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ni, mert a Ger gely-fé le 
ál lan dó ság fo lya ma to san 
vál to zik, s így egy le het sé-
ges szin té zis nél kül, még is 
egy sé gé ben vá lik szem lél-
he tõ vé ez a köl té szet.

„Ahogy a szob rot át jár ja a Sem mi
és még sem vá lik sem mi vé a test
rá épült múlt ját nem le het fe led ni
mint a hó esés oly tökéletes…”

(Rondo capriccioso:
Mah ler a temp lom ban)

(Ar gu men tum Ki adó, 2006)
Han ti Krisz ti na

Jegy ze tek:
1  El lent mond az ál lan dó vál toz ta tás in ten ci ó já-

nak, hogy ezek nél a ver sek nél jel lem zõbb volt 
a tel jes ség, az egy sé ges ség, a le zárt ság igé nye.

2  Dérczy Pé ter hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy 
„a kö te tek kö zel tel jes tar tal mát a Vá lo ga tott 
sze rel me im (1973) cí mû gyûj te mény tõl köz-
li” az Út érin tõ ben. Dérczy Pé ter: A ket té vált 
ten ger. (Az ÉS köny ve szep tem ber ben, Ger-
gely Ág nes: Út érin tõ. Ös  sze gyûj tött ver sek.) 
In: Élet és Iro da lom, 2006. szep tem ber 29. 
p. 27.

3 Dérczy Pé ter: i. m.
4  Az imi tá ció Ger gely Ág nes nél in kább for mai, 

el já rás be li mí me lést, uta lást je lent. Vagy sok-
szor csu pán han gu la tok, ér zé sek vetítõdnek 
rá a versbeszélõjének mon dan dó já ra, nem 
an  nyi ra di rekt és egyértelmû a rá ját szás, mint 
mond juk Or bán Ot tó ese té ben.

5  Az imi tá ció köz ve tett transz for má ci ó val jön 
lét re egy ko ráb bi szövegbõl. Gérard Genette: 
Transztextualitás. (For dí tot ta: Bur ján 
Mónika.) In: He li kon, 1996/1–2. p. 86–88.

6  Alföldy Jenõ: Ön vé de lem a töb bi e kért is. 
Ger gely Ág nes: Necropolis. In: Tiszatáj, 
1998/6. p. 89.

7 Gérard Genette: i. m.
8  El lent mon da ni lát szik en nek Mar sall Lász ló 

pél dá ja. Õt sze mé lyes em lé kei él te tik a múlt-
ból, s eze ket nem fel tét le nül he lye zi tör té nel-
mi kon tex tus ba, szí ve seb ben re a gál in kább a 
je len köz éle ti ese mé nye i re.

szál lal kö tõd nek az eu ró pai s ki vált a 
né met köl té szet- és mû ve lõ dés tör té net-
hez, mint a ma gyar hoz. Amit úgy is 
meg fo gal maz hat nánk: e mû vek – iro-
dal munk ban nem szok vá nyos mó don 
– az eu ró pai iro da lom tör té net ele ven 
va ló sá gá ban áll nak. „Ma gas la ti le ve-
gõt szív ha tunk Ka lász Már ton kö te te i-
bõl” – fo gal ma zott né hány esz ten de je 
a köl tõ vá lo ga tott és új ver se it köz re-
a dó mun ka (A lét elrejtetlensége, Bp., 
Szent Ist ván Tár su lat, 2003) utó sza vá-
ban Rónay Lász ló. Ha a me ta fo rát jól 
ért jük, nincs okunk nem egyet ér te ni. 
Ka lász Már ton ko rai ver se it még 
a né pi es szö veg ala kí tás esz té ti ká ja 
kí sér tet te. Ám a vers nyelv csak ha mar 
ré teg zet teb bé, a lí rai lá tás mód pe dig 
ár nya la to sab bá vált. El sõ sor ban a 
hölderlini dik ció em lé ke ze tét hor do zó 
mó don, a Ril ke-fé le vers be széd örök-
sé gét föl ele ve ní tõn, ál ta lá ban pe dig a 
20. szá za di né met nyel vû lí ra fo gal mi 
vers nyelv ta ná nak, mon dat ta ni bo nyo-
lult sá gá nak és lét böl cse le ti el hi va-
tott sá gá nak ta pasz ta la tá ból me rít ve 
köl té sze tünk ben szo kat lan po é ti kai 
tar tal ma kat. A köl tõ leg utób bi kö te té-
ben ez a ha gyo mány tör té nés ér újabb 
ma gas la ti pont ra.

