az Otto 
Müller Ki adó hét fõn mu tat ta be »A. 
Galajda, a bal ke zes köl tõ szín re lép« 
cí mû köny vét az Eizenbergerhof Iro-
dal mi Ház ban...

A re gény az író nõ ma gyar szü lõ vá-
ro sá ba ve zet az 1933 és 1945 kö zöt ti 
idõ ben. Gaz dag rész le tes ség gel és 
ki fi no mult több han gú ság gal ecse te li 
egy csa lád kis vi lá gát egy kis vá ros-
ban, amely be el ke rül he tet le nül be tör 
a nagy vi lág, erõ szak kal és há bo rú val. 
A re gény kö zép pont já ban egy gyer-
mek áll, aki egy olyan tár sa da lom nor-
má in kí vül he lyez ke dik el, amely ben
már úgy is ré gen ki tört az em be rek 
köz ti há bo rú...

A »Galajdá«-ban szín pa di, epi kus 
és lí rai ré szek fo nód nak ös  sze egész-
 szé. A mo tí vu mok és a nyelv sok ré tû-
sé ge foly tán Maria Georg Hofmann 
re gé nye ko moly fel adat elé ál lít ja az 
ol va sót.”

Literatur und Kritik, 1997. no vem ber, 
Paul Yvon

A nor mák el uta sí tá sa – Maria 
Georg Hofmann nagy szín re lé pé se

„A tar ta lom jegy zék nek 446 ol dal-
ból kel le ne áll nia.

1938–1945, Gyõr. Egy csa lád a 
há bo rú ban és há bo rú a csa lád ban, 
mint a leg szebb bé ke idõk ben. Maria 
Georg Hofmann, a gyer mek Giorgio, 
a harc ról me sél. A harc ról az el len,
hogy nor mák so ka sá ga sze rint él jen. 
Iga zi bí ró sá gi ri port: egy cso dá la to san 
fo gya té kos, ár tat lan gyer mek ítélete a 
tör tén tek rõl, sze mé lyek rõl és azok ról,
akik eze ket ala kít ják.

Egy pél da: Giorgio gyer mek or vo-
sa meg tes te sí ti a zsi dó nyu gal mat, a 
zsi dó sut to gást, a zsi dó plety ká lást, 
a zsi dó szem re há nyást, a zsi dó gyû lö-
le tet, a zsi dó men tést, a zsi dó de por tá-
lást és az ál do za tok meg ve té sét. Az 
ál lo más hoz ve ze tõ ut cát, ame lyen a 
zsi dók né mán cso szog va von szol ták 
magukat, ké sõbb Már tí rok út já nak 
ne ve zik el; ko ráb ban va la mi szent 
volt a név adó.

Má sod szor, megint csak mint pél-
da: a ci gá nyok lop nak. A kis vá ros 
pe re mén, a ci gány te le pü lé sen lát hat-
juk, Hofmann tol lá ból, men  nyi re élet-
el le nes az, amit be lénk ne vel nek: aki 
nem eh hez tart ja ma gát, ki kö zö sí tik, 
ami a szo ci á lis ha lál lal egyen lõ. Aki 
vi szont iga zo dik hoz zá, biz to sab ban 
hal meg.

Vagy egy har ma dik pél da: a csa lá-
di ün ne pek és hit tan órák meg ját szott 
na i vi tá sa – A Jó is ten okos és per sze 
jó. Az em be ri élet kez de té re vi szont 
az ere den dõ bûnt te szi, te hát az el sõ
mon dat csak vagy ha zug ság, vagy 
hü lye ség le het, mert a gyer me kek ra di-
ká li san és jól gon dol koz nak.

A könyv min den ha tárt át lép, te hát
e re cen zió író já ét is.

A gyer me kek radikálisan és jól 
gon dol koz nak. Te hát a há bo rú min-
den gyer me ket meg lep, leg in kább 
per sze a csa lá don be lü li, had üze net 
nél kü li há bo rú. Giorgio ap ja öl dök lõ 
sza dis ta, ugyan ak kor gyen géd sze rel-
me se a ha lott gé pek nek, ame lye ket 
bel sõ hal lá sá val új élet re kelt. Az anya 
bol dog ta lan nõ, aki kí noz za fér jét. És 
mind ket ten kí noz zák a gyer me ket, a 
kis pi maszt.

