
58

ZSÁ VO LYA ZOL TÁN

Lí raele mek bõl „köl te mény”
Turczi Ist ván Át ha lá sok

cí mû ver ses kö tet ének (kon)textusáról

1 Kon tex tus

A vers és a köl te mény szót gyak ran hasz nál ják egy más szi no ni má ja ként. Ami kor a 
di ák vagy az ún. „zsurnálkritikus” el un ja szó is mét lé se it a vers szö veg rõl vagy ver ses kö-
tet da rab ja i ról nyi lat koz va, ak kor idõn ként köl te mény rõl kezd be szél ni. Kü lö nö sen, ha 
még va la mi áhí ta tos iro da lom fo ga lom rab ja is rá adá sul. Ak kor eset leg mind járt a köl te-
mény fo gal ma alap ján vág be le tár gya lá sá ba, s azt szí ne sí ti a vers em le ge té sé vel egy idõ 
után. Pe dig a köl te mény iga zá ból mást, töb bet je lent, mint az egyes vers, még pe dig mind 
a ter je del mi mo nu men ta li tás, mind a (rész ben ab ból in du ká ló dó) szel le mi ki ter jesz ke dett-
ség szint jén. Aho gyan a köl té szet is több, mint a lí ra. Elõb bi nek ha tal ma van – amint az 
ná lunk pél dá ul Ör kény Ist ván tól vagy Mé szöly Mik lós tól meg tud ha tó (utób bi nak „csak ” 
ben sõ sé ges ere je vagy szug gesz ti vi tá sa). Ha tal ma azért is, egye bek mel lett, mert a(z) 
(szép)irodalmi mûnemek tel jes sé gé re ki ter jed tra di ci o ná li san. Va la ha az oralitásban, a 
tár sa dal mi lag több sé gi anal fa bé tiz mus nyelv mû vé sze te ide jén, majd eb bõl az ál la pot ból 
las san ként ki bon ta koz va, még a tech ni kai kor szak elõt ti literatúramedialitásban, te hát a 
be tû kom mu ni ká ci ós ural má nak pe ri ó du sá ban (az az leg alább a 20. szá zad ele jé ig, vagy 
bi zo nyos fo kig még az után is) az epi ka és a drá ma is ter mé szet sze rû leg ver ses kialakí-
tottságú volt a lí ra mel lett. Job ban is tud ták szö ve gü ket (tovább)alakító gaz dá ik, al ko tó-
elõ adó szak em be re ik (rapszodoszok, bár dok, ig ri cek stb.) em lé ke ze tük ben tá rol ni, meg 
ko mo lyab ban alá is le he tett vet ni így az iro dal mi mû al ko tást a hang zás, a kö zös sé gi 
fel hasz ná lás vagy meg íté lés pró bá já nak, ami tá gab ban-tá vo lib ban ért ve má ig kö ve tel-
mény (nem ver ses kialakítottságú mun kák ra vo nat ko zó an is). A köl té szet hez tar to zott 
te hát ere de ti leg – és tar to zik ere den dõ en: va ló sít ja meg azt emi nen sen – va la men  nyi 
mûnem va la men  nyi mû fa já nak kó dolt-kon tú ro zott szö veg ter mé ke, köz tük a cso dá la tos 
csúcs tel je sít mé nye ket ho zó „drá mai köl te mény” vagy a tár sa dal mi rep re zen ta ti vi tás sal 
bí ró eposz és a vir tu óz „ver ses re gény”, ám – nem ép pen utol só sor ban – ép pen ség gel a 
ne künk (most) fon to sabb lí rai al ko tá sok is. S a köl tõ, aki bír ta/bír ja a ver se lé si sza bály-
mód sze re ket, gyak ran vág(ott) be le na gyobb vál lal ko zás ba, amely ha nem is (volt) min-
dig „de duk tív” nagy sze rû sé gû (a glo bá li san el kép zelt, át fo gó kom po zí ció mo za i ko san 
fel sza ka do zó meg va ló sí tá sa), azért eset le ges „in duk ti vi tá sá ban” is hor doz ta mo nu men ta-
li tás ra va ló haj la mát: a könyv ap róbb, ver ses da rab jai, lí rai dol go za ta i nak so ra ál ta lá ban 
va la mi lyen át fo gó (vi lág ké pi, epi kus, kompozitorikus) elv nek alá vet tet ve ren de zõ dött 
min tá zat tá va ló sá go san. Még az iro dal mi mo dern ség el sõ sza ka szá ban is je len tõs pél dá-
kat ta lá lunk er re; Baude laire a Rom lás vi rá ga it új ra ki adá sa i ban fo lya ma to san bõ vít ve 
min dig az ere de ti kon tex tus ös  sze füg gé sét ter mel te új ra ma ga sabb (tá ga sabb) szin ten, 
vagy gon dol ha tunk Ril ke szá mos kö tet cik lu sá ra is. Ugyan ak kor azért, bár „köl té szet” 
meg va ló sí tá sa bár mely iro dal mi mûnemben (még a böl cse let és a didaxis te rü le tén is) 
el kép zel he tõ, azt súg ja az ér zék, hogy „köl te mény rõl” szo ro sab ban mind azo nál tal csak 
lí raele mek meg fe le lõ men  nyi sé gi ös  sze szer ve zõ dé sé nek mi nõ sí tett ese te i ben be szél-
jünk, le gye nek bár ezek a lí raele mek a lirizálás poétikai-stilárretorikai mo men tu ma i nak 
ér vé nye sü lé sei, vagy ép pen ség gel (ere de ti leg) más, akár „ide gen” (idé zett, át vett) lí rai
szöveg(részlet)ek. Mind ez zel per sze mind járt Turczi Ist ván egyik köny vé nél va gyunk, s 
akár kö ze lebb rõl is: fen ti ál ta lá nos el kép ze lé sün ket nem utol sósor ban az õ mos ta ni mû vé-
nek konk rét fi gye lem be és mun ká ba vé te le ré vén/so rán ala kí tot tuk ki. Ám mi ért ne szol-
gál jon egy konk rét szö veg ta pasz ta lat a po é ti kai köz fel fo gás vi szony la tá ban tá masz ték ra, 
bi zo nyo san nyo ma té ko sí tás ra szo ru ló ál ta lá nos vé le ke dé sünk gya kor la ti meg erõ sí té sé re, 
ha már az adott (vagy bár mely) mû in di vi duum ér de mi fel dol go zá sa, tény le ges meg ér té-
se – az egyes ol va sa tok eset le ges sé gé nek ki szol gál ta tot tan – min dig elég gé pró bá ra te võ 
vál lal ko zás?!

