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em ber egyes tör té nel mi meg je le né sei 
eset le ge sek és efe me rek.

A Pá tosz a ká osz ban vég sõ táv la-
ta nem tör té nel mi, nem is gaiai/földi, 
ha nem uni ver zum-lép té kû: „a két tá vo-
li nap ból ki tüs  szen te tett por-Ba bits 
és por-Centauri csil lag po rá ba (…) 
By ron -bõr bõl varrt csiz má ban lé põ 
újabb em be ri ség ne u ro ti kus aszt ro na u-
tá i nak” pers pek tí vá ja. Is mét az op po zí-
ció a ké sõ XIX. szá zad he ro i kus, sa ját 
fa já nak bu ká sán is túl lá tó op ti miz mu-
sá val. A nietz schei em bert fö lül mú ló 
em ber pa ró di á ja a jós lat, mely sze rint
„egy szer ta lán épp mi le szünk egy 
újabb dinó-divathullám minidínói”.
Az erõ, mely hol tunk ban csil lag por rá 
tüs  szent, nem az Aka rat fel éb re dõ ura-
ként, ha nem vak esz kö ze ként is mer te ti 
fel lé tün ket: Nietz sche he lyett Scho-
pen ha u er vi lág moz ga tó ja ez.

Az em lí tett eltávolításmódok sem 
ah hoz kel le nek, hogy a ke let-kö zép- 
stb. -eu ró pai mi zé ria új, rossz köz ér ze-
tû va ri án sát kó dol ják. A kü lönb ség itt 
nem a sa ját más sá gá nak ke rü lõ út ján 
ve zet Narcissus pa tak já hoz, ha nem 
az em be ri más fé le ség ben meg bú vó, 
transzcendálhatatlan hu mán sa já tos-
sá gok út ja i nak ere det-vég pont já ra 
nyit ja sze münk: a princípium individu-
ationisnak az Aka rat ten ge rén há nyó-
dó dió héj nyi lé lek vesz tõ jé re.

A tor zu lá sa ik ban is em be ri ala kok, 
a Mo de rá to rok és Ma lá jok, Morgenek 
és An ti mo nok fel tû né se sem egy na ci-
o ná lis vagy re gi o ná lis pa nop ti kum 
meg bõ ví té se, ha nem tá gabb kon tex-
tus, egy Clavis Universalis ré sze. 
A tit ko ké, me lyek nek csak kez de te, 
hogy „a Rend pusz tán a Ká osz lep-
le zé se”.

A mû vek majd mind egyi két át szö-
võ szo ron gás az ér te ke zõ, pub li cisz ti-
kus írá sok ban meg is fo gal ma zó dik, 
fel tár ja az egye te mes be kó dolt, a sze-
mély sor sát érin tõ ag go dal mát: „fé lek, 
a tu dat utol só vil la ná sa nem ke rub-
szár nyak kö zé vi lá gít majd, üdvsóvár 
an gya lok ölé be, va la mi fer tel mes és 
szép sé ges is ten csu pasz comb jai kö zé, 
csu pán bo nyo dal mas, te ker gõ szer-
ves-mo le ku lák gir land ja i ra, amint 
hir te len ato mok ra bom la nak; (…)! 
Mert az anyag sza dis ta alap ter mé sze-
te ez! En ge di majd, hogy a tu dat, egy 
Nemlétezõ, még egy szer, utol já ra, az 
utol só pil la nat ban le rom bol ja min den 
mí to szát, s mi e lõtt a Va la mi sem mi vé 
vál na, lát has sa Sem mi ként ön ma gát!”
A me ta fi zi kai ni hi liz mus e fé lel me áll 
együtt a ter mé szet – kanti – fen sé gé-
vel szem be ni am bi va lens ki szol gál ta-
tott ság gal, mely nem csak egy hó vi har 
meg élé sé ben, ha nem akár egy ha tal-
mas fe ke te ku tyá ban va ló „nö vek võ 
fé le lem mel [tör té nõ] gyö nyör kö dés-
ben” is ma ni fesz tá lód hat.

Ha föl di tér hez köt jük, azt mon-
da nánk: a Pá tosz szer zõ je „óce á ni” 
– nem pe dig „kon ti nen tá lis”! – író. 
Ért ve ezen nem csak té má it, ha nem 
köl tõi ké pe i nek, hos  szú mon da ta i nak, 
klas  szi kus szó nok la tok hoz fel nö võ 
be kez dé se i nek lé leg zé sét, tü dõt fris-

sí tõ és ar cunk ba sós-ke se rû taj té kot 
vá gó hul lá moz ta tá sát is. Az in du lat-
me ne tek, cse lek mény for du la tok mély-
ára mai sem ta vi ak, bel ten ge ri ek itt.