A Kez dõ ha lál tánc há rom cik lu sát 
14–14 vers al kot ja: csu pa 14 so ros 
szö veg. S bár a so ro kat nem kap csol-
ják ös  sze rí mek, és sem a szó tag szám, 
sem a vers rit mus le het sé ges kö tött sé ge-
i re nem is mer het ni rá, pusz tán a 14-es 
szám (s an nak kö vet ke ze tes je len lé te) 
szo net tek ként ol vas tat ja e mû ve ket. 
An nál is in kább, mi vel e vers tí pus 
kü lön fé le vál to za ta i nak (a Pet rar ca-, 
a Shakes peare - vagy a Ber tók-fé le 
szo nett nek) jó for mán egyet len kö zös 
mû fa ji is mér ve ép pen ez. Ka lász 
ver sei a sza bá lyok el vi szi go rát csak 
lát szó lag hagy ják fi gyel men kí vül: 
for má lis hi á nyu kat a be széd mód 
pá rat lan fe szes sé gé vel, a ké pek hé zag-
ta lan il lesz té se i vel s az abszt ra há ló 
nyel vi ség ere jé vel el len sú lyoz zák. 
Azt érez het jük: e ver se ken mint egy 
át tör té nik a szonetthagyomány, hogy 
az így nyert szö veg for ma a sze mély-
te len tra dí ció és az egye di erõ fe szí tés 
kö zös mû ve ként szó lal tat has sa meg 
azt, ami a köl csö nös ben egyé ni, a 
sa ját ban pe dig egye te mes le het. (Az 
el mú ló ban az új já szü le tõt föl is mer ni, 
az idõ nek alá ve tett lé te zés ben az idõt 
aján dék több let ként azo no sí ta ni: vég-
sõ so ron ta lán épp úgy a „sem mi hez 
mél tó ha so nu lás” [Lom ta la ní tás, 37.] 
idõ- és lét él mé nye süt át e poetológiai 
je len sé gen, mint az én-tu dat ön ér té sén 
s az „Álom ra sej tés” [uo.] tu da ton tú li 
tudásán…)

A kö tet Ka lász lí rá já nak mind azon 
foly to nos erén  nyé tett sa já tos sá ga it 
föl vo nul tat ja, ame lyek okán az ér tel-
me zé sek rend sze rint a hermetizmus 
és az enigmatikusság ol va sás ta pasz ta-
la tát rög zí tik. Szo kat lan (de a szó rend 
rend ha gyá sa i val kö vet ke ze te sen élõ) 
mon dat ala kí tás; re gisz ter ke ve rõ (ám 

mind vé gig emel ke dett nek meg õr zött) 
vers be széd; ki ha gyá sos (ép pen ezért 
erõ tel je sen meg szó lí tó) re to ri ka. 
Vá lasz té ko san ide gen ki fe je zé sek és 
sejt he tõ en táj nyel vi sza vak vá rat lan 
egy más mel lé ren de lé se. Sze mé lyes-
ség (a csa lád tör té ne ti szá lak ré vén) és 
tár gyi as ság (a mû ve lõ dés tör té ne ti irá-
nyok ha tá sa ként); s mind ez nyel vi és 
vers nyel vi ref le xi ók kal s ön ref le xi ók-
kal sû rûn át szõ ve. (A mû vé szi be széd 
mély sé gét Ka lász nál ren de sen ép pen 
a vers nyel vi ref le xi vi tás, a depoetikus 
el vont ság sza va tol ja.)