A gyer me kek szem te le nek, mert 
egy sze rû en lát ják a dol go kat és esze-
rint re a gál nak is rá juk. Giorgio vé de-
ke zik a lét harc ban és a ne mek har cá-
ban, ahogy ké sõbb a fel nõtt Hofmann 
ír ja  köny vé ben.

…A ne mek sze re pe rá vi lá gít, mi ért 
nem en ge di ez a könyv, hogy a meg lé-
võ nor mák sze rint ítél jük meg. Ra di-
ká li san met szi át a cso mót: min den
nor mát el uta sít, mert min den nor ma 
életellenes…

Az író nõ két ség beesett bá tor sá ga 
a jö võ be mu tat: az éle tet csak a ha tár-
át lé pés te szi le he tõ vé az élet el le nes 
kö zeg ben; a bal ke zes ség nagy se gít-
ség eb ben a tü le ke dõ lé te zés ben, ha 
az em ber túl éli kö vet kez mé nye it: 
vi lá gos sá te szi azt az iz zó korzettet, 
ame lyet az át lag em ber a kü lön le ges 
ember szá má ra tart fenn.

Az ön élet rajz a fel nõtt bi zo nyí té ka 
[meg bi zo nyo so dá sa?] a gyer mek esz-
kö ze i vel. Nos, egy ilyen bor zal mas 
gye rek kor ál ta lá ban azt ered mé nye zi, 
hogy a gyer mek nem vá lik fel nõt té 
– és ha még is, ak kor nem em lék szik a 
gyermekkorra. Georg Maria Hofmann 
eb ben is el uta sí tot ta a nor mát. Ezért 
az tán köny ve nem ön élet rajz – ah hoz 
túl bá tor és túl vad, túl ren de zet len és 
la bi rint sze rû, gyer mek szem mel lát ta-
tott le írá sai túl sá go san élet hû ek.

Pataky Mik lós for dí tá sa

„Tudom, hogy
tudjátok”

(Deák Lász ló: Em lékkönny)

„Új ra s új ra fel dõl a mér leg” – ír ta
De ák Lász ló a kö zel év ti zed nyi hall-
ga tás után meg je lent foj ta tás cí mû 
vers kö tet ének cím adó ver sé ben, mely 
egy szer re szól a le foj tott ság élõ ha lott 
ál la po tá ról, il let ve az élet (s az élet mû)
foly ta tá sá ról. De bár mi lyen szé pen 
szól Orp he usz lant ján az új ra meg ta-
lált ének, nem szól hat más ról, mint a 
ki fosz tott ság tes ti-lel ki kín ja i ról. Leg-
fon to sabb szó la má ban ugyan ar ról, 
mint a köl tõ leg újabb, Em lék könny
cí mû vers kö te te, mely a foj ta tás iker-
köny vé nek tet szik. An nál is in kább, 
mert az új ver sek él mény gó ca vis  sza-
utal a ko ráb bi kö tet anya gá ra, ben ne 
az 1999. de cem ber 24–27-re, ahol a 
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köl tõ szív szo rí tó ob jek ti vi tás sal be szé-
li el min den bi zon  nyal leg na gyobb 
élet vál sá gát, fe le sé ge ha lá lá nak kö rül-
mé nye it: „Vé gül egy óri ás kór te rem 
fél ho mály ban, / sor ban a test nél kü li 
ko pár ágyak, / köz tük az egyet len
meg vet ve, ne ki.” Ez a ha lál ta pasz ta-
lat egy re mé lyebb re ágya zó dik az új 
kö tet ver se i ben, me lyek nek – alig ha
cso dál koz ha tunk ezen – „Más táv-
la tot ád a ha lál már”. Ez a Rad nó ti 
Mik lós tól vett mot tó a má so dik cik-
lus nyi tá nya ként fon tos vo nat ko zá si 
pon tot kí nál. Ta lán a leg fon to sab bat, 
jól le het a hat rész re ta golt, ró mai szá-
mok kal jel zett, mot tók kal tematizált 
cik lu sok lo gi ku san épül nek egy más-
ra. A Ka rin thy-mot tót: „Bol dog új 
évet kí vá nok! Agyõ!” 31 té te les, az 
op ti mis ta idé zet tel szem be me ne te lõ 
nap ló vers kö ve ti. A har ma dik cik lus 
mot tó ja (a má so di kat már em lí tet tem) 
Gombrowicz írá sát (Köl tõk el len) idé-
zi: „Köl tõ lé vén a Köl tõ nagy sá gát és 
fon tos sá gát ma gasz tal ja: nem csak a 
töb bi ek tõl vár ja el, hogy térd re hull-
ja nak elõt te, ha nem õ ma ga is térd re
hull ön ma ga elõtt. Nem mond ha tó-e 
el az ilyen em ber rõl, hogy túl nagy ter-
het vett a vál lá ra?” A ne gye dik cik lus 
egy fal fir kát he lyez a fi gye lem kö zép-
pont já ba: „Na gyon sze re tem a Rin gó
Bé kát”, míg az ötö dik a kép zõ mû vész 
és dzsessz ra jon gó köl tõ von zal ma i nak 
ál lít em lé ket, mi kor Szerb Já nost idé-
zi: „Lát já tok a sze mün ket? / és hall já-
tok a fü lün ket? / For gat já tok fe jün ket? 
/ és íz le li tek szán kat?” A mû vé sze tek 
egy más ba nyúj tó zá sá nak ezt a fel ve té-
sét Fellini Ró má já ból vett pár be széd 
kö ve ti: „– Hé, Pericle! – Mit akarsz 
Nino? – A seg git vi lá gítsd!”