A kö zös ele mek har ma dik szint jé-
re, a szó mû ves sé gé re ju tot tunk: a nyel-
vi formálóerõ bõ sé ges, itt-ott túl hab zó 
ára dá sá ig. A jel zõk ba rok kos vagy sze-
ces  szi ós bõ sé ge em lí tést sem ér de mel: 
a Pá tosz „ka sza nyûg bük köny be ga ba-
lyo dott ré ti zi ze gõk tõl” „zanzacipõk
zombihadáig” zúg, zeng, te ke reg. A 
fel so ro lá sok, a ter mé sze ti kör nye zet 
is me re tét fel hasz nál va, he lyen ként 
ka ta ló gus köl té szet té vál nak: egy mel-
lék sze rep lõ test vér pár ról meg tud juk, 
„hol lám pa gom bát hor da nak, hol 
bo dza vi rá got, ka mil lát, gi lisz ta ûzõ 
varádicsot, bors men tát, szu rok fü vet, 
atracélt, far kas al mát, nad ra gu lyát, 
hárs vi rá got, gyan tát, su lyom- és fe nyõ-
ma got, csip ke bo gyót, kö kényt, szed ret, 
ber ke nyét, bo ró kát és mak kot; fürj-, 
rez nek- és han gya to jást, éticsigát, 
or vo si pi ó cát, kecs ke bé kát, rá kot, 
da rázs fész ket, var jú lá bat, kó csag tol-
lat” – stb. A lis tá zás épp így ké pes fel-
raj zol ni a ki do bott kí nai férc -fél ci põk 
armageddonjának szer ve zõ dé sét.

A jó el be szé lõ lí rai szö veg for má-
lást pró zá ba in teg rá ló tö rek vé se a 
gon do la ti és for mai rit mi kus ság, a 
hem zse gõ al li te rá ci ók tól a szó- és 
szó szer ke zet-, mon dat rész-is mét lé-
se kig, tar tal mi pár hu za mo kig ível. 
Elõb bi ek nél meg ta lál juk a szó kez dõ 
hang be kez dés nyi rí mel te té sét, de 
több be tû egy más ba fo nó dá sát is. 
Ki eme lést ér de mel szó al ko tó haj la ma: 
„búnogritum” (al ko hol); „zenebo-
nagenya”; „szuszkrofa”(< Sus crofa 
‚vaddisznó’). En nek al fa ja a hely név-
hu mor is: „büsz ke vég sõ vá runk (s 
most romhalom), Honhorotty” – Köl-
csey -pa ra frá zis! –, míg egy „alasz kai 
por fé szek Fyttifyryttiként” mu tat fity fi-
rit  tyet a bor nírt ko moly ko dás nak.

A be széd mód sok szí nû sé ge nem 
a kö tet egy ség el len hat, ha nem szí ne-
sí ti, ki fes ti, ki bõ ví ti, meg tes te sí ti azt. 
Fló rá ját, fa u ná ját te rí ti szét. Épp így
a mû faj-imi tá ci ók: kér dõ ív, po li ti kai 
ki ált vány/har ci szó nok lat/pró fé tai 
be széd, ha tó sá gi jegy zõ könyv. Né ha 
na gyobb lép ték ben kom po nál: A
ro man ti kus szuszkrofa egé sze pl. az 
„ál mo do zó aberráns, McBurney”
pusz tu lá sá ra írott ze ne ka ri va ri á ció so-
ro zat ként is ol vas ha tó.

Az ed dig fel ho zott ne vek és pár hu-
za mok nem vé let le nek: Centauri vi lág-
iro dal mi író. Nem ran got adunk, csu-
pán al ka tot jel lem zünk ez zel. Át fo gó 
be ál lí tó dást, amely nek pár hu za ma it a 
nagy észa ki és a ten ge ri (el sõ sor ban 
an gol szász) írók nál ke res het nénk. 
Té má i ban, de szem lé le té ben is. A ter-
mé szet túlhatalmának meg mu ta tá sá-
ban, a ve le zaj ló em be ri küz de lem és 
együtt élés olyan fel tá rá sá ban, amely 
ez zel fel ha sít ja a hominida al ka tot is. 
By ron tól Melville-en és Strindbergen 
át J. Lon do nig szá mos pél dát ta lá lunk 
er re.

Bi o ló gi ai-tes ti lé te zés és kul tu rá lis-

egyé ni ön tu dat ket tõ sé tõl sza ba dul ni: 
a ká o szi pá tosz fel fe de zé se köz ben 
er re nem sok le he tõ sé günk kí nál ko-
zik. Mû vé ben Centauri vi lá go kat 
te remt, ame lyek ká o szá ba ka la u zol va, 
em be ri pá to szát (szen ve dé sét, szen ve-
dé lyét) meg ta pasz tal va, nyel vi ere jét, 
in ven ci ó ját, sok ré tû sé gét mind eb ben,
mind ab ban – a szen ve dés el mon dá-
sá ban is – él vez ve, kí ván sá gunk az: 
bár csak foly ta tód na az uta zás.

