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A bib li ai uta lás az em lí tet te ken 
túl azért is fon tos, mert hi dat ké pez
a ko ráb bi és az újabb ver sek kor- és 
ci vi li zá ció kri ti ká ja közt. A Szo do ma-
õs kép ugyan is elég pon to san áb rá-
zol ja azt a vi lág fo lya ma tot, amely 
meg ál lít ha tat la nul ro han vég ze te fe lé. 
A rom lott ság ba zu hant kö zös sé get 
el pusz tí tó tûz esõ ter mé sze te sen Is ten 
bün te té se, ám az is jog gal föl vet he tõ, 
hogy az ilyen kö zös ség ön ma gát pusz-
tít ja el, mi vel az er köl csi alap el vek 
föl szá mo lá sa, a nor ma sze gé sek pusz-
tí tó anar chi á ja van olyan lét ron cso ló, 
élet pusz tí tó erõ, mint bár mi lyen is te ni 
bün te tés ként ér tel me zett ter mé sze ti 
ka taszt ró fa.

Pék Pál e ver sé vel is szem lél tet he-
tõ en a meg ma ra dás esé lye it, a kö zös-
sé gi-nem ze ti és az egyé ni lét szép 
össz hang ját ke re si, de mi vel en nek
nyo ma it nem le li, alig ha cso dál koz ha-
tunk azon, ha ön ma ga em be ri-köl tõi 
hely ze tét a ne ga tív szfé rá ban de fi-
ni ál ja. Hol „el fe lej tett vad nak”, hol 
„áp ri lis bo lond já nak” ér zi ma gát, a 
vers-ént, s olyan mû velt ség tör té ne ti 
sze rep hely ze tek re utal, mint ami-
lyen a szám ûzött Ovi di u sé (Mi kor a 
Pontus Euxinus part ján To mi ba tér),
vagy rész ben ezek kel szem be ál lít va 
Sanchóé (Sancho hi te). Ta gad ha tat-
lan, hogy a mes si ás és/vagy pró fé ta-
sze rep el len té te a bo hó cé, még szél sõ-
sé ge seb ben az õrül té, aki kép zelt éde-
né ben bo lyong va lét re hoz za a ma ga
egy sze mé lyes har mó ni á ját, po kol ban 
a men  nyet, mint a kép ze let ment he-
tet len ir re a li tá sát (Naconxypánban 
nõ a köd).

A ver sek ben fel tér ké pe zett tu dat 
le het sé ges sze rep vá la szai a lé te zés drá-
mai ter mé sze té re utal nak, hogy az tán
in nen, er rõl a mély pont ról jus son el a 
köl tõ a lé te zés rend jét, ka u za li tá sát
meg ha la dó pa ra do xon hoz, ahon nan 
szem lél ve új táv lat nyí lik, mely ki ve-
zet a tér idõ bör tö né bõl: „…fejszeélen 
bucs ká zott, és / lép csõn, vöd rön, fa lon 
át, / mint a rab, ki bör tö né be / nyû göz-
ve is ki-be jár, / ki mond va, hogy / ég 
és re mény, / ki mond va, / hogy lép tei, / 
mint a Bá rányt, más idõ be / ra gad ják, 
ha ga lamb rí, / s el reb ben tik, / mint ha
tud ná, / mi lyen táj az túl fe lül, / sza bad-
sá ga vissz fé nyé vel / mi bû vö li az éj 
mö gül.” A Ba ko nyi Ist ván nak aján lott
A ga lamb és a vak idé zett so ra i ban 
szin te kép let sze rû ös  sze fog la lá sát 
ta lál juk an nak a küz de lem nek, amely 
Pék Pál ver se i ben az im ma nen cia 
sík ja fö lé a transz cen den cia ég bolt ját 
eme li. A köl tõ szá mos ver sé ben utal 
ar ra, hogy az evi lá gi gon dok meg ol dá-
sa oda át van; a túl vi lág a tra gé di á kon 
túl mu ta tó re mény bi ro dal ma, ahon-
nan szem lél ve ér tel mez he tõ vé vá lik a 
tö re dé kes lét. Ez a faj ta tra di ci o ná lis 
vi lág kép szük ség képp túl mu tat a ci niz-
mus és az iró nia rej tett, ám et tõl még 
na gyon is va ló sá gos ni hil jén, ahol a 
dol gok, em be rek el vesz tik er köl csi 
sú lyu kat, je len tõ sé gü ket.