A meg fe le lõ ér tel me zõi front po zí ció ki ala kí tá sa Turczi Ist ván lí rá já nak mód sze re sebb 
ta nul má nyo zá sá hoz nyil ván va ló an amúgy sem kis fel adat. Ál ta lá ban vé ve, a lí rai élet mû
egé szé nek vo nat ko zá sá ban sem, még ke vés bé azon ban ak kor, ami kor az adek vát ér tel-
me zõi mun ká la tok va ló sá gos el vég zé sé nek ki hí vá sá ról gon dol ko zik az em ber a leg újabb
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ver ses kö tet horizontjában.1 Turczi (egyéb) köny ve i nek a textuális ál lo mány vi szony la tá-
ban meg fi gyel he tõ egy más hoz kap cso ló dá si, el kü lö nü lé si mód ja, ter mé sé nek pub li ká-
ci ós „ös  sze ga ba lyo dott sá ga”, az al ko tó-szer ve zõ (je len lé ti) ak ti vi tás sû rû sé ge szak mai 
ki hí vás ként min den kép pen eme ne héz vizs gá ló dás el vég zé sé re: glo bá li sabb ta nul má nyo-
zás ra, na gyobb lé leg ze tû ér té ke lés el ké szí té sé re szo rít ja az iro dal márt, ám pon to san az 
alap zat ként szol gá ló ki ad vány ál lo mány „rend sze re”, min tá za ta an  nyi ra ka o ti kus, hogy 
az már ön ma gá ban erõ tel je sen meg ne he zí ti a fel tá ró, át te kin tõ, el kü lö ní tõ gesz tu so kat. 
S ép pen az utób bi idõ ben az ér tel me zõ kri ti ka egy-egy meg ál la pí tá sa is ne he zí te ni lát-
szik az in terp re tá ció egy ér tel mû sé gét – csat la koz va a köl té sze ti fej le mé nyek di na mi zá-
ló dó (át)alakulásához. Min den eset re mos ta ná ra Turczi lí rá ja, va la mint an nak re cep ci ó ja 
– nem utol só sor ban az elõ zõ esz ten dõ fej le mé nyei kö vet kez té ben – két ség te le nül igen 
ér de kes, és a kor tár si ma gyar iro da lom ala ku lás rend jé nek szem pont já ból im már biz to san 
meg ke rül he tet len sza ka szá hoz ér ke zett. 2007 Könyv he té re ugyan is egy szer re je lent meg 
en nek a köl tõi mû kö dés nek az Át ha lá sok cí mû, már a ha zai poszt mo dern ség szem pont já-
ból is biz to san ér té ke len dõ – mert az zal a ma ga „Nyu gat-kö ve tõ”, alap ve tõ en esztétista 
be ál lí tó dá sa fe lõl mind ál ta lá ban meg fi gyel he tõ nyi tott sá gá nak, mind pe dig újab ban
be ál ló még erõ tel je sebb meg nyí lá sá nak alap za tán ér dem le ges pár be szé det kez de mé nye-
zõ (ef fé le gya kor la tá ban ugyan nem az el sõ, de az ös  szes sé gé ben már igen szá mos kö tet 
kö zött mint ilyen, egy elõ re még nem is a so ka dik) – (verses)könyve, il let ve az el sõ a 
szer zõ egész élet mû vé re, te hát a lí ra és a „köl té szet” mel lett még epi kát, dra ma ti kus já té-
ko kat, rendszeres-emblematikus mûfordításgyakorlatot, va la me lyes es  szé írást és meg le-
he tõ sen in ten zív szer kesz tést-iro da lom szer ve zést is ma gá ban fog la ló/fel mu ta tó tel je sít-
mény re (ha nem is a fel so rolt te rü le tek mind egyi ké re) egy aránt rá te kin tõ monográfia.2