(Li get Mû hely Ala pít vány, 2007)
Ifj. Tóth-Barbalics Ist ván

Jugoszláv in dián
(Lackfi Já nos: Ha lottnézõ)

Brezsnyev ha lá la. Fantomas. 
Me nõ Ma nó. Sim son mo tor ke rék pár 
és Szokol rá dió. Mun kás õrök. Is ko-
la kö peny és moz gal mi da lok. KISZ 
és Ka csa tánc. „Blekkendekker”. 
Gom bóc Ar túr. Petrocelli. „Ju go szláv 
in di án” (a ke le ti wes tern ben). De presz-
 szió, al ko ho liz mus, cson ka csa lá dok. 
Wart burg, Kék fény, Sza bad Eu ró pa 
Rá dió, au tó kár tya és bé lyeg gyûj tés, 
õr sök, ma já lis, gomb fo ci és vet kõ zõs 
toll, párt tit kár ok és párt tit kár-fe le ség 
igaz ga tó nõk, mecsboksz, kí nai ra dír, 
Charles Bronson, Starsky és Hutch, 
„Onídün”, kré ta csi kor gás, is ko lai far-
sang és csa lá di nya ra lás... Ha Lackfi 
Já nos sem mi egye bet nem tett vol na,
mint hogy ös  sze gyûj ti és elõ so rol ja a 
nyolc va nas évek e jel leg ze tes kel lé ke-
it, je len sé ge it és sze rep lõ it – már nem 
lett vol na hi á ba va ló a fá ra do zá sa. De 
a Ha lott né zõ cí mû re gény en nél, a 
ké sõ Ká dár-kor ap ró lé kos föl idé zé-
sé nél jó val töb bet tar to gat az ol va só 
szá má ra; esz té ti kai ös  sze tett sé ge jó val 
bo nyo lul tabb al ko tás ként en ge di csak 
de fi ni ál ni.

A kor fes tés szub jek tív hi te le te hát 
csak az egyik té nye zõ, amely bõl a 
mû a je len tõ sé gét nye ri. Ugyan eny-
 nyi re lé nye ges az a pró za po é ti kai 
fo gás, amely a narrációs tech ni ka 
ár nya la tos sá gát ered mé nye zi: a szö-
veg ben (köz pon to zás sal nem je lölt 
mó don akár egy mon da ton be lül is) 
ki szá mít ha tat la nul vált ják egy mást 
az el be szé lõi szó la mok, né zõ pont ok, 
nyel vek és at ti tû dök. A gyer mek tõl 
(mint el be szé lõ-fõ hõs tõl) hol a fel nõtt
én ve szi át a szót, hol pe dig egyes 
sze rep lõk meg szó la lá sai foly tat ják az 
ál ta la (ál ta luk) meg kez det te ket. Ez zel 
együtt ke ve red nek kü lön bö zõ szö ve-
gek, mû faj ok, nyel vek, il le tõ leg – ez 
ilyen kor al kal ma sint óha tat lan – a leg-
szél sõ sé ge sebb esz té ti kai mi nõ sé gek 
(a tra gi kus tól a gro tesz ken át a ko mi-
ku sig). Az ala nyi el be szé lés be nap ló- 
és le vél rész le tek éke lõd nek, s mind ezt 
fik tív re gé nyek bõl vett szö veg ré szek 
te té zik. E kü lön ne mû szép iro dal mi 
re gisz te rek nek, va la mint a kor szak 
szleng jé nek, di ák nyelv ének és pro-
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vin ci á lis ide o ló gi ai dis kur zu sá nak 
együt tes je len lé te, az az a kü lön bö zõ 
nyelv já té kok üt köz te té se a köz vet len, 
nyílt kri ti ká nál erõ tel jes eb ben mu tat 
rá a szo ci a liz mus nak ne ve zett be ren-
dez ke dés ön fel szá mo ló vis  szás sá ga i-
ra. Úgy is fo gal maz hat nánk: Lackfi 
Já nos re gé nye a het ve nes-nyolc va nas 
évek ben oly di va tos if jú sá gi re gé nyek 
ál tal meg raj zolt vi lá got raj zol ja át. A 
kon tú rok éle seb bek, az ös  sze füg gé sek 
ho má lyo sab bak ná la. Pre cíz esz té ti kai 
konst ruk ció ad itt szá mot a meg idé-
zett idõ szak (mind má ig) át te kint he-
tet le nül za va ros vi szo nya i ról. És: a 
vi szo nyok, ös  sze füg gé sek, ér tés- és 
önértésmódok za va ra i ról – ál ta lá-
ban; kor tól és hely tõl függetlenül… 
Mind ezt a ki tar tott nyel vi in ten zi tás
ere jé vel; a motivikus meg al ko tott ság 
ma gas szint jén (el sõ sor ban a „Ka la-
pos Em ber” föl-föl buk ka nó fi gu rá já ra 
gon do lunk); a lé lek ta ni vagy tu dat re-
gé nyek igé nyes sé gé vel; a csa lád- és a 
fej lõ dés re gény mû faj je gye it is já ték ba 
hoz va; s a zár lat ban tra gi kus fõ hõs sé 
emelt apa alak ján ke resz tül az ún. 
apa-re gé nyek újabb ko ri vál to za ta it 
is föl idé zõn.