A ha gyo má nyok hoz, szö ve gek hez 
és sze mé lyek hez va ló, jel zett és jel zet-
len kap cso ló dá sok (aján lá sok, mot tók, 
idé ze tek, meg szó lí tá sok, hommage-o k 
és sze rep ver sek) föl tû nõ en nagy szá-
ma a kö tet ben a tisz te let gesz tu sát 
ál lan dó sít ja. De nem csak azt: leg-
alább ak ko ra nyo ma ték kal mu tat 
vis  sza e lí ra tör té ne ti tu da tos sá gá ra, 
il let ve ön tu da tá nak tör té ne ti meg ha-
tá ro zott sá gá ra. Ar ra, hogy Ka lász 
ver sei pon to san tud ják: amit tud nak,
nem sa ját tu dá suk, még ha nél kü lük 
– ugyan úgy, ugyanakként – nem vol-
na is tud ha tó.

Egyé ni utak ról ad nak szá mot (ha 
még oly váz la to san is) és kö zös sé gi 
ta pasz ta la tok kal szá mol nak el (ese-
ten ként csak egy-egy föl vil lan tott 
kép ben) a kö tet írá sai; s mind eköz ben 
szük ség sze rû en han gu la ti és köz ér ze ti 
szél sõ sé ge ket, né mi egy sze rû ség gel: 
misz ti ciz mus és re zig ná ció szél sõ sé ge-
it szem be sí tik (s he lye zik el ala nyu kat 
e szél sõ sé gek kö zött). Szél sõ sé ge ket 
– a „még ma át jutsz / egy tû zõbb
ol dal ra” (Köl tõk em lé ke ze te [Ut cai 
harc], 14.) re mény sé gé tõl „a min-
den ko ri sö tét ben” (Méh far kas, 24.) 
vég zett mun ka ethoszáig; a „Nyel-
ven át kel ni” („Der tanzende Tod –” 
[Vé kony ka jég], 34.) fi nom fo gal ma-
zá sú nyelv fi lo zó fi á já tól az „Ol vas tak 
rég a hol tak gon do la ta ink ban – / fé lõ,
ma nem igen?” (Delft, 46.) ké tely tõl 
ár nyas tör té ne lem ké pé ig; a „Vi sel tes 
lét tu dat” (Tá vol Duinótól, 47.) szi kár 
szám ve té sé tõl a „ne künk szánt le vé-
te tés” (Sum ma, 56.) transz cen dens 
vi ga szá ig.

A Kez dõ ha lál tánc, mi köz ben a 
meg szó la lás for ma ki vé te les egy ne-
mû sé gé vel és a lá tás mód rend kí vü li 
ko he ren ci á já val hív ja fel ma gá ra a 
fi gyel met (az emel ke det ten elé gi kus
alap tó nust igen fi no man han gol ja 
csak el egy szer a tragizáló lét föl fo-
gás hang üté se, más  szor a ke resz té nyi 
bi za ko dás szó la ma), nem szû köl kö dik 
kü lön le ges ha tá sú, em lé ke ze te sen 
nagy ver sek ben. Ilyen az azo nos 
hermeneutikai alap ál lás két sé ges 
el ér he tõ sé gé vel szá mot ve tõ episz to-
la (Le vél a má sik me ta fo rá ról, 23.); 
a lé lek jel kép gaz dag szim bo li ká ján 
át szûrt, meg ren dí tõ en ben sõ sé ges 
gyer mek ko ri em lék lirizálása (A lep-
ke, 31.); a fel tá ma dás te o ló gi á ját sze-
mé lyes sors kép let té át raj zol ni igyek-

Semmihez mél tó
hasonulás

(Kalász Már ton: Kez dõ ha láltánc)

„Mind az ima, mind a köl té szet meg-
hall ga tás ra vár.”