Mind ezek után az se le het kö zöm-
bös, hogy ez a drá mai szél sõ sé ge ket 
üt köz te tõ lí ra – mint a bol dog sá gért, 
lét tel jes sé gért foly ta tott, né mi képp 
ro man ti kus, a sti li zált ság mi att el vont-
nak, esz me i nek tet szõ küz de lem 
– egy meg le he tõ sen zárt lí ra tí pus ban 
va ló sul meg. A zárt ság ab ból kö vet ke-
zik, hogy a köl tõ éle té nek va ló sá gos 
ese mé nyei e lí rá ba csak erõs szû rö kön 
ke resz tül jut hat nak be. Más a hely zet
vi szont a sze mé lyi sé get öve zõ táj- 
és tárgy vi lág gal, hi szen ezek majd 
min den vers ben, fel buk kan nak. Pék 
Pál köl tõi ké pei erõ sen fo gal mi ak, a 
fo gal mak kép sze rû tu laj don sá gok kal 
ren del kez nek, ami azon ban nem zár-
ja ki a szen ve dé lyes sé get. Mind ezt a 
ze nei mo tí vum ként ke zelt kép va ri á ci-
ók köz ve tí tik. Hogy mi re gon do lok 
pon to san, ar ra áll jon itt né hány pél da.
A Csak a fû-ben, mely tör té nel mi 
szám ve tés ként, hely zet ér tel me zés ként 
ér tel mez he tõ, a kö vet ke zõ ké pek fe je-
zik ki a lí rai én il lú zió vesz té sét: „Szél 
mé ne se zú dul rád és / ûr be leng az 
ab lak – / Ezer éve hal lod, hogy a / 
va dak mit ugat nak. // Tar tod is a rogy-
 gyant tör vényt, / s kiöklendi hány szor
/ meg vál tód, hogy jö ven dõ tök / csu pa
ha mis álom.” Ugyan en nek a té má nak 
mo du lá ci ó ja a Per nye szag ban: „Örök-
sé günk csa ta me zõ, / csil lag ta lan 
or szág – / Szé gye ne a szé gye nem mel 
/ el nem fe di ar cát. // Min de nütt a 
ha zug föld! S én / li ge te it já rom? / 
Sza vam sincs, mi átnyilalljon / pok-
los uga tá son?” A ki sza ka dó ké pek 
sza bad ör vény lés sel kap cso lód nak a 
tárgy hoz, va ló já ban a vers-én han gu-
la tát, lét ál la po tát fe je zik ki. Vég sõ 
so ron a hi ányt, a fe nye ge tett sé get, a 
tör té nel mi fá tum ke ser ve it. A kép ele-
mek gaz dag va ri ál ha tó sá gát az te szi
le he tõ vé, hogy nem az ob jek tív va ló sá-
got köz ve tí tik, ha nem a lé lek ben raj zó 
as  szo ci á ci ó kat, me lyek szük ség képp 
egyé ni ek, s ily mó don konst ru ál tak, 
ám még sem an  nyi ra, hogy va la mi fé le 
jel ké pi sé get ne hor doz ná nak. Pél dá-
nak oká ért a va dak uga tá sa mint a 
lét ron cso lás kép ze te je le nik meg. A 
szim bó lu mok fe lé moz ga tott ké pek, 
tör té né sek ér tel me zé sé re a vers ben 
hasz nált fo gal mi ap pa rá tus szol gál. 
Az örök ség, a tör vény, a rend, a meg-
vál tó, a meg vál tás, más kor a po kol, a 
pok los uga tás vég sõ so ron egy két pó-
lu sú vi lág egye te met mo del lez.

A kö tet négy cik lu sa (Fo nák 
ta vasz, Naconxypánban nõ a köd, Mi 
tük re i be lép, A le vet ke zet tek ) a lé lek 
kü lön bö zõ meg vi lá go so dá si áb rá i nak 
fe lel meg, amely a föl di kö te lé kek 
cso mó i nak la zu lá sán ke resz tül ve zet 
a vég sõ meg ta pasz ta lás hoz. Az én 
fok ról fok ra le ve ti ma gá ról lé te zé se 
ter he it, bur ka it. Eköz ben fo ga lom rend-
sze re ön ma gá ról, a vi lág ról, a ha zá ról, 
a meg vál tás ról (s e té ma vo nu la tok e 
lí rá ban ös  sze kap cso lód nak) fo ko za to-
san át ala kul. Ez az át ala ku lás, mint 
„cson tig vet ke zés” (A le vet ke zet tek)

a föl di re mé nyek med dõ vol tá ra, az 
idõ ma lom mû kö dé sé re, a ki üre se dés, 
a lét vesz tés tra gé di á já ra utal, mint ez 
ki tû nik a Há rom cí mû vers té te le i bõl, 
mely nek kö zép sõ sza ka sza pon tos 
ké pet ad a lí rai én küz del me i rõl:

 Hit a hit tel fe szült szem be,
 s üres sé lett min den arc –
 Vi zek med rén pusz ta or szág.
 Kõ a kö vön nem ma radt.
Ta gad ha tat lan, hogy e bib li ai kép-

ze te ket kel tõ apo ka lip szis föl di esz-
kö zök kel szin te meg vált ha tat lan nak 
tet szik. Pék Pál azon ban szá mos ver-
sé ben ér ke zik el a re mény te len ség és 
a csakazértis re mény ke dés cse lek võ 
in du la tá hoz. Ám az is igaz, hogy egy-
re ne he zebb a fel ál lás. A re mény ség 
su gár ké vé je csak fe lül rõl ér kez het, 
mint ez e sa já tos gol go tai út zá rá sá ból 
ki tû nik:

 Hó csak hó. Egy más vi lá gi
 szó lí tás, mi köd be ront –
 For dulj szem be majd a szörn  nyel,
 s ki áltsd, Uram, itt va gyok!
Pék Pál újabb ver se i nek jel ké-

pes tör té né sei ez út tal is a lét ka land 
egy be lá tá sá ra tör nek. A prófétikus 
gesz tus ban a je len és a múlt ké pei,
mint egy mást ma gya rá zó ana ló gi ák 
vég sõ so ron az idõ vég te len kör moz-
gás ára utal nak, mely ben az itt és ott, 
a fent és lent, a fény és a sö tét ség, az 
élet és a ha lál egy más ból kö vet ke zõ, 
egy más ba ala ku ló rejt vé nye mö gött 
a ren dít he tet len ál lan dó ság örök ké-
va ló tör vé nye ural ko dik. Ha ez így 
van, ak kor a sze mé lyes ha lál kép ze te 
nem vég le ges be fe je zés, ha nem új ra-
kez dés. Ezt a gon do la tot ex po nál ja a 
kö tet zá ró, a köl tõ öc  csé nek aján lott 
Vé gül a mag, mely a ha gyat ko zás 
gesz tu sá val zá rul:

 vé gül a mag új ra kez di
 szom jad dal ha meg te lik
 kút ja id ra dõl ve lá tod
 eged sö tét ver me it

(Pan nó nia Köny vek, 2006)
Baán Ti bor

Bölömborz-
sutaszalonkák

(Báthori Csa ba:
Bestiarium literaricum)

Rend kí vül sok je le se volt, van a 
ma gyar iro da lom nak, jog gal szem lé li 
hát ma gas ból ön ma gát, és mél tat ja 
ön nön ma gas la ta it. Szép szám mal 
van nak le gen dás-mi ti kus nagy sá gai, 
s így nem vé let len, ha gya kor ta fel éb-
red mi ti zá lá si-ön mi ti zá lá si haj la ma is. 
Sze ren csé jé re azon ban mind emel lett 
lé te zik egy olyas faj ta ha gyo má nya, 
amely ké pes gör be tü kör ben köz szem-
lé re ten ni a gran di ó zus nagy to tál ból 
ki kö ze lí tett-ki na gyí tott kis de for má-
ci ó kat is. Ha Báthori Csa ba vé le ke-
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dé sé nek hi he tünk, ak kor en nek nem 
el sõ sor ban a min den ko ri hi va tá sos 
kri ti ka a le té te mé nye se (sze rin te a 
kri ti kus-ló da rázs, aki „ira tos fló ránk
és fa u nánk majd min den zu gá ban ólál-
ko dik … ál do za tát sa ját ned vé vel-ked-
vé vel fröcs kö li ös  sze: elõ ször a sze me
kö zé csi nál, fe je te te jé re ak ku mu lál ja 
kri ti kai hal mocs ká ját, majd igyek szik
ki ter jesz te ni a ke né si te vé keny sé get 
az egész fi gu rá ra. A ku li mászt … 
se szám lál ni, se ol vas ni, se íz lel ni, 
se emész te ni nem le het: ki zá ró lag a 
pa pír tû ri meg … A ló da rázs zön gé se 
fön sé ge sen trivi … és ös  sze zi lál ja az 
alap za jo kat. Dur ro gá sát ha ra gos zöld 
te he tet len sé gi árok ban vég zi … Egész 
funk ci o ná lá sa egyet len láb jegy zet … 
amely fölül hi ány zik a szö veg”); 
Báthori sze rint a kri ti ka, a kri ti kus jól 
el van ma gá val a „fi lo zó fi ai má sod osz-
tály mel lék he lyi ség ében”. A Ka zin-
czy -fé le „tö vi ses szur ká ló dá sok” 
óta, de fõ leg a Ka rin thy -pa ró di ák tól 
kez dõ dõ en a szer zõi és a be fo ga dói 
ol dal egy aránt ked ve li és igény li a 
hu mo ros-iro ni kus, ka ri kí ro zó iro dal-
mi ön szem lé le tet, amely egész sé ges 
mí tosz- és ál mí tosz-rom bo lás sal te szi 
iga zán em ber kö zel bõl vizs gál ha tó vá a 
je le se ket és mû ve i ket.