Ezen fe lül az év õszén nap vi lá got lá tott az a kö szön tõ jel le gû ju bi le u mi kö tet is, amely az 
öt ve ne dik szü le tés nap ap ro pó ján egye sít gesz tus ér té kû pá lya tár si, li te rá to ri ked ves ke dé-
se ket és az ér de mi kri ti kai meg kö ze lí té sek bõl jó néhányat.3 Eme editoriális fej le mé nyek 
már most te hát nem egy szem pont ból fel ve tik a poszt mo dern el kö te le zett sé gû és ilyen 
szel le mi sé gû ön ki vi te le zés re tö rek võ ér tel me zõi intencionalitás szá má ra is a Turczi-élet-
mûvel, azon be lül min de nek elõtt a lí rá val va ló el mé lyül tebb és rész le te zõbb szám ve tés 
szük sé ges sé gét. Amely gesz tus ön kén te le nül is affirmatív.

Mo ti vá ci ónk ugyan ak kor az ér dek lõ dõ rá han go ló dás mel lett a vitaingerencia ve gyes
kész te té se i bõl leg alább an  nyi ra táp lál ko zik, még pe dig mind a kü lön fé le szak iro dal mi 
vé le ke dé se ket il le tõ en ál ta lá ban, mind pe dig az ak tu a li tás ban in ten zí ven fel fo ko zód ni 
lát szó, a fent em lí tett ket tõs in put tal ren del ke zõ recepcionális dra ma tur gia alap ve tõ 
meg íté lé sé nél, az azok ban va ló rész le te sebb tá jé ko zó dás so rán. Eh hez já rul, hogy a 
primeritás és a szekunderitás em lí tett hang sú lyos tör té né sei mel lé a kö zel múlt ban még 
to váb bi két, bár ter je del mi leg és rep re zen ta ti vi tá sá ban „ki sebb”, ám szin tén ér dem le ges-
nek és kor jel lem zõ nek tart ha tó be fo ga dá si fej le mény tár sult, a má sik ket tõ vel kö rül be lül 
egyidõben: az egyik Payer Im ré nek, a kri ti kus ként is mû kö dõ pá lya társ nak Turczi Ist-
ván köl té sze té rõl írott, in kább affirmatív jel le gû, egy szer smind azon ban azt a je len leg 
korszakkonstituálónak tart ha tó poszt mo dern ség tõl elhe lye zõ lí rai élet mû – áttekintése,4