A ko moly és ko mo lyan vett 
ko moly ta lan sá gok ból kön  nyen ki ta-
lál ha tó, hogy De ák Lász ló lí rá ja, 
mely re in du lá sa ide jén a be atnem ze-
dék lá za dá sa ugyan úgy ha tott, mint 
a Pá rizst meg járt Pa rancs Já nos er köl-
csi ko moly sá ga, vagy ép pen Kálnoky 
Lász ló élet böl cses sé ge, ki fi no mult for-
ma kul tú rá ja, olyan köl tõ, aki jó mér-
ték kel mér. Ver se i nek elõz mé nye a 
ta pasz ta lat. Köl té sze té nek hi te les sé ge 
ab ban van, hogy té má it – a be at-lí rát 
elem zõ Jánosy Ist ván szó hasz ná la tá-
val – szin te a „flasz ter rõl ka par ta fel”. 
A köl tõ va ló sá go san vagy gon do lat-
ban (a gon do lat is va ló ság!) meg élt 
és meg szen ve dett élet ta pasz ta la ta it 
tár ja elénk. Spe ku lá ció he lyett az 
ön élet rajz fo na lán füg gõ té nye ket, 
a té nyek nyo má ban já ró gon do la ti-
ér zel mi fel is me ré se ket, s ami en nél
több, mert az él mény köl té szet le he tõ-
sé ge it meg ha lad ja, az élet stra té gi ák 
kü lön bö zõ sé gé nek sze mé lyi sé günk be 
kó dolt rejt vé nyét. A vá zolt köl tõi cél, 
amit ter mé sze te sen nem le het ke res ni, 
hi szen Weöres Sán dor tól is tud juk, 
a cél ta lál ja meg a köl tõt, nem egy-
csapásra va ló sult meg. Kel lett hoz zá
az al ka ti meg fe le lés. De ák Lász ló 
ka ma szos kí ván csi sá ga és el len pont-