Eh hez a vo nu lat hoz csat la ko zott a 
kö zel múlt ban Re mé nyi Jó zsef Ta más 
és Tar ján Ta más Ba bér kö szö rû cí mû 
pa ró dia gyûj te mé nye (1987), majd 
egy lát szó la gos kam pány év ter mé-
sei (l. Bár dos Jó zsef, Fe ke te Vin ce, 
Ki rály Le ven te és Szé kely Csa ba 
egy-egy köny vét 2004-bõl), il let ve 
a né hol parodisztikusnak is mond ha-
tó Ba bits-pa ra frá zi sai (A lí ri kus 123 
epilógja, 2007) után fel irat ko zott ide 
Báthori Csa ba is kis ma gyar író ha tá-
ro zó já val. Míg azonban a „kö szö rûs 
ta más ko dók” a kor társ írók ra össz-
pon to sí tot tak (köz tük jó meg ér zés sel 
né hány te het sé ges pá lya kez dõ re is, 
ami Báthorinál hi ány zik), ad dig szer-
zõnk kro no lo gi kus nagy pa no rá mát 
vá zol fel köny vé ben. A kí ná lat két har-
ma dát ré gi és mo dern klas  szi ku sok 
te szik ki Páz mány Pé ter tõl Nagy 
Lász ló ig, és mint egy húsz té tel jut a 
nap ja ink kü lön bö zõ ge ne rá ci ó i hoz és 
ká non ja i hoz tar to zó szer zõk nek La tor 
Lász ló tól Darvasi Lász ló ig. Ilyen 
nagy men  nyi sé gû vá lo ga tás egy részt 
bi zo nyos tel jes ség re tö rek vést fel té-
te lez a nagy át te kin tés ben, más részt 
azt is, hogy a ki vá lasz tot tak be mu ta tá-
sa kor egyen ként és ös  szes sé gé ben is 
gran di ó zus tá jé ko zott sá got szem lél tet 
majd. Ne fe led jük azon ban, hogy más 
itt a cél. Nem iro da lom tör té ne ti szak-
könyv jött lét re, ha nem szub jek tív 
port ré váz la tok ké zi köny ve, amely a 
pa ró dia esz kö ze i vel nem pre cíz-ob jek-
tív tel jes sé get cé loz a be mu ta tás ban, 
ha nem a jó ér te lem ben el fo gult, il let-
ve a szem be szö kõ torz vo ná sok tól ins-
pi rált szem lé lõ ál tal sze lek tált ka rak-
ter je gyek re kö ze lít rá. Mi vel azon ban
a ki vá lasz tot tak tel jes név so ra már a 

bo rí tón is ol vas ha tó, ér de mes la tol gat-
nunk, hogy men  nyi re le he tett di rekt a 
vá lo ga tá si kon cep ció, mond juk olyan 
di dak ti kai hát tér rel, hogy az el hall ga-
tott, fe le dés be me rült egyé ni sé gek re, 
vagy a már tan anyag ból is ki ma ra dó 
klas  szi ku sok ra (Sza bó De zsõ, Szép 
Er nõ, Dsida Je nõ, Szentkuthy, Ham-
vas, Jékely, Kor mos, Kon dor Bé la) 
fel hív ja a fi gyel met, eset leg a még 
be ava tat la no kat ép pen a kor tár sak-
kal va ló is mer ke dés re kész tes se (vö. 
az Így ír tok ti pa ró di ái után kezd tek
ér dek lõd ni a kor társ ol va sók a nyu ga-
to sok mû vei iránt).