a má sik pe dig az a tá ma dás, ame lyet Jász be ré nyi Sán dor haj tott vég re az ál ta lunk most 
tár gyal ni szán dé ko zott ver ses könyv ellen.5 Az elõb bi is tar tal maz za a ma ga in terp re tá ci-
ós koc ká za tát, lé vén a poszt mo dern ká non ból va ló ki zá ró dás ma már erõ sen in go vá nyos 
ta laj ra jut tat hat egy kor tár si ma gyar iro dal mi élet mû vet, az utób bi vi szont egye ne sen 
nyílt ki hí vást és két ség be vo nást je lent, egye bek mel lett meg kér dõ je lez ve be ve ze tõ jé ben 
mind azt, ami Turczi Ist ván ak ti vi tá sát csak fém jel zi a je len ko ri ma gyar lí rai vi lág ban. 
S min de nek elõtt az a meg döb ben tõ ben ne, ami lyen fe lü le tes ség gel és szín vo nal ta lan ság-
gal (szel le mi in do ko lat lan ság gal, meg ala po zat lan ság gal) fel han goz hat a literális akusz-
ti ka te ré ben! Min den kép pen el gon dol koz ta tó tech ni kai frics ka is ez az sms-versek fel ta-
lá ló já nak: a blog, az internetes nap ló mû fa ja, te hát egy szin tén az ez red for du lón ke let ke-
zett má sik kom mu ni ká ci ós csa tor na kí nál gyors tü ze lé si le he tõ sé get a me rény lõ nek, aki 
– sem mi lyen ta nú bi zony sá got sem té ve ar ról, hogy a be ve ze tõ és a Petri Györ gyöt meg-
idé zõ szö ve gen kí vül mást is el ol va sott vol na a több mint 100 ol da las könyv bõl – még 
a kö tet nek in téz mé nyes meg je le né si fó ru mot biz to sí tó Könyv hét fo lya mán, te hát azon 
me le gé ben, az ak tu a li tás fris ses sé gé re ala poz va, már „2007. 06. 05.-én 12:06” perckor 
szük sé ges nek, el en ged he tet len nek lát ta, hogy megsemmisítõleg fél re dob ja ol va sói szí ne 

1 Turczi Ist ván: Át ha lá sok, Palatinus, Bu da pest, 2007.
2 Kabdebó Ló ránt: Rög esz me rend. Turczi Ist ván mû vé nek tra gi kus de rû je, Ba las si, Bu da pest, 2007.
3 Át élé sek. Turczi 50. 50 írás. Szerk. Tar ján Ta más, Tin ta, Bu da pest, 2007.
4 Új For rás 2007/5., 64–76.
5 http://konyves.blog.hu/2007/06/05/petri_gyorgy_visszajon_a_sirbol
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elõtt a bí rált mun kát. „Ol vass!” – szó lít fel az internetes fó rum szlo gen je, de alig ha nem 
ál sá gos im pe ra tí vusz ez. Er rõl ta nús ko dik a tor zí tott in terp re tá lás ke dé lyes kva ter ká zás-
sal tör té nõ elõ adá sa: „Ne tes sék fél re ér te ni, nincs sem mi ba jom az zal, ha va la ki ér té ke li 
a ma gyar köl té szet nem rég el hunyt klasszikusait – ír ja Jász be ré nyi –, de egy vers kö te tet 
akö ré szer vez ni, hogy men  nyi re ro ko nok va gyunk (már mint a szer zõ és az el huny tak), 
több, mint egy sze rû obsz ce ni tás. Erõs gyo mor kell het ah hoz, hogy – ha nincs más öt le-
tünk – ilyes mit vál lal junk be.” To vább foly tat va az idé zést még nyil ván va lób bá vál na, 
hogy men  nyi re tév úton jár a kri ti kus, men  nyi re nem ilyen szimp la vi szo nyu lás ról van itt 
szó Turczi (lí rai hõ se) ré szé rõl, de hi szen az már az ed di gi ek bõl is ki de rül he tett. S nem 
foly tat juk fel ve ze té sét már csak azért sem, mert en nél ke vés bé sza lon ké pes rész le tei is 
van nak a dol go zat nak, ame lye ket egy iro dal mi ta nul mány ba ci tá tum gya nánt sem le het
fel ven ni. Ha Turczi köny ve „kor do ku men tum”, mint Jász be ré nyi ál lít ja róla,6  ak kor az õ 
pamf let kri ti ká ja kor tü net: a nem-ol va sás meg döb ben tõ igény be je len té se tör té nik ben ne 
az igé nyes ség lát sza tá ra. Ta lán iga zá ból csak most, ám de az ilyen fej le mé nyek kel an nál 
csa va ro sabb mó don van vé ge a „Gutenberg-galaxisnak”…