Beney Zsu zsa

„Mi vé le szünk kalligráfus nél kül?”
Ta más Zsu zsa

Ka lász Már ton köl té sze té rõl ér dem-
te le nül ke vés szó esik. Pe dig ki vé te les 
lí rai be széd, von zó an ön tör vé nyû 
vers mû vé szet az övé. A re cep ció 
za va ra ta lán ab ból szár maz hat, hogy 
Ka lász al ko tá sai al kal ma sint több 
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võ köl te mény (Sum ma, 56.) – és a sor, 
íz lé sünk sze rint, foly tat ha tó volna…

•

Hogy a Ka lász-fé le vers nyelv 
(és vi lág kép) esz té ti kai ter mé sze tét 
job ban ért sük, rend ha gyó ki té rõ gya-
nánt ér de mes egy mû vet kö ze lebb rõl 
is szem ügy re ven nünk. Be széd- és 
szem lé let mód ját, nyel vi-po é ti kai ál la-
gát te kint ve a Hol land part jel leg adó 
da rab nak tet szik. Lás suk!

HOL LAND PART

 Ahol vi lá go sabb az ég bolt, ott – az 
 [már a ten ger.
 Aki er re így meg ráz kó dik? Igaz,  
 [imént még Middelburg na pos,
 fa gyos, hol land far sang ját vár va.  
 [Feb ru ár ös  sze ge, töp rengj,
 ki né zi meg ilyen kor a ten gert.
In kább bel jebb va cog, s a ko csi  
 [ban
 még is me leg van. Be val lat lan se 
 [fél, aki még se lát ta a ten gert?
 For dul junk vis  sza, kint még hi de
 [gebb – ad dig, le het.
 S ví gab ban szo rít sa ös  sze szá ját 
 [ked ve sem, a vi lá gos ég ka réj
 alá ér tünk – köz ben. Ez a vá ros kis  
 [vá ros, ma a szél vi har
 se tud ja nép te len né ten ni. Va la mit 
 [hord a tér fö lött; se fény kö zöny,
 fény-ten ge ri fû – té lig kö zö nyös, 
 [most föl sza kadt nyár le vél.
 Ta lán me lan ko li kus par ti kó bor ló 
 [de re ká ról a ken dõ. S itt ne ked
 csu pán a dû ne lépcsején kell föl 
[lép ned. Ra gyog min den: Add a 
 [ke zed.
 Aki még se lát ta a ten gert, s nem 
 [te het vi szont-aján la tot –
 üdén csak só hajt: Is te nem. „Nyújt  
 [sam ten ger ke zem?”

A mû ben a lí rai meg szó la lás emel-
ke dett sé ge di a lo gi zá ló vers be széd ben 
tel je se dik ki. A vá lasz té kos szó hasz-
ná lat és iro dal mi as mon dat for má lás 
a nyelv ta ni sze mé lye ket vál to ga tó, 
meg- és fel szó lí tás sal is élõ, a kér dés
és az idé zett be széd esz kö zét is ki hasz-
ná ló re to ri kát ala poz meg. Kér dés,
ta lán meg sem vá la szol ha tó, hogy ki 
be szél s kit, ki ket szó lít meg? mi fé le 
gram ma ti kai kö zös sé get ta kar a töb-
bes szám el sõ sze mé lyû ige ra go zás? 
il let ve a vers ala nya vé gig ugyan az
a sze mély-e? Kér dés, amely nek tisz-
tá zá sát a tör té net ele me ket épp csak 
föl vil lan tó lí rai szó lam sem kön  nyí ti 
meg. Sõt. Az epi kus szál (mon dat ta ni 
ere de tû) sza ka do zott sá ga, a nar ra tív 
rend (nyel vi lé nye gû) tö re de zett sé ge 
az él mény (s egyál ta lá ban: a min den-
ko ri – nyel ven kí vü li – va ló ság) kér-
dé ses el be szél he tõ sé gét tu da to sít ja. 
Feb ru á ri ko csi út a hol land ten ger par-
ton: jó for mán csak en  nyi bi zo nyos; 
jó sze ri vel csak ez ad ja ma gát szü zsé-
nek il lõ váz lat ként.