Ne héz len ne Ka rin thyhoz nem 
vi szo nyít va be mu tat ni e gyûj te ményt, 
nem csak a ha gyo mány te rem tõ alap-
mû fon tos sá ga mi att, ha nem mert 
itt a fül szö veg is ép pen en nek a tra-
dí ci ó nak a foly ta tá sa ként hi vat ko zik 
a Bestiariumra. Van azon ban pár 
lé nye ges nek tû nõ kü lönb ség az em lí-
tett mû vek struk tú rá ja és me to di ká ja 
kö zött, me lyek a re cen zens ben bi zony 
„kri ti kai hal mocs ká kat is ak ku mu lál-
nak”. Báthori két-két té tel ben be szél 
min den vá lasz tott já ról. Az el sõ rész 
mind an  nyi szor egy-egy por trét vá zol
(en  nyi ben meg tart ja a kö zép ko ri 
bestiáriumok alap kon cep ci ó ját, il let-
ve em lé kez tet Nagy La jos Kép te len 
ter mé szet raj zának té te le i re: ál lat fa ji 
sa ját sá gok sze rint so rol ja rend szer be 
ak tu á lis tár gyát, majd an nak szár-
ma zá sa, ha son la tos sá gai, kül le me, 
szo ká sai, te vé keny ség for mái, hang-
adá sa, táp lál ko zá sa ke rül szó ba). Úgy 
tû nik, a já ték ba va ló be le fe led ke zés 
vagy ta lán az elõ ször el ké szült da ra-
bok bel sõ ará nyai ál tal ön el vá rás sá 
ava tó dott ter je del mi pen zum, sab lon 
azon ban erõ sebb szem pont tá vált a 
port ré raj zo lás ban, mint a mon dan dó-
nak a leg ja vá ra re du ká lá sa. A pa ró dia 
alap kel lé ke, a túl zás, il let ve a gyak ran
itt is al kal ma zott hu mor kel lék, a hosz-
 szas vagy so kad szo ri ha lan dzsá zás 
oly kor aka rat la nul is önparodisztikus 
jel le get ad az írá sok nak, hi telt ront, 
ha tást tom pít. Az ese tek több sé gé ben 
kény sze res ak tus sá vá lik a stí lus pa-
ró di ák fel ve ze tõ for mu lá ja is (ami 
te hát a port ré után kö vet ke zik, az pl.: 
hang hul la tás-ré szecs ke, ne sze zés, rög-
zí tett hu ho gás, le jegy zett dúdolmány; 
más kor: sült szentsze let-kós to ló, csá-
kó je lek, egy ha ra pás, fa törzs ro vát kák, 
cso kor íze lí tõ, ki vá lasz tott ki vá lasz tás, 
le szö ge zett szõr fo nat, el hul laj tott 
bõr per nye, für dés, tol lász ko dás vagy 
varsálás). Hogy itt se áll jon más, mint 
amen  nyi épp elég er rõl: ke ve sebb (és 
egy sze rûbb) több lett vol na.

A hal mo zás mint struk tú ra ké pe zõ 
és ka rak ter ele me ket fel mu ta tó-ki eme-
lõ mód szer egy aránt fon tos sze rep hez 
jut Báthorinál. Egy szer re la zít ja is, 
erõ sí ti is a szö veg- és kö tet ko he ren-
ci át. Erõ sí ti az ele mek egyen ran gú-
sá ga, szinonimitása vagy ép pen kont-
rasztivitása ál tal, a mel lé ren delt ség 
vi szont oly kor szét tar tást ered mé nyez 

(pl. a Zrí nyi-port ré ban), gya ko ri sá gá-
val pe dig gyak ran fá raszt, mo no tó ni át 
te remt, amely mi att szö veg ben-kö tet-
ben las sul az elõ re ju tás – az ol va só 
így va ló szí nû leg kis ada gok ban gyû ri 
le ezt a 60 té telt.

A sok fé le ség sze ren csés vál to za ta, 
hogy Báthori Csa ba pa ró dia-kel lék tá-
rá ban gaz dag esz köz kész let van je len.
Szer zõnk ugyan az utób bi két kö te té ig 
nem mu tat ko zott já té kos ked vû al ko tó-
nak, most még is bi zo nyít ja, hogy van 
te het sé ge hu mor hoz és iró ni á hoz, vas-
kos hoz és in tel lek tu á lis hoz egy aránt, 
ha nem is min dig egyen le tes men  nyi-
sé gi-mi nõ sé gi meg osz lás ban. Leg utób-
bi ver ses kö te te (Csend élet ka kas sal,
2007) már fel vil lan tot ta a non szensz-, 
il let ve ha lan dzsa szö veg-al ko tói kész-
sé ge it, s most is gya kor ta él ezek kel,
fõ ként a meg cél zot tak pá lya ké pi és 
al ko tói kulcs mo tí vu ma i nak rend ha-
gyó szö veg kör nye zet be il lesz té sé vel. 
Az ab szur di tás ra is sok szor ala poz
szer zõnk, ahogy azt a bestiárium 
mû fa ji-tar tal mi ha gyo má nyai meg is 
kö ve te lik. Utób bi két vo nat ko zás ban 
ta lán leg job ban si ke rült da rab ja a Part 
Nagy-pa ró dia.