Mind ez együt te sen fe le más vagy leg alább is hul lám zó ér té ke lést je lez ös  szes sé gé ben 
a kor tár si meg íté lés ol da lá ról a lí rai élet mû vet il le tõ en, ami akár a je len köz lés nél jó val 
bõ vebb re mé re te zett/ter ve zett meg kö ze lí tõ vál lal ko zá sa meg fon to lá sá ra is int het né a 
nem utol só sor ban recepcionális vizs gá ló dá so kat el vé gez ni szán dé ko zó, s ezek mel lett
vagy ezek kel tár sí tot tan el sõd le ge sen szo ro sabb szö veg ér tel me zé sek meg al ko tá sa iránt 
ér dek lõ dõ, amúgy pe dig poszt mo dern ség-hí võ ér tel me zõt. Azon ban ez zel szem ben 
in kább azt re giszt rál juk, s ezt már Payer Im re el mé lyült, jól hasz nál ha tó áttekintését-
szituálását for gat va, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött sze ren csé re ke vés bé ér vé nyes már 
Bo dor Bé la né hány év vel ez elõt ti ked ve zõt len mér le ge, mi sze rint egyet len ko moly ta nul-
mány sem szü le tett ed dig a köl tõ munkásságáról.7 Rá adá sul Bo dor – aki nek kri ti ku si 
fi gyel me ön ma gá ban is ki tün te tõ mo men tum nak ve he tõ Turczi élet mû vé nek, (ak tu á lis) 
lí ri ku si te vé keny sé ge vizs gá la tá nak, ér té ke lé sé nek vi szony la tá ban, s ön kén te len em be ri-
szak mai pél da vagy ösz tön zés le het a fi a ta labb pá lya társ nak ha son ló interpretatorikus 
te vé keny ség ki fej té sé re – leg utóbb már ép pen azt ál la pít hat ta meg, hogy „[a]zóta tör tént
egy-két kísérlet”.8 Amúgy õ „[a] leg fon to sabb gesz tus nak” ezen a té ren, ezt meg ala po-
zó an az idõ köz ben el hunyt „je les költõtársét”,9  Szé kely Mag dá ét tart ja, aki a har ma dik 
(eled dig utol só) Turczi-versválogatás szer kesz tõ jé nek fel ada tá ra vál lal ko zott. Jász be ré-
nyi el len ben nem ér ti, ho gyan ajánl hat ják az Át ha lá sok cí mû ver ses kö te tet a „szak ma
legnagyobbjai”.10

A ma gunk ré szé rõl ugyan úgy két ke dés sel for du lunk Bo dor Bé la ér tel me zé sé nek azon 
ré sze fe lé, amely sze rint Szé kely Mag da köz re mû kö dé se dön tõ ér tel me zé si-cso por to sí-
tá si be avat ko zás len ne a Turczi-líra be fo ga dá sá nak interpretatív ös  sze füg gés vi lá gá ba, 
mint aho gyan ter mé szet sze rû leg Jász be ré nyi Sán dor ér tet len ke dé sét és mél tat lan ko dá sát 
sem fo gad juk el. Alább, a ne ve ze tes és „omi nó zus” ver ses könyv anya gá nak po é ti kai 
elem zé sé nél – pon to sab ban ab ból ki emel ve egyet len vers szö veg rész le te zõbb vizs gá la-
tá nak ke re té ben – fejt jük ki rész le te seb ben, konk ré tan és kö ze lebb rõl, mi ért ér de kes és 
fi gye lem re mél tó vé le mé nyünk sze rint az ab ban fog lalt szö veg anyag a poszt mo dern ség 
táv la tá ban is. Egy elõ re csak ar ra a fi gye lem re és az ab ban meg mu tat ko zó szel le mi irá-
nyult ság ra uta lunk, amely a kö tet fül- vagy kí sé rõ szö ve ge i nek négy író ja kö zül ket tõ nek 
a fel fo gá sát jel lem zi, Kukorelly End ré ét és Kul csár Sza bó Er nõ ét. Elõ vé te lez ve és ös  sze-
fog la ló an: (a) poszt mo dern korszakérdekeltség(e) je lent ke zik vagy je lent kez ne az eb ben
az ös  sze füg gés ben meg fo gal ma zó dó vé le mé nyek ben; az elõb bi eset ben az író tár si mi nõ-
ség pe csét rá üté se tör té nik a be mu ta tott tel je sít mény re a kor sze rû-já té kos tra dí ció is me-
ret lí rai-lí ri ku si tör vény sze rû sé ge ér vé nyes sé gé nek tudatában,11 az utób bi ban el len ben 
mint ha egy mind ez idá ig poszt mo dern ség-te o re ti kus nak és ilyen mi nõ sé gé ben kri ti kus 
propagátornak tart ha tó ér tel me zõ lép ne vis  sza ön nön ilyen irá nyú le té te mé nyes sé gé nek 
po zí ci ó já ból, amen  nyi ben és aho gyan Turczi (újabb) tel je sít mé nyét ki emel ten ér té ke li a 
kor társ ma gyar lí rai me zõny ben, ezen vé le mény mon dá sá nak ke re tei kö zött azon ban (?) 
a („)posztmodernség(”) ha zai iro dal mi pa ra dig má já ról le mi nõ sí tõ en nyi lat koz va. Elég gé 
el gon dol koz ta tó és el szo mo rí tó vé le mény ugyan is, hogy amen  nyi ben „...Turczi köl té sze-