Az egyik leg jel lem zõbb – és nyel vi-
leg is leg em lé ke ze te sebb – szö veg he-
lyet az el sõ fe je zet zár la ta kí nál ja. A 
víz sze re lõ mo no lóg ja emblematikus 
erél  lyel jut tat ja szó hoz a nyil vá nos 
be széd ben kü lön ben részt nem ve võ
(s ab ból nem is ré sze sü lõ) „kis em-
bert” – aki nek sza vai egy szer re ri asz ta-
nak a lá tó szög szû kös sé gé vel s kel te-
nek rész vé tet az ön meg ha tá ro zó igye-
ke zet ál ta lá nos esen dõ sé ge okán: 
„Ná, vé gez tünk, aggy egy kis 
kóvászos úborkát, õcsi, bíztos van a 
hû tõ be, hû, de jó rópogós, túdod, es te 
is ez a leg jobb, van, amit nem túd az 
as  szony, de fõz ni ígen, hoz za a 
põrköltet a rez gõ ga lus ká val, ha ra pom 
mel lé az úborkát, íszom a póhár 
sõröm, ná, mon dom, Szepi, még is
ne ked van a leg jobb dólgod a vílágon, 
egye pe nész a sok nap köz be ni sza ra ko-
dást! Ott la kok, túdod, a Fló ri án nál, a 
pa nel ba, egy me se az egész, kíül az 
em ber a bal kon ára, és az a gyõnyörû, 
vílágító sok kócsi, ahogy õzönlenek a 
sõtétben, és már ég nek az õsszes 
pa nel ban a víllanyok, mint va la mi 
ék szer az egész, fólyékony arany, 
ahogy áram lik. És el gon dol ni, hogy 
míndegyik kís kócsiban ótt ül egy 
ilyen ípse, kíköpött mínt én, azt kóslat 
a dólgai útán, mínt egy han gya, vagy 
megy ha za az as  szony hoz meg skúbiz-
ni a té vét, én meg itt né zem õket, és 
hógy az ab la kok mõgött is ótt áll száz-
ezer ílyen kis pa sas, kísember, me lós-
em ber, és né zi a sõ ré vel a ke zé ben ezt 
az egé szet vagy a mec  cset né zi vagy 
az anyut dõgönyözi, és ak kor ne kem
el me het nek a franc ba a Tát rá val meg 
a Fátrával meg a Lomnici csúc  csal, 
amik re fõl kell men ni, hogy le jö hes-
sünk ró luk, mert ez az én Ni a ga ra víz-
esé sem és Ejfeltornyom, ótt a ház 
elõtt, a lá bam elõtt, és nem is kell 
más.” (18–19.) A bol dog ság sze mé-