Báthori nyel vi le le mé nyes sé ge 
sok szor nyil vá nul meg neo lo giz mu-
sa i ban, paronimikus, homonimikus, 
polivalens szó já té ka i ban, de e té ren
is egye net len a tel je sít mé nye. Ta lán 
csak íz lés füg gõ mond juk a név já té ka i-
nak meg íté lé se, de a pél dák ta nú sít hat-
ják, hogy a nagy vá lasz ték nem egy for-
mán si ke rült da ra bok ból te võ dik ösz-
 sze: Cso ko nai ha za megy csokonálni; 
Ber zse nyi nek na dírt jó sol nak te nye ré-
bõl kölcsei és er köl csei, ribizliorrát a 
sok boreás okoz za; Ady sû rûn eladélt 
és sû rû vé rû en adygat han go kat; Sza-
bó De zsõ sza bó dik a pu há tól; Tóth 
Ár pád skeatseket fa ra gott és shelleõt 
ker ge tett; a da da-po cok csak úgy 
kassák-lássék be bu kik Pá rizs ba, míg 
má sok azt hi szik, hogy a kassák töb-
ben van nak; Né meth Lász ló fran ci á-
san prusztol és valéryánát szed, olyan 
skal po kat gyûjt, mint a szekfûszeg, a 
móriczvirág, az illyésszekere; Vas Ist-
ván a MÉH-ben ön tött vas, ver sé ben 
pe dig hi á ba va sal va sat vas ko san; 
a Jékely-puli a nö vé nye ket lékely 
jékeli-ékkel és szi ma tol az áprilysi 
ci rok ban; Ha tár Gyõ zõ ke le ti uno-
ka öc  cse viktor granyica; Mándyt a 
víz ben kor mos be kor moz za, Kor mos 
pe dig vil log, villi és villon, a ha ja
vi szont weöres; Petri a molierhúst 
ké pes át ül tet ni pertiselymes pró za láb-
ra; Es ter házy egyenesen ottlik, nem 
cset lik-bot lik és mon dén mon dán min-
den mándyn; Kukorelli pe dig a kukor 
ágon az el lik csa lád já ba tar to zik, és 
hang ja nem más, mint kukoripelés.

Kü lön szín fol tot je len te nek az újon-
nan al ko tott vagy a ré gi bõl tor zí tott-
va ri ált frazémák, mint pl. a hu gyagi
szó lás ha son lat ok vagy a fa vicc 
jel le gû marnológiai köz mon dás ok, 
il let ve az ilyes mik: „aki nek lá to má sa 
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van, az még at tól vak le het”, „sza már
en ged, okos szen ved”, Né meth Lász-
ló „meg csör ren ti zse bé ben a böl csek
ka vi csát”, Balassa Pé ter pe dig „pars 
pro lotto” tesz va la mi re egy uta lást.
A nyel vi já té kok spekt ru mát szé le sí-
ti az ide gen nyelv-tu dás ra ala po zott 
szó újí tá sok és ha lan dzsák so ka sá ga, 
kö zép pont ban a hat nyel vû Sza bó 
Lõ rinc-port ré egyik bri li áns, de ugyan-
ak kor túl írt rész le té vel (91).

Egy ér tel mû en tet ten ér he tõ Báthori 
Csa ba stí lus ér zé ke, rá han go ló dá si 
ké pes sé ge is a pa ró di ák szép iro dal mi 
ré szé ben. Ki emel ke dõ en jól si ke rült-
nek mon da nám a Mik száth-, Ady-, 
Mándy-, Szerb An tal-, Szentkuthy-, 
Dsida-, Kálnoky-, Ber tók-pa ró di á kat, 
az ál-Tandori-koant; a Mó ricz-pa ra-
frá zis azon ban nem esik elég mes  sze 
a Ka rin thy -fá tól (vagy ép pen a Hofi-
féle fil mes pa ró di á tól), és oly kor, „mi 
tû rés-ta ga dás”, a mos tan ság an  nyi ra 
nép sze rû „laárogások” is mint ha át-
áthallatszanának. Le egy sze rû sí tés nek 
tû nik a ka rak ter meg ra ga dás a Mik-
száth-, Petri- és Tandori-portrékban, 
va la mint a Mi kes-, Sza bó De zsõ-, 
Ham vas-, Jékely- és Tandori III. 
pa ró di á ban, il let ve a tel jes Ber zse nyi-
kép ben. Ugyan ak kor vi szont nö ve li a 
tel je sít mény ér té két, hogy szer zõnk jó 
ér zék kel mû ve li al kal mi lag az es  szé, a 
pub li cisz ti kai és a kri ti kai be széd mód 
ka ri kí ro zá sát is. Iga zi – bár megint 
csak za var ba ej tõ – kü lön le ges ség-
nek szá mít az „új pa rasz ti” szlen ges-
vul gá ris Bib lia-pa ra frá zis, a Kon dor 
Bé la-port ré sza bad as  szo ci á ci ós, 
iz gal ma san szür re á lis kép gaz dag sá gú 
szö ve ge, il let ve a Krúdy- és Pi linsz-
ky -át irat, mely in kább tû nik szép be le-
ér zés nek, mint pa ró di á nak. És azért 
a poszt mo dern, több szö rös tü kör ben 
al kal ma zott intertextus trend je is kap 
jó pár tá mo ga tó gesz tust az evokatív 
mo za ik ele mek al kal ma zá sá ból adó-
dó an (pl. Pe tõ fi nem ze ti kis lé tünk 
szo bor ta lap za ta it dí szí tõ to tem ál lat, a 
Krúdy-da rázs ölyv a Zo ko gó Ma jom-
ban bur kol két li ter bog rács gu lyást, 
a Tóth Ár pád-éji bo gár több ször 
na gyo kat kop pan, és be lül bú jik meg 
szí vé nek bar na gyá sza, a weörestollú 
pszi chés ökör szem kolibritarka tol la
vö rös nek és ve res nek rossz s ne mes 
kevercse stb.).