ként a lel ki érett ség. Íme a két erõ: a
haj tó és a fé ke zõ, mely a ver sek szó la-
ma i ban több nyi re együtt je lent ke zik. 
Töb bek közt úgy, hogy a köl tõ ta nul-
sá go kat von le, ref lek tál a meg idé zett 
élet ka land ra. Szentenciózus ta ná csai, 
Shakes peare nyel vét (és a mo dern
an gol lí ra Shakes peare -ig vis  sza-
nyú ló klasz  szi cis ta for du la tát) idé zõ 
fi lo zo fi kus meg ál la pí tá sai a „lim-
lom” élet kis sze rû sé gét üt köz te tik a 
fen sé ges sel. A hang súly az új kö tet
ver se i ben az em lé ke zé sen van. De ák 
mo dern em lék köny vet ír, amely nek 
lap ja i ra lát ha tat lan s né ha szin te már 
lát ha tó „em lék kön  nyek” hull nak. A 
vers en nek nyo mán mint köl tõi anam-
né zis, flasz ter me se, a lé te zés csap dá it 
fel tá ró pél dá zat, iró ni á val fû sze re zett 
anek do ta ke rül elénk. Mind ez zel 
együtt bár mennyi re kö zel ke rül a con-
fessional poetry el ve i hez, ön pusz tí tó 
igaz mon dá sá hoz, so ha sem an  nyi ra, 
hogy a klinikum öve ze te i ben vagy a 
na tu ra liz mus bugy ra i ban kös sön ki. 
A spleen és a ke se rû ség köd ru há it a 
leg sö té tebb pil la na tok ban is át jár ja az 
élet sze re tet gya kor ta iro ni kus for má-
ban meg nyil vá nu ló, va ló já ban még is 
ko mo lyan vett ide á ja.

Mind ez ki ol vas ha tó a kö tet nyi tó, 
Kálnoky Lász ló nak aján lott vers fü zér-
bõl, a Nap ló ból, amit a köl tõ a ben ne
le ját szó dó fo lya ma tok szon dá zá sá ra 
hasz nál. Nem egy sze rû en az élet tör-
té nés iz gat ja ez út tal sem, ha nem a 
ref le xió, az ap ró-csep rõ té nyek mo za-
ik já ból ki rak ha tó élet ta nul ság. Va jon 
szem be sze gez he tõ-e bár mi a mu lan dó-
ság gal? Mi ér a mû vé szet ere je? Mit 
mond Kosz to lá nyi, Krúdy, Tersánszky 
élet pél dá ja? Mit ér a tisz tes ség? A 
ge ne rá ci ók fel hal mo zott tu dá sa? Drá-
mai kér dé sek ezek, me lyek ha nem is 
így, ilyen csu pa szon, de sor ra-rend re 
elõ ke rül nek. Hogy mi képp, ar ra jó pél-
da a Kálnoky Lász lót meg idé zõ nap-
ló vers. Így in dul: „Ko por sók kö zött 
tán to rog va, a föld re zu ha nok fél ré sze-
gen / ol va som ámul tan a va kí tón éles 
fé nyû val lo más ban. / Év ti ze dek kel 
ez elõtt ír tad, én most, fo lya ma to san 
élem”. A vers a Kálnoky Lász ló-idé ze-
tek kö zé he lye zi el a köl tõ ér tel me zõ 
gon do la ta it. Ott lép túl az el mú lá son, 
ahol „La ci bá csi” az írás ve ze té kén át 
üzen a ha lál ból, vagy nem is üzen, de 
éle té nek pél dá já val szol gál: „Fö lös 
ön vád he lyett tud tál mo so lyog ni, sõt 
ví gan ne vet ni / di csõ sé ges gyar ló sá-
go don, hi bá i don és bot lá sa i don / de 
bizto san tud va le fog lalt he lyedet a 
Par nas  szu son. / És tud ván tud tad, 
nem le het bár mit ten ni, ha rá csol ni, 
/ ha zu doz ni, elõ nyö ket ki csi kar ni, 
fél kéz kal már nak len ni, / hogy a gé ni-
usz elõtt nem szé gyen le vett ka lap pal 
állani…” A vers nem egy sze rû em lé-
ke zés, ha nem az élet mér leg el ké szí-
té sé nek fon tos ada lé ka, amely az 
el ve szett em ber sé get per li vis  sza az 
er köl csi ér té kek bõl ki vet kõ zött vi lág-
for ga tag ba. Célt ad, jól le het, mint az 

ugyan csak Kálnokyt idé zõ
zárósor mond ja: „be mocs-
ko lódsz mint min den em ber 
a ha lá los ágyon”. De ák 
Lász ló in nen, az okos 
em be ri mér ce ke re sé se 
köz ben jut el (nem elõ ször, 
élet mû vé ben im már töb bed szer re) 
az éle tet kor mány zó Ab szo lú tu mig 
(Napló/29). Mo dern zsol tá rá nak zá rá-
sa az ir ra ci o na li tást meg ha la dó bi za-
lom val lo má sa:

Óh, Is ten! Adj még idõt ne kem,
még bõ ven van dol gom, ten ni va lóm,
és csak én te he tem meg, más nem.
Tu dom gyar ló, száz szor bû nös va gyok
és csak sem mi az, amit ha szá mí tok.
Adj kér lek ár vád nak kis út ra va lót,
simísd bá na tom ra ha tal mas te nye red.
A kö vet ke zõ cik lu sok ban a vesz te-

ség epi cent ru má ba ju tunk, mely vég-
sõ so ron az élet alap ve tõ kér dé se it 
te szi fel és nem mel lé ke sen vá la szo-
kat fo gal maz: „Le gyint és be zár sem-
mi kö rünk be / a nagy ren de zõ va rázs-
vesz sze je, / ahogy öröm re és kín ra 
ítél.” (Hos  szú kér dés, rö vid vá lasz).
A hely zet ér tel me zé sé be be le fér a 
gyász ko moly sá gát ol dó csú fon dá ro-
san szo mo rú gri masz is: „Gyá szom
le telt, hol a szesz? / Fü lem meg csal,
csúf fá tesz. / Gyu la jön a tör köl  lyel. 
/ Em lék kon dul em lék hez” (Kí nai fer-
dí tés). A fin tor, mint az élet el vi se lé-
sé nek esz kö ze, nem ve szett ki De ák
Lász ló köl té sze té bõl, ha bár a kö tet 
leg fõbb szó la ma a ko moly ság. Ami 
ko ráb ban szentenciózus jótanác-
sként, a fe let tes én hang ja ként szó lalt 
meg fi no man el ide ge nít ve az ere de ti 
tör té nés tõl, az most a sze mé lyi ség 
mé lyé rõl, mint bel sõ vé élt tu dás 
fo gal ma zó dik meg. Pél dá ul így: 
„Mert az idõ mit el ve szejt: ada tol ja. 
/ A jö võ nek elé be szór ja, / bo goz zon 
ki be lõ le va la mit” (Min den el ve szet-
tek). Más kor így: „Igen, mú ló tény 
ölel s ölel jük egy re, / míg el bor za-
dunk, sza kad be lõ lünk a sár, / nem 
lesz az kép, ami re vir ra dunk, / vi har-
zó fol tok ban meg an  nyi édes nyár / és 
kapumélyen moc ca nó pu ha keb lek” 
(Fáj da lom). Ha ös  sze vet jük a fen ti
idé ze te ket a ko ráb bi ak kal, ak kor nyil-
ván va ló vá vá lik, hogy De ák Lász ló
új ra meg új ra az el mú lást ér tel me zi, 
drá mai töp ren gé se i nek ad han got.
Mind ez zel együtt sem vá lik el vont tá 
ez a lí ra, még pe dig azért nem, mert 
a vá ro si lét tár gyai, élethelyzetei 
na gyon is élet sza gú kö zeg be ránt ják 
az ol va sót. Ilye nek be: „sur ro gó la pát-
hang a fény lõ fa gyon, / haj na li, dé li, 
es ti kon cert kí vül az ablakon…” (Idõ-
vál to zás), vagy: „El gán csol a lép csõ,
fe jed nek ront a ke rí tés / És már 
he versz is, mint a rongy / A gö dör
pe re mén:” (Tes ti baj).