lyes „fi lo zó fi á já nak” egé szen más vál-
to za tát je le ní tik meg azok a ré szek,
ame lyek ben a gyer mek ko ri in ti mi tás 
ön ma gá ra is me ré se ke res sza va kat – 
egy elõ re a ben sõ sé ges hang ütés és az 
aka rat lan hu mor alak za tai közt té to-
váz va: „Fur csa me leg ség töl tött el, 
most na gyon jó le szek, jó le szek 
ve led, Krisz ti, hogy örül jél. És lá za-
san me sél tem ne ki va la mit rög tön a 
te u ton lo va gok ról, és an  nyi ra örült, 
mint ha min dig is ar ra vá gyott vol na,
hogy a te u ton lo va gok ról me sél je nek 
ne ki, a jel kép ük rõl, ame lyet be le hí-
mez tek a lo vak ta ka ró i ba meg a kö pe-
nye ik be, ti zen hét rét ön ma gá ra haj lít-
va edzett kard ja ik va sá ról meg az 
egész kes keny szem rés sel el lá tott 
si sak ja ik ról. A Krisz tin lát szott, hogy 
ak kor is örül ne, ha mind ezt te u to nul 
me sél ném ne ki.” (33.); „Krisz ti vis  sza-
húz za az is ko la tás ká mat, vál lam nál 
fog va meg for dít, for ró uj jai le zár ják a 
szem hé ja mat. Két pi ci, ned ves nya lin-
tás a be csu kott sze mem re, en  nyi az 
egész, lá tom a nyel vét a zárt szem há ja-
mon ke resz tül, fosz fo resz ká ló nyo ma 
ott ma rad, ös  sze húz za a bõ röm, mint a 
szá ra dó csi ga nyál, kint a hi deg ben is 
ér zem, uj ja mat óva to san be ned ve sí-
tem, oda érin tem és meg íz le lem, de 
sem mi kü lö nös íze.” (37.) A re gény bé-
li vi lág nak meg ha tá ro zó vo ná sa, hogy 
ami mû kö dik, az ros  szul, ami adó dik,
az rossz kor, aki nek pe dig je len kel le-
ne len nie, az vagy hi ány zik, vagy nem 
a he lyén van je len. Már-már mítoszias 
szí ne ze tû hi á nyok ról szá mol be, de a 
pro fán szen ve dést ne ve zi meg kö vet-
kez mény ként a mû: „A Krisz ti nek 
per sze nem volt ap ja, ahogy sok más 
lány nak sem a kör nyé ken, il let ve csak 
évi egy szer, min den szü le tés nap já ra 
el jött, és ho zott dol go kat. A fér fi ak itt 
va la hogy nem bír ták a gyû rõ dést, 
le lép tek vagy be ad ták a kul csot, jó, ha 
a tar tás dí jat fi zet ték.” (42.); „Tud tam,
hogy ál ta lá ban min den lány nak van 
apu ka-tör té ne te. Apu ká juk ál ta lá ban 
nin csen, csak tör té ne tek.” (48.) A je le-
net, amely ben az igaz ga tó nõ el ko boz-
za a já ték au tót, is mét nyel vek és lá tás-
mód ok szem be sí té sé re ad al kal mat; 
az el be szé lés több szö rös ref lek tált sá-
ga vég sõ so ron az ide o ló gia re to ri ká já-
nak szol gál tat ja ki az ide gen be széd
el len lá za dót – s a pe da gó gi ai ön kény-
nek az azt (ma gá ban) el uta sí tót: „És 
nem sír tam, ilyen kor több nyi re nem 
tud tam sír ni, tej üveg köd ben néz tem a 
tá vo lo dó tár gyat. Meg ezt úgy sem
ha tot ta vol na meg, ezek er re utaz nak,
a bõ gés a gyõ zel mi má mort fo koz za, 
an nak je le, hogy jó úton jár, hogy jó 
pe da gó gi át vá lasz tott, hogy át ér zem 
vét kem sú lyát, és egy lé pés sel kö ze-
lebb ke rül tem an nak meg ér té sé hez, 
mi is az iga zi köz ér dek, hogy eb ben a 
vi lág ban nem az szá mít, kié egy ilyen 
ro ha dék nyu ga ti ver seny au tó, mert 
hát van-e Forma-1-es gépkocsiver-
senyzés bár me lyik jó ér zé sû szo ci a lis-
ta or szág ban a mun ká sok mil li ó i nak 
vé re árán, na ugye, hogy nincs, és ez 
nem vé let len, vé let le nek nin cse nek, 