Báthori vá lo ga tá sa az íves 
szer ke zet el le né re nem szem lél tet 
fo lya mat raj zot, sem nem ze ti ka rak ter-
je gye ket nem vil lant fel (na jó: sok-
sok ma gá nyos, csak az utó kor ál tal
el is mert al ko tó, jel lem zõ en gya ko ri 
vá gya ko zás bor ra-nõ re), de gyak ran
mu tat rá lé nye gi ha son ló sá gok ra, kap-
cso la tok ra, ös  sze füg gé sek re a fa jok
rend sze re zõ se reg szem lé je so rán, 
még ha ál lat al le gó ri á it nem is tu do-
má nyos kö vet ke ze tes ség gel ke resz-
te li el, hi szen ná la pél dá ul egy aránt 
rag ado zóma dár ké pé ben je le nik meg 
Páz mány, Krúdy, Ba bits, Füst, Il  lyés, 
Ne mes Nagy és Marno Já nos is. Idõn-

ként meg szó lal ben ne a je len, il let ve a 
mai iro dal mi élet kri ti kus szem lé lõ je 
is (l. kor fes tõ uta lá sa it pl. a bib li ai, 
a pe tõ fis és a Györe Balázs-i té te lek-
ben), pa ró dia szö ve ge i ben pe dig sa ját, 
ak tu á li san ér tel mez he tõ böl cse le ti 
ész re vé te lek re is buk kan ha tunk (pl. 
az Arany-, Weöres -, Ha tár Gyõ zõ-
pa ra frá zis ban).

(Scolar Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la

tematizálja a gro teszk né zõ pont vál tá-
so kat a hang ütés ben sõ sé ges sé gé vel 
tár sí tó írás (Nagy ma ma utol só há rom 
mon da ta a kór há zi ágyon), akár ar ról
van szó, ho gyan (nem) köt Leopold 
Mo zart (nem) me fisz tói al kut a gyer-
mek Mo zart ér de ké ben (Egy lin zi 
sajt árus).

A K. u. K. cí met vi se lõ má so dik 
egy ség há rom arány lag kön  nyed 
Szindbád-történet után A per re gény-
vi lá gát te rem ti új ra (Pe ren kí vül); a 
könyv utol só har ma dát ki te võ, kis re-
gén  nyé ki ter jesz tett szö veg so ro zat 
pe dig a vég le te kig fo koz za az iro da-
lom mal, az iro dal mi ha gyo má nyok kal 
foly ta tott já té kot: A ma gá zás mû vé sze-
te ere den dõ en Josef Švejk és Gregor 
Samsa tör té ne tét ír ja egy más ba; de az 
em lí tés szint jén (il le tõ leg job bá ra je lö-
let len ci tá tu mok for má já ban) a tá gan
ér tel me zett szá zad for du lós va ló ság 
olyan alak jai idé zõd nek még meg, 
mint Berg son és Fre ud, Nietz sche és 
Wittgenstein vagy Mann és Ril ke.
Sõt, a Gregorral vi szonyt kez dõ, An na 
ne vû cse léd lány fi gu rá ján ke resz tül 
mint ha az Édes An na re gény vi lá ga 
is át eme lõd nék eb be a több szö rö sen 
fik ci ós térbe…

A szö veg szer ve zõ elv mind vé gig 
az át vál to zás. Leg alább két szin ten,
leg alább ket tõs ér te lem ben. Egy részt 
egyes sze rep lõk alak vál tá sá nak le he-
tünk ta núi. A me ta mor fó zis mint 
mitologéma azon ban Vö rös nél ép pen 
mí to szi ere de té rõl mond le, a mi to lo-
gi kus ér vényt a hét köz na pi ság pro fán 
vo ná sá vá lényegítve át: „Nem ar ról
van szó, hogy Vö rös el be szé lé se i ben 
a sze rep lõk va ló di ki lét ét masz kok 
ta kar nák el, ame lyek a szö veg vi lág lát-
szó lag egy sze rû, la pos élet je len sé ge i-
nek ha tá sá ra egy szer csak le hull nak: 
a Švejk gyón ta tó já ban a sze mé lyi ség 
me ta mor fó zi sa olyan meg szo kott 
tü ne mény, hogy szin te már szó ra sem 
ér de mes.” (Lász ló Eme se) Más részt, 
az ol va sás metareflexív sza ka szá ban, 
azt ta pasz tal hat juk meg új ra és új ra,
mi fé le esz köz te len ter mé sze tes ség-
gel ala kul nak át  (ré szint va la mi vé, 
ré szint va la ho vá) klas  szi kus szö ve gek 
és sze rep lõk, hogy át tör té né sük si ke ré-
rõl az így lét re jö võ al ko tás (a Vö rös 
Ist vá né) ad jon hírt.