A gyász – nagy iro dal ma van 
en nek – nem csak a gyász ról szól, az 
ittmaradó és az el tá vo zott kö zöt ti kap-
cso lat ról, nem csak a hi ány ról, mint 
foly to nos fan tom fáj da lom ról, ha nem 
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sze mé lyes ha lá lunk ról, a 
má sok ha lá lá ba cso ma golt 
vég zet rõl. De ák Lász ló 
köny vé ben a vesz te ség 
epi cent ru má tól tá vo lod va 
a gyász, mint em lé ke zés, 
mint az élet ese mé nyek 

átértekelése vá lik fon tos sá. A Ta kart 
tü kör ben meg írt élet drá ma a ki üre-
se dés, a ki fosz tott ság („Gub basz tás, 
ásí to zás, szá raz ság, / a lehetetlen 
kí sér le te. / Mo tyo gás a sö tét koc ká-
ba, hol nem ver des már az ün ne pelt”) 
stá ci ó in ke resz tül vá lik a köl tõ vi lág-
ké p ét is érin tõ szen ve dés tör té net té, 
amely vég sõ so ron az élet át ér tel me-
zé sé be tor kol lik. Az Arkánum blues-
ban így: „Mert min den kit a fé le lem 
csi nál, / csi szol kész re, ma gá nak 
vesz té re.” Az élet és a lét em lék köny-
vé be írt fel jegy zés ben az én azo no sul 
a fe let tes én élet tan ácsa i val. A köl tõ 
sa ját bol dog ság ku ta tá sa i nak sum má-
ját köz li. A sze mér me sen rej tõ zõ 
bol dog ság vágy, amit idõ rõl–idõ re a 
ro man ti ka cím ké jé vel il let nek, va ló-
já ban a lé lek õs tu laj don sá ga. De ák 
Lász ló ver se i ben az élet mé lyebb
meg ér té sét szol gál ja. Azért idé zi 
meg Kellér An dort, hogy se gít sé-
gé vel el ûz ze „a meg szo kás, a rossz 
ru tin, fá sult ság bor zal mát, sod rás ba 
hoz za a na pi érint ke zé sek szo kott, 
ha mu szín tor la sza it” (Az élet édes 
tar ka sá ga).

Az em lék idé zés nek a kö tet pró za-
ver se i ben él te tõ ha tal ma van. A kép-
zõ mû vész-köl tõ, aki nek fest mé nye 
lát ha tó a kö tet bo rí tó ján és raj zai a 
kö tet ben, szin te ér zé ki gyö nyö rû-
sé gét le li az üres pa pír di csé re té-
ben. Pa pír cí mû pró za ver se fon tos 
meg ál la pí tás sal in dul: „Szen  nyez ni 
szü let tünk a mez te lent”. Il lú zió és 
il lú zió vesz tés egyet len mon dat ban. 
S a foly ta tás, a ki fej tés: „Va dul tan 
té páz zuk, kar col juk, kor moz zuk 
a põ re sí kot, je lek kel és áb rák kal 
ró juk te le, mint ha bi zony jot tá nyit 
ad hat nánk a tisz ta szûz höz, oda fûz-
het nénk ma gun kat va kí tó ta lá nya 
szí né re, ér tel met ad va a ti tok za tos 
igé nek. Lám, az ön hitt ség em be re. 
Üzen ni kí ván a semmibe…” Éle tünk-
nek ez a faj ta ér tel me zé se, vi szo nyí tá-
sa a vá gyott ide ák hoz iga zi val lo más, 
mely szö ges el len tét ben áll ko runk
mû vész akar no ka i nak vi lág lá tá sá val, 
akik a techné bû vö le té ben él nek s 
el fe led kez nek a leg fon to sabb ról, a 
lé te zés õsi anya nyel vé rõl, az alá zat-
ról, mely az iga zi, a lel ki meg ér tés 
alap ja. De ák a papír-ról szól va, mint 
az idé zet bõl ki tû nik, nem egy sze rû en 
a mû vész ér zé ki gyö nyö rû sé gét ír ta 
le, amit sem mi képp sem értékelnék 
le, ha nem vi lág kép ének meg ér té sé-
hez ad tám pon to kat. Vég sõ so ron 
el vesz tett ál mai éde nét ke re si, amely 
bi zo nyos el ága zá sa i val (ver sek egész 
so rá ban) a fes té szet és dzsessz nagy 
pil la na ta it idé zi (Arp, Pollock, Miles 
+ Chat). Az em lék idé zés szer tar tá sa 