csak pon to san ki egyen sú lyo zott terv-
sze rû ség, hát ezért nem ka nyar gunk 
és ro han gá szunk négy száz negy ven-
nel, ezért nem pör dü lünk ki a ka nyar-
ban, és ve tünk oda a ha lál nak ér té kes 
em ber éle te ket, ame lyek több ezer 
má zsa acélt ter mel het né nek ki több 
mû szak ban év ti ze de ken át, hogy az 
ör dög ro has  sza rá tok az egész szar sá-
got, ki ál tot tam te li to rok ból a hó na
alatt az én bé kám mal tá vo lo dó fe hér-
kö pe nyes alak ra, de per sze csak 
ma gam ban.” (89–90.) Már a mû el sõ 
kri ti ku sai jog gal je gyez het ték meg: 
ki fe je zet ten szó ra koz ta tó, sod ró len dü-
le tû, a hu mor le he tõ sé ge i vel gaz da-
gon élõ könyv vel van dol gunk. Itt 
azon ban nem áll tak meg az ér té ke lés-
ben; ne künk sincs rá okunk. Mert a 
Ha lott né zõ több he lyütt olyan szo ci og-
ra fi kus mély ré te ge kig eresz ke dik alá, 
mint Tar Sán dor no vel lá in s Bartis 
At ti la A nyu ga lom cí mû re gé nyén 
kí vül igen ke vés pró zai al ko tás az 
utób bi évek iro dal má ban. Egyet len 
pél dát idé zünk csak , amely a köl csö-
nös fruszt rált ság tra gi ku mát ép pen 
anya és fia kap cso la tá ban mu tat ja föl, 
meg ren dí tõ il lú zi ót lan ság gal: „Az 
anyu ka ál lí tó lag foly ton be ült a fia 
szo bá já ba, és min den be be le kö tött, 
hogy áll a szõ nyeg csücs ke, mi ez az 
al só nad rág a sa rok ban, nézd meg a 
pok ró cot az ágya don, már megint 
hogy áll a csücs ke, iga zítsd meg, nem 
úgy, sar kos ra, mon dom, de rék szö gû-
re, ez ne ked de rék szög, lát szik, hogy 
meg buk tál ma tek ból, te híg agyú, lát-
szik, hogy nem vol tál ka to na, majd ott 
meg ta nul tad vol na a ma gya rok is te-
nét, de már ak kor is flep nis vol tál. A 
fiú tû ri, de köz ben szé pen gyû lik ben-
ne a gõz, mint egy kuk ta fa zék ban, és 
ki tör be lõ le szi szeg ve, vén bo szor-
kány, meg mér ge zed az éle te met, te 
ta lán nem a di li ház ban töl töt ted a fél 
éle te det, el ker get ted az apá mat, ki zár-
tad a ba rát nõ i met, el ron tot tad az éle te-
met, meg foj ta lak, vé res re pü föl ték 
egy mást, mi re a szom szé dok ki hív ták 
a men tõ ket, le he tett vá lasz ta ni, most 
ép pen kit vi gye nek be.” (143.) S még 
egy sze mel vény, az el be szé lõ és any ja 
köz ti kap cso lat ra val ló; a re gény leg-
szebb pas  szu sai kö zül (ha e szép ség
nem hol mi na iv élet öröm bõl, ha nem 
ép pen ség gel a pár be szé det föl adó, s 
ez zel a má sik sö tét jé be be le tö rõ dõ 
ma ga tar tás szo mo rú sá gá ból fa kad is): 
„Anyám ugyan azt mond ta egy szer a 
kád szé lé re ül ve, ép pen fü röd tem, 
hogy Is ten nincs, vagy ha van, hát 
kí sér le te zõ tu dós, így bá nik az em be-
rek kel, mint a han gyák kal, a csa tor na-
nyí lá son min dig fel jöt tek a für dõ be a 
han gyák, anyám az ujj he gyé vel nyom-
kod ta agyon õket, fa csa rod tak, gör nye-
dez tek a ke mény pán cé los kis tes tek, 
mi ért ké ne egy ilyen Is tent sze ret nem, 
nyom kod ta a han gyá kat anyám. Én 
meg nem mond tam ne ki, hogy a múlt-
kor a kör te fán va la ki száz le vél lel, 
ezer le vél lel ka na laz ta a fényt, mint ha
egy na gyon nagy csa lád ebé del ne 
arany le vest, s én az óta tud tam, hogy 
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azt a la ko mát va la hogy az Is ten ad ta,
és van va la mi más is, nem csak a han-
gyák.” (226.)

A 2007. évi Ün ne pi Könyv hét – és 
kor társ iro dal munk – egyik leg fon to-
sabb ki ad vá nyát van sze ren csénk az 
ol va só (aki bõl re mél he tõ leg csak ha-
mar új ra- és új ra ol va só lesz…) meg-
kü lön böz te tett fi gyel mé be aján la ni.

(Noran Kiadó, 2007)
Hal mai Ta más

ko rá ból. (A cím Zrí nyi mot tó já ra utal: 
Sors bona, ni hil aliud – Csak jó sze-
ren cse, sem mi más.) Szin te a pszi cho-
ló gi á ból is mert anamnézis–exploráció 
ez a vers, meg ren dí tõ val lo más ar ról, 
ho gyan hat ki egy fi a tal lány el sõ
sze xu á lis él mé nye sze mé lyi sé ge egé-
szé re, a nõ i ség hez va ló vi szo nyá ra és 
ar ra az el ha tá ro zá sá ra, hogy so ha nem 
akar gye re ket.

Ahogy a tá jat a he gyek el áll ják:
úgy volt ez va ló ság. Görcs be kö tött
(job ban, mint bár mi kor) a tu da tos ság.
Egy ben kép zel tem az egész jö võt.
Nem rom lott, nem is élt: nem volt a

[tes tem,
el fed te a til tás, hogy nem akart
anya len ni a kamaszlány….