  6 Uo.
  7 Bo dor Bé la: Ex lib ris. In: Élet és iro da lom, 2004. szep tem ber 24, 21.
  8  Bo dor Bé la: Szé kely Mag da Turczit ol vas. Turczi Ist ván leg szebb ver sei Szé kely Mag da vá lo ga tá sá ban = 

Kor társ 2007/1. 87-92.
  9 I. m., 87.
10 Jász be ré nyi, i. m.
11  „...»az irodalom«, a kon tex tus po lí roz és re tu sál a szö ve gen, de aki haj lan dó ar ra, hogy ol vas son, át lát mind-

ezen: és ak kor ott van az, aki ott van.” Tud ni il lik ma ga a mun kál ko dó lí ri kus – Zs. Z.
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te egyé ni ka rak te ré nek” va ló ban „van ön ma gán túl mu ta tó je len tõ sé ge”, mint azt az Át ha-
lá sok hoz egyéb ként kí sé rõ es  szét is mel lé ke lõ aka dé mi kus már a szóbanforgó Turczi-
verseskönyvrõl ké szí tett kri ti ká já ban valószínûsíti,12 ak kor az nem utol só sor ban ab ban
áll, hogy – s ezt ép pen az õ in terp re tá ci ó ja mu tat ja a leg szem be tû nõb ben – al kal mas nak 
te kint he tõ a je len leg meg ha tá ro zó (ta lán egye ne sen ural ko dó) köl té sze ti tren dünk, a 
ha zai lí rai poszt mo dern ség pa ra dig má já nak kontrasztálására. Va gyis a Turczi-féle köl-
tés mód alap ve tõ mû kö dé si gesz tu sá nak ki eme lé sé vel és di csé re té vel egy szer smind a 
ve le egyidõben üze me lõ el ter jedt, si ke res szö veg al ko tá si mód(ok) de ho nesz tá lá sá ra 
is kí sér let tör té nik imp li cit mó don Kul csár Sza bó nál: „Ta lán leg szub ti li sabb po é ti kai 
ké pes sé ge nyi lat ko zik meg [...] e lí rá nak ab ban – ol vas suk a ró la szó ló di csé re tet –, hogy 
bár nem ér zi ma gán az emel ke dett ség Vas13-féle kény sze rét, a re gisz ter ke ve rés men tén 
még sem hull az igény te len ség minima po e ti cá já nak csapdájába.”14 Mert a kri ti ka be ve-
ze tõ jé bõl nyil ván va ló, hogy eme ki pé cé zett minima po e ti ca, ame lyet még rá adá sul „az 
ön kö ré ben for gó nyel vi ru lett obszessziója” is „fe nye get” ál lí tó lag, nem más ra, mint 
a ma gyar poszt mo dern lí rá ra, pon to sab ban – a szer zõ ki ta ga dó, „kizáró”15 re to ri ká ja 
sze rint – csu pán a szö ve ge it „poszt mo dern márkanéven”16 kí ná ló kor társ vers kép zé si 
gya kor la tunk ra ér ten dõ. Amely hez Turczi Ist ván ver se lés mód ja ter mé sze te sen nem 
tar toz na hoz zá szerencsé(jé)re, az sok kal in kább „egy fi no mab ban is ko lá zott, ki mû velt 
ér zé kû köl té sze tet” len ne „ké pes vis  sza ik tat ni az ér vé nyes utómodern be széd terébe”.17