köz ben – ve gyük alá fes tõ ze né nek 
az el nyúj tott trom bi ta szó lók ból ki hall-
ha tó ér zel me ket – a köl tõ, a té koz ló 
fiú, mint egyik vers cí me mond ja, A
nemlétezõ ott hont ke re si, az el múl-
tat, mely egy re job ban ha son lít az 
el ve szett éden re. An nál in kább, mert 
„nem hi het jük már, hogy mind ezt 
foly tat ni / ké pe sek va gyunk, és azt 
sem, hogy be érik egy szer, / ami ért
el hagy tuk a meg szo kott öreg kü szö-
böt. / Fe ke te bá rá nyok, té koz ló fi úk, 
raj za nánk mi még / az ün nep lõ asz tal 
kö rül, szor go san fel hord va mind, / 
ré gi tá nyért, tá lat, ka na lat, vil lát és 
tom pa élû ké se ket, / ha vis  sza fo gad na 
ben nün ket a haj da ni ház.”

A za bo lát lan if jú ság nap ja it idé zõ 
em lé kek (Az év leg szebb nap ja, Nap 
ut ca, Há zi bu lik) vi tá lis erõ ket sza ba dí-
ta nak fel. A köl tõ, mi köz ben bir tok ba 
ve szi múlt ját, az éle tet ron cso ló erõk-
nek mond ne met. Az em lé ke zés ben a 
sze mé lyi ség múlt ja és je le ne tör vény-
sze rû en ös  sze ér. Ily mó don fény de rül 
az el folyt idõ ben le zaj lott fo lya ma tok 
iga zi, a tör té nés pillanatában még 
rej tõ zõ je len té sé re. De ák Lász ló ezt 
a rej tett ér tel met fa csar ja ki az el kö ve-
sült té nyek bõl, ezt fe de zi fel ver sek be 
min tá zott fi gu rá i ban (Öcsi bá csi).
Hogy ez men  nyi re tu da to san tör té nik, 
ar ra jó pél da a kö tet zá ró Em lék könny,
mely az em lé ke zés örök je le né be 
he lye zi a múlt élet ké pe it:

Ha lap ja i mat ki te rí tem,
az asz ta lon meg in dul az élet.
Lópaták csat tog nak a macs ka kö vön,
üvölt ve sze me tel a ház mes ter,
és át cso szog az ud va ron a ha lott nagy-
ma ma.
Nyár van, öt óra. Vé get ért a gyors 
zá por.
Az idé zet egy ti pi kus pes ti bér ház 

éle té nek hét köz nap ja it fes ti: „Süt 
a nap már a nagy be fõt tes üve gek-
re, / dol go zik benn a rumosmeggy, 
kovászosuborka, / és egy as  szony 
öl ben hoz za a pad lás ról / meg szá ra-
dott fe hér ne mû it, le pe dõ it. / Most zár 
a ma gán óvo da az elsõn…” A köz lés
hi te les sé gét a részletgazdag áb rá zo lás-
nak kö szön he ti. An nak, hogy a fel idé-
zett élet hely ze tek, ri tu á li san is mé telt 
moz du la tok mo za ik já ból egy faj ta 
élet for ma raj zo ló dik ki. Ez az ob jek-
tív meg kö ze lí tés ott vált szub jek tív re, 
hogy az ul ti zó srá cok egyi ke a köl tõ
ka masz ko ri én je. Ha csak en  nyi len ne
a vers, az se len ne akár mi. Ám en nél
jó val több. Még pe dig az ál tal, mert 
az em lé ke zõ én (a vers in dí tás ból ez 
egy ér tel mû en ki tû nik) a meg idé zett 
élet moz za na tok ra, mint kár tya lap ok ra 
te kint, ami ket az élet oszt. A lap ja-
it ki te rí tõ köl tõ en nek meg fe le lõ en 
va la mi fé le élet mér le get ké szít. Ez a 
drá mai több let – alig ha kell ma gya ráz-
nom – rej té lye sen meg eme li a ver set.