Ti zen két év vel ké sõbb, a har minc-
éves nõ, el bi zony ta la nod va a vég ér vé-
nyes nek szánt dön tés he lyes sé gé ben, 
két ség be es ve kér de zi: „Min den sej-
tem ta nul ja, ki va gyok. / Ha sít sam 
szét ma gam, hogy job ban ért sem?”
Meg fon tolt, jó zan, és még is hal lat la-
nul in tim ön fel tá rul ko zás ez, amely tõl
egy pil la nat ra még a lí rai alany is 
meg ré mül, és az utó hang ban iro ni ku-
san el ha tá rol ja ma gát sa ját „el ret ten tõ 
sze mé lyes sé gé tõl”. S bár ezen a pon-
ton szo ro san vis  sza zá rul, azon ban 
majd egy év ti zed köl tõi ter mé sét 
lát va még is úgy érez zük, mint ha át sza-
kadt vol na va la mi gát. Mes ter há zi 
Mó ni ka ez után is meg ma radt ere de ti 
köl té szet esz mé nyé nél, azon ban az új 
ver sek ben mint ha en ged mé nye ket ten-
ne va la mi fé le le tisz tult sze mé lyes ség 
fe lé is. Ép pen ezért az ob jek tív va ló-
ság és a szub jek tív ta pasz ta lat közt 
fe szü lõ el len tét min den ko ráb bi nál 
na gyobb sze rep hez jut. Ki vált igaz ez 
a Né zõ pont cí mû cik lus ra, amely nek 
vis  sza té rõ mo tí vu mai a fény, a lá tás és 
a sok fé le né zõ pont re le van ci á ja (Nap-
sü tés, könyv tár; Pár hu za mos lá tás [A 
má gi kus szem]; Né zõ pont ok).

Ahe lyett, hogy lát nék, mint a fény, 
a fény lát vá nyát lá tom. Az igaz ság
ob jek tív vek to rát el gör bí ti
a szub jek tív tömeg…

– így in dul A fény cí mû vers, s an nak 
be lá tá sá hoz ve zet, hogy az a tö ké le tes 
ob jek ti vi tás, amel  lyel a fény „lát ja”
a vi lá got, a ha lan dó szá má ra vég sõ 
so ron el ér he tet len. A sze mé lyes 
né zõ pont nem csak szük ség sze rû, de 
ez ad ja min den dol gok ér tel mét is, 
hi szen a tel jes kí vül ál lás egyet je lent
a kö zön  nyel.

S ha még is lát nék, mint a fény,
min dent, min den szög bõl, pár tat la nul,
ho gyan él nék az em be rek kö zött, 
akik té ved nek, csa lód nak és

[re mél nek?
Hogy len ne más anya gom, mint a

[fény?

Az új ver sek ben meg je le nik a tár-
gyi as ság és sze mé lyes ség, a kí vül ál lás 

és a rész vé tel együt tes ér vé nyes sé gé-
nek evi den ci á ja. Jó pél da A vég te len
cí mû vers fel épí té se, amely a tár gyi as 
köl té sze ti tra dí ci ó val össz hang ban 
egy a mû vé szi ref le xi ók ki in du ló-
pont já ul szol gá ló mû al ko tás ra író dik. 
Ám a Cé zanne-fest ményt meg fi gye lõ  
le író lí rai alany egy pon ton ma ga is 
be vo nó dik a kép be, ré szé vé vá lik a 
táj nak – „ül tem és sír tam a part ján”,
mond ja a fes tett tó ról –, va la hogy úgy, 
mint a né met ro man ti kus Friedrich 
ké pe in: hát tal, szem lé lõd ve, egy szer re 
kí vül, de még is szer ves egy ség ben a 
lát ván  nyal. A vers má so dik fe le már 
a mér ték tar tó sze mé lyes ség hang ján 
szól a vesz te ség, a ha lál, a vé ges és a 
vég te len él mé nyé rõl.

Mes ter há zi Mó ni ka vers vi lá gá nak 
egyik meg ha tá ro zó je gye az ana li ti-
kus, el mé le ti meg kö ze lí tés, mint a 
vi lág meg is me ré sé nek mód ja – töb-
bek közt itt érint ke zik az an gol me ta fi-
zi kus köl tõk kel is. Jel leg ze tes mo tí vu-
mai a fényt ré sze i re bon tó priz ma, a 
fix pont és a moz gás egy más ra utalt sá-
gát jel ké pe zõ kör zõ, a mes  szi dol gok
szem lé lé sé re al kal mas táv csõ, és a 
ref le xió par excellence szim bó lu ma 
a tü kör: „kép és tü kör közt / pró bál ha-
tod / ma gad be mér ni”. Az elem zõ haj-
lam és köl té szet esz mény több he lyütt
vi lá go san meg fo gal ma zó dik:

aki ak kor a nap nak hát tal áll
cso dál hat ja a lát ványt,
és aki ol dal ról is is me ri
el mond ja a szi vár ványt.