A je len tés ta ni ös  sze tett ség szó ra 
bí rá sá ban a szö veg motivikus meg-
al ko tott sá gá nak vizs gá la ta ígér het 
ered ményt. Min de nek elõtt a gon do-
lat rit mus-sze rû is mét lés alak zat („ki 
né zi meg ilyen kor a ten gert”, „aki 
még se lát ta a ten gert”, „Aki még se
lát ta a ten gert”) ál tal is nyo ma té ko sí-
tott ten ger-mo tí vu mot ér de mes ko mo-
lyan ven nünk. E kép ha gyo má nyo san 
transz cen den cia-je lö lõ tró pus ként 
vi sel ke dik; gyak ran idéz ve föl az út, 
az uta zás, a tá vol ság és az ide gen ség, 
a ti tok za tos és is me ret len le he tõ sé gek 
kép ze tét, kép zet kö rét is. A me ta fi zi-
kus jelentésirányultságot a vers több 
he lyütt egy más ba épü lõ fény- és 
tér szim bo li ká ja is erõ sí te ni lát szik: 
a vi lá gos ság ké pei („vi lá go sabb az 
ég bolt”, „vi lá gos ég ka réj”, „fény kö-
zöny”, „fény-ten ge ri fû”, „Ra gyog 
min den”) és a ma gas ság je lö lõk 
(„ég bolt”, „ég ka réj / alá ér tünk”, „tér 
fö lött”, „föl sza kadt”, „föl lép ned”) a 
(száraz)földi, em be ri vi lág ha tá ra in 
túl ra he lye zik a vers be széd hang sú lya-
it. Nem mel lé kes moz za nat, hogy e 
konnotációs me zõ ket rög tön a föl ütés
egy más mel lé ren de li, a fény, a fent 
és a ten ger együt tes je len lét ének reve-
latív ta pasz ta la tát köz ve tít ve: „Ahol 
vi lá go sabb az ég bolt, ott – az már a 
ten ger.” A zár lat lo gi ká ja pe dig már 
nyíl tan a szak rá lis (pár)beszéd al kal-
mát szol gál tat ja: az oximoron („üdén” 
vs „só hajt”) ré vén fi nom nyo ma té kot 
ka pó fo hász kez de mén  nyel („Is te-
nem.”), az ar ra ér ke zõ, jel lem zõ mód 
sze líd kér dés ként ar ti ku lá ló dó vá lasz-
 szal („Nyújt sam ten ger ke zem?”), il le-
tõ leg a kéz köl csö nös nyi tást, ön zet len 
bi zal mat ki fe je zõ, ar cha i ku san szép 
ket tõs mo tí vu má val („Add a ke zed.”,
„Nyújt sam ten ger ke zem?”).

Ha fi gye lem be ves  szük még, hogy 
a szö veg ben mind eh hez az utazásto-
posz ki fe je zett szín re vi te le s a boly gó 
hol lan di as  szo ci á ci ós több le te tár sul, 
úgy – e meg kö ze lí tés ben – a Hol land 
part a kö zös ke re sés ver se ként tû nik 
föl; olyan ként, amely ben a sze mély-
kö zi vi szo nyok a ta pasz ta la ton tú li 
tar to má nyok hoz te rem te nek – ha 
köz vet len uta kat nem is, ám leg alább
– vi szo nyu lá si le he tõ sé get. Még pe dig 
a(z ontologikus) ha tár hely ze tet je lö lõ 
„part” cím mé emelt ígéretével…

A part – ten ger, föld – víz 
archetipikus ket tõs sé gé ben kó dolt lét-
ér tés a lé tet vég sõ so ron az em be ri és 
az is te ni egy más ra utalt mi nõ sé gé nek 
dialogikus vi szo nya ként ér ti. Ol va sa-
tunk ban eb be az ontoteológiai ha gyo-
mány ba kap cso ló dik be le Ka lász Már-
ton ver se is. A „be fe lé fi gye lõ las sú-
ság” (Vasadi Pé ter) mû vé szi eré nyét 
mint ál ta lá nos lét stra té gi át ajánl va föl 
az ol va só nak, a lé te zõ nek.