De ák Lász ló köl tõi élet mû ve – leg-
újabb vers kö tet ének ta nú sá ga sze rint 
is – a mai ma gyar lí ra je len tõs ér té ke. 
Stí lu sá nak kö vet ke ze tes életközeli-

sége fon tos fel is me ré se ket, fi lo zó fi ai 
mély sé ge ket ta kar. Köl té sze te a bo nyo-
lul tat, Ne mes Nagy Ág nest idéz ve „a 
ne he zen mond ha tót” kön  nye dén ad ja 
elõ, mint egy tánc ta nár a tan gó lé pé-
se it. Ez a faj ta hi te les ség, alig ha kell 
ezt kü lön bi zony gat nom, érez he tõ en 
hoz zá já rult a köl tõ sze rep hez fû zõ dõ 
szte re o tí pi ák át ala ku lá sá hoz.

(Nap Ki adó, 2006)
Baán Ti bor

Zalán dün nyög
(Zalán Ti bor:

dünnyögés, fél hangokra)

Za lán Ti bor újabb ver ses köny vé-
vel, a dün  nyö gés, fél hang ok ra cí mû 
kö te té vel rend kí vül me rész és iz gal-
mas kí sér le te i nek ered mé nye it oszt-
ja meg ve lünk. A Za lán-lí rá ra egyéb-
ként is jel lem zõ na gyon ko moly fer-
dí tés, más hogy-ol va sás ered mé nye i-
nek pre zen tá lá sá val eled dig is ta lál-
koz hat tunk. 

Köz is mert iro da lom tör té ne ti tény, 
hogy az in du ló, pá lya kez dõ Za lán 
egyik ta pint ha tó üt kö zé si pont ja 
Jó zsef At ti la lí rai tel je sít mé nyé nek 
foly ta tá sa/nem foly ta tá sa volt. Ál ta-
lá no sab ban fel fog va, bár ki nek, aki a 
20. szá za di ma gyar lí ra ta nul má nyo-
zá sá ra, foly ta tá sá ra, vizs gá la tá ra ad ja 
a fe jét, ki ke rül he tet len szö veg hal mazt 
je lent a Jó zsef At ti la-élet mû. Mind ez 
mi ni má li san azt je len ti, hogy ol va sa ta-
ink, ta pasz ta la ta ink idõ rõl idõ re, ki ke-
rül he tet le nül ta lál koz nak Jó zsef At ti la 
szö ve ge i vel; üt köz nek, egyez nek, 
el tér nek azok tól. Meg kép zõ dik te hát 
egy olyan kont raszt ív vi szo nyu lá si 
mód, ami nek üt kö zõ te ré ben ép pen a 
köl tõi szö ve gek, azok alap ve tõ en dia-
logikus ter mé sze tû ta lál ko zá sa áll.

Ar ra, hogy az egyes ol va sa tok 
azu tán mi lyen irány ban re a li zá lód-
nak, elég gé szél sõ sé ges va ri á ci ó kat 
lát hat tunk és lát ha tunk. A foly ta tás 
igé nyé nek meg va ló sí tá si kí sér le te i vel 
épp úgy ta lál koz ha tunk, mint az epi-
go nok ha dá val, nem be szél ve ar ról a 
tö rek vés rõl, ami a Jó zsef Attila-i örök-
ség tõl va ló meg/el/felszabadulást tû zi
ki az ér vé nyes po é ti kai el já rás mó dok 
do mi náns, ér vé nyes at ti tûd jé vé. 

A má sik le het sé ges kö ze lí tés mód a 
Jó zsef At ti la-szö ve gek intertextuális 
vo nat ko zá si rend sze ré ben ke re sen dõ. 
Ar ra gon do lok, hogy a szö ve gek ter-
mé sze tük bõl fa ka dó an ren del kez nek 
egy olyan as  szo ci a tív el já rás mód le he-
tõ sé gé vel, ami nek mû kö dé sét ki ik tat-
nunk épp úgy le het, mint erõ sí te nünk. 
S ek kor még nem is be szél tünk az 
úgy ne ve zett nagy ver sek szim bo li ká-
já ról, ol vas ha tó sá guk nyil ván va ló an 
kor lá to zott le he tõ sé ge i rõl. Úgy lá tom,
hogy – és nem csak Jó zsef At ti la ese-
té ben – az erõ sen ka no ni zált szer zõk 