Ugyan ak kor a tö ké le tes ob jek ti vi-
tás le he tet len sé gé nek fel is me ré sé vel 
pár hu za mo san a mér ta ni pon tos ság 
esz köz tá ra az új ver sek ben ki e gé szül 
egy má sik di men zi ó val: az él mény-
sze rû be lá tás sal és az ér zel mek kel. A 
Villamos.jpg cí mû vers ben pél dá ul a 
lí rai sze mé lyi ség a Szil ágyi Er zsé bet 
fa sor 1960-as évek be li fény ké pét 
igyek szik a mai ál la po tok ra vo nat koz-
tat ni. A múlt és a je len egy más ra ve tí-
té se, amíg csak az el me esz kö ze i vel 
pró bál ja meg va ló sí ta ni, si ker te len nek 
bi zo nyul, a zár lat ban azon ban meg je le-
nik egy csat ta nó sze rû, né mi leg ir ra ci o-
ná lis ér zel mi elem, amel  lyel hir te len 
meg te rem tõ dik a szét sza kad ni lát szó 
idõ kon ti nu i tá sa: „Már nem akar va,
nem is pró bál gat va / A bû vös koc ka 
még is helyrefordult.// Mert ez az út 
ne kem hoz zád ve zet. / Bár hogy is húz 
a kép lá tó szö ge.”

Nem csak szem lél ni, ana li zál ni, 
de ösz tö nö sen át is él ni a sod rást, 
azo no sul ni, eg  gyé vál ni je len, múlt és 
jö võ di men zi ó i val: ezt az ele men tá ris 
vá gyat fo gal maz zák meg az Ugyan az 
a víz cím mel kü lön cik lus ba ren de zett 
ver sek. A vál to zás és ál lan dó ság jel-
ké pei: a fo lyók, a vi zek, és az úszás 
moz za na ta több ki emel ke dõ vers 
kö zép pont ját al kot ják (A kön  nyû ség; 
Vál to zó fel szín, és a Jó zsef Attila-i 
nagy Du na-vers, a Nem ma rad ha tok).

Mes ter há zi Mó ni kát gyak ran 
együtt em le ge tik a pá lya társ Tóth 

Elmondani a szi várványt
(Mesterházi Mó nika: Sors bona)

El jött a rész idõs szám ve tés ide je: 
a negy ven éves Mes ter há zi Mó ni ka 
új ver sei mel lé most ed dig meg je lent 
há rom kö te té bõl ke rült vá lo ga tás. Ez 
nem csak azért jó, mert ré geb bi kö te-
tei ne he zen hoz zá fér he tõ ek, ha nem 
azért is, mert jól mu tat ják egy kö vet-
ke ze tes, pon tos, az egy sé ges ség mel-
lett is érez he tõ en egy re mé lyebb re és 
fi no mabb ra han go ló dó köl té szet ala-
ku lá sát. A leg utób bi kö tet nyolc év vel
ez elõtt je lent meg (Nem hit tem vol na,
1999), te hát sejt he tõ, hogy Mes ter há zi 
Mó ni ka nem a men  nyi sé gek köl tõ je, 
sok kal in kább a szûk sza vú, fe gyel me-
zett kon temp lá ci óé.

Köl té sze te az an gol szász iro da lom-
ban mar kán san je len lé võ ob jek tív 
lí rai ha gyo mány je gyé ben in dult, és 
ki sebb hang súly el to ló dá sok mel lett 
ma is ez zel a vo nu lat tal ro ko nít ha tó. 
(Az an gol szász iro da lom hoz egyéb-
ként mû for dí tó ként is ezer szál lal 
kö tõ dik, és nem csak a köl té szet hez, 
gon dol junk csak ki vá ló Katherine 
Mansfield és Alice Munro pró za for dí-
tá sa i ra.) Fi lo zo fi kus in dít ta tás, önref-
lexivitás és le tisz tult ság jel lem zi, s 
ez zel kap cso lat ban szin te recenzensi 
szál ló igé vé vált két so ra, amit a mos-
ta ni kö tet fül szö veg ében Ferencz 
Gyõ zõ is idéz: „a köl té szet nem szo-
mo rú va sár nap, / csak ki tar tott, pon-
tos hét köz nap ok.” Mi köz ben ma ga is 
a mi ná lunk (né mi le egy sze rû sí tés sel) 
Ne mes Nagy Ág nes tõl Rakovszky 
Zsu zsá ig íve lõ tár gyi as lí ra mû ve lõ-
je, ad dig vissza té rõ két sé gek gyöt rik 
az ilyen áb rá zo lás mód ér vé nyes sé gét 
és le he tõ sé ge it il le tõ en, ami iz gal mas 
köl té sze ti alap hely ze tet te remt. Már 
az 1995-ben meg je lent Hol nem volt
kö tet ben fog lal koz tat ja a té ma:

…Megfogalmazzuk, amit
ér zünk, ci pész mód fo gal mat
tal pa lunk alá, ido mul jon. Egy ér zés
me zít láb? Egy je len ség csak úgy?

(El fo gul tan)

Ké sõbb a kötetcímadó Sors bona
cí mû vers ben tõ le szo kat lan sze mé-
lyes ség gel szól a nõ vé vá lás és az 
iden ti tás meg ta lá lá sá nak ne héz sé-
gé rõl, a ki zu ha nás ról az ár tat lan ság 