•

Ka lász Már ton – Ril ke után, sza-
ba don – meg ír ta a ma ga Orp he usz-

szo nett je it. Az ol va só nak 
nincs más dol ga, mint 
ol vas ni azo kat. A re cen-
zens e pil la nat ban nem 
tud el kép zel ni ne he zebb és 
szebb mun kát en nél.

(Rá ció Ki adó, 2006)
Hal mai Ta más

Elveszett ben ne az idõ
(Dalos Mar git: Kõ dünnyögések)

„Hochbaum Adél ká nak fi a tal ko rá-
ban volt egy nagy sze rel me, aki el hagy-
ta, és Hochbaum Adél ka az óta ilyen”.
De mi lyen? Bo lond? Vagy csak sa já-
to san más kép pen gon dol ko dik az óta
a vi lág ról, mint az õt kö rül ve võ em be-
rek? So ha nem bont hat juk ki e meg ál-
la pí tás igaz ság tar tal ma it, hi szen min-
dent be fed már a min den ko ráb bi tör-
té nést por rá és te me tõ vi rág gá vál toz ta-
tó idõ. Hochbaum Adél ka em lé ke ze té-
nek, sze mé lyi sé gé nek kör vo na laz ha tó 
ma rad vá nya it is. Azt már a tör té net 
nyi tá nyá ban tud juk, nagy já ból hogy 
néz ki, mi lyen le het a kül se je a re gény-
idõ je le né ben Hochbaum Adél ká nak: 
„le ha jol va néz tem a két láb szá ra mat, 
és ak kor lát tam, hogy el vesz tek ró la a 
vád lik, és úgy áll tam ott, mint a vad-
gesz te nye bá buk a pál ci ka lá bu kon; 
be szúr va a du do ro dó ci põk ta lap za tá-
ba.”, egy más ba ku szá ló dó bel sõ tör té-
né se it s az ezek bõl ki in du ló as  szo ci á-
ci ós vál tá so kat pe dig a re gény fo lya ma-
ton be lül kö vet het jük nyo mon. Ám,
hogy mi lyen volt a ma ga va ló já ban 
ez a haj dan vi rág zó, s a re gény fo lya-
mat ide jé re kor ta lan vén ség gé aszott 
nõ alak, azt el mos ta az a kö nyör te len 
va la mi, ami rõl Hochbaum Adél ká nak 
már a to váb bi ak ban nincs tu do má sa.

A pró za iro da lom a ti zen ki len ce dik 
szá zad má so dik fe le óta is me ri a mo dern
em ber nek az idõ vel le zaj lott küz del me it, 
pl. az ab szo lút je lenidõ fo gal mát, a gyor-
san vál to zó vi lág idõ nek kö nyör te len 
szi lárd ság gal a vég sõ kig el len ál ló pró-
za hõs fi gu rá ját, aki nek sor sa – jel le me 
min den tisz ta sá ga, szi lárd sá ga el le né re 
– a tra gi kus bu kás. Gon do lom, elég itt 
il luszt rá ci ó kép pen Mik száth hí res hõ sé-
re, Olej Ta más alak já ra gon dol nunk, 
aki idõ ben meg ál ló, szik la szi lárd jel le-
mé bõl ki fo lyó lag kép te len egy, ma gát 
új nak mon dó – va ló já ban al jas és szá-
mí tó – kül vi lág el vá rá sa i nak meg fe lel-
ni. Is me ri az idõ nek ki tett, s az ab ban
fel mor zso ló dó hõst is Krúdy, Ca mus
és má sok re gé nye i bõl, és szá mos más, 
az írói vi lág meg fo gal ma zá sok kí sér le-
te i nek ál do za ta i ról szó ló vál to za tot.

Da los Mar git mind ezek hez ké pest 
egy, a vi lág iro da lom ban is ke vés-
bé meg ho no so dott idõ vi szo nyu lást 
vá lasz tott, egy olyan hõs fi gu rá ját, aki-
ben va la hol, va la mi kor el ve szett az 