A re cen zens hos  szú ide je kí sé ri 
mély ro kon szenv vel Vö rös pá lyá-
já nak ala ku lá sát. E ro kon szenvnek 
kell elõ so rol nia most a je len kö tet tel 
kap cso la tos kér dé se it és ké te lye it is. 
Mert, min den ös  sze tett sé ge da cá ra 
(avagy ta lán ép pen azért), a nyel-
vi-po é ti kai meg al ko tott ság né mely 
vo nat ko zás ban adós ma rad a tét tisz-
tá zá sá val. Mint a ver sek ben, úgy e 
pró zai írá sok ban is meg ha tá ro zó sze-
rep jut a ki szá mít ha tat lan ság, a vá rat-
lan ság, a meg le pe tés moz za na tá nak. 
De bár men  nyi re meg le põ ek is egyes 
ese mé nyek, sze rep lõi és el be szé lõi 
szó lam- és né zõ pont vál tá sok: egy idõ 
után az ol va só ezt sok nak érez he ti. 

Áttörténések
(Vörös Ist ván: Švejk gyón tatója)

Vö rös Ist ván ne ve el sõ sor ban 
ver sek és es  szék szer zõ je ként le het 
is me rõs az ol va só szá má ra. Pe dig 
pró za mû vé sze te is egy re ki ter jed tebb: 
a Švejk gyón ta tó ja az író im már ne gye-
dik el be szé lés kö te te. Ahogy a ver sek, 
az es  szék s a ko ráb bi pró zák, úgy a 
je len mun ka is a szö ve gek, szö veg vi lá-
gok köz ti át já rás le he tõ sé ge it ku tat ja, 
az iro dal mi ala kok és mo tí vu mok új ra-
írá sát kí sér li meg, a ha gyo má nyo kat 
– az hommage je gyé ben szín re vitt 
poszt mo dern gesz tus sal – át ren dez ni 
igyek võ po é ti ka al kal ma it ke re si.

A Mo nar chia kul tu rá lis gaz dag sá-
gá ra kor társ író ink kö zül el sõ sor ban 
ta lán – az iro dal már ként is rend re ez 
irány ban tá jé ko zó dó – Vö rös Ist ván 
mû vei nyit nak ho ri zon tot. Az „át bon-
tás” pró za po é ti kai mû ve le tét ez eset-
ben a fül szö veg idéz te al ko tói ön ref-
le xió így ér tel me zi: „Kaf ka mû ve i nek 
to vább írá sa, át írá sa, ha tetszik[,] 
dekonstruálása […] is to vább foly ta-
tó dik, és fo ko zó dik egé szen az el vi sel-
he tet len ség ha tá rá ig. Per sze re mé lem, 
ol va sói szem szög bõl ez az el vi sel he-
tet len ség egy ál ta lán nem ta pasz tal ha-
tó, vagy in kább a ne ve tés, a fáj dal-
mas szó ra ko zás esz kö zé vé vá lik. Én 
ma gam olyan mér ték ben bon tot tam át 
eb ben a könyv ben a ma gyar, a cseh, 
a kafkai (a né met?) iro dal mat, olyan 
mér ték ben en ged tem be a vi lá gom ba, 
hogy sa ját, jól fel fújt írói énem szét-
rob ban ni volt kény te len, hogy ti zen öt 
da rab ban új ra kezd je.”

A kö tet két na gyobb rész re ta go ló-
dik. A Bu ta sá gi mes ter kép zõ tíz no vel-
lá ja egy más sal nem tart szo ro sabb kap-
cso la tot; pon to sab ban e mû vek ön ma-
guk ban is jól ol vas ha tók. Az álom sze-
rû je le ne te zés, a szür re á lis kép al ko tás, 
a ha son la tok kal és me ta fo rák kal lí rai 
ha tás fo kon élõ nyelv s a pél dá za tos 
su gal la tú (jól le het a pa ra bo li kus jel le-
get a ma ga enigmatikusságával mind-
egy re fe lül író) tör té net ve ze tés – bár 
kü lön bö zõ mó don és mér ték ben, de 
– mind egyik itt ol vas ha tó mû sa ját ja. 
Akár Ma gyar or szág tör té nel mi sor sá-
nak ví zi ó ja áll ös  sze a disztópia mo za-
i kos ké pe i bõl (No vem be ri köd áz tat ja 
Bu da pes tet), akár a nagy ma ma ha lá lát 