Mind eb bõl per sze nem az a lé nye ges most, hogy azon ke se reg jünk, mi sze rint Kul csár 
Sza bó Er nõ sze rint a poszt mo dern (li cen ce) nem hoz lét re olyan fi no man is ko lá zott vagy 
ki mû velt ér zé kû köl té sze tet a ma gyar nyel vû ség sze rény gló bu szán, s mint ilyen nem is 
hang zik fel ér vé nye sen az utómodern be széd mû vé szi te ré ben, ha nem in kább az, hogy 
a Turczi-líra, il let ve an nak a mos ta ni kö tet ben fog lalt anya ga, vé le mé nye ér tel mé ben 
„a ma ga klas  szi kus-mo dern ere de té tõl tá vo lod va is”18 „egy faj ta ké sei klasszikus-mod-
ern”19 min ta kö ve tés do ku men tá ló dá sát je len ti azért még is csak. Ez utób bi meg lá tás sal 
ön ma gá ban egyet ért ve sok kal in kább az a fel ada tunk tá mad, hogy meg ha tá roz zuk ezen, 
ha ta lán még sem ép pen „klas  szi kus-mo dern”, ám va ló szí nû leg az „utó mo dern ség” 
tá ga sabb kö ré ben fel is mer he tõ köl té szet, il let ve konk rét kö tetszer ve zõ dé si szövegiség 
modernitásának pon to sabb szí ne ze tét.

Amely szí ne zet pe dig a neoavantgárdság va la mely ár nya la tát je len ti – de ez mel lé kes 
most: dol go za tunk meg fe le lõ he lyén en nek a meg lá tás nak a szel le mé ben ele mez zük 
majd az Át ha lá sok kö tet egy da rab ját (a kötetkontextus rep re zen tá ló ja ként). Ha ugyan is 
a modernitás/posztmodernitás ce zú rá ra vagy tö rés vo nal ra éle se dik ki (eset leg tom pul
le?) a szem be ál lí tás Turczi és a ha zai lí ra ma biz to san ve ze tõ nek tart ha tó ága za ta kö zött, 
ak kor – nem utol só sor ban egy, a Kul csár Sza bó Er nõ ko ráb bi ta nul má nya i ból glo bá li-
san ki ért he tõ kor sza ko ló irány zat- vagy kor szak fá zi si rend sze rint – köz vet le nül az ún. 
„neoavantgárd” az, ami a mo dern ség meg elõ zõ, egy ség ként fel fog ha tó ko ráb bi ré sze i-
nek: stí lu sa i nak „tömb je” fe lõl a poszt mo dern nel köz vet le nül érint ke zik és a mon dott
tö rés vo nal lal, ce zú rá val el vá laszt va tõ le konk ré tan szembenáll ve le a má sik par ton. Így 
pe dig Turczi lí rai élet mû vét, vagy a köl tõ mos ta ni kö te té nek tel je sít mé nyét: e po é ti kai 
szöveg(-ön-)dokumentumok ös  szes sé gét sem le het szel le mi ér te lem ben „ke re ken egy 
évszázaddal”20 ez elõtt re vis  sza utal ni (l. az iro da lom tör té nész fen tebb em lí tett „klasz-
 szi kus mo dern ség” gon do la tát), plá ne nem szel le mi leg „vis  sza da tál ni”, ehe lyett nem-
poszt mo dern sé gén be lül olyas mi nek az erõ te ré ben ér de mes azo no sí ta ni, ér tel mez ni és 
(szét)elemezni, ami nek a kép vi se lõ je gya nánt re á li san te kint he tõ.

2 Tex tus

A kö tet anya gát 47 vers ké pe zi: 1 fel ve ze tõ (Van), 46 pe dig meg idé zõ ezek kö zül,
utób bi ak szö ve ge i ben el oszt va pe dig ös  szes sé gé ben ke re ken 50 költõ(/író)-„megidézett” 

12 Kul csár Sza bó Er nõ: Nem his tó ria – nem ga lé ria. In: Al föld 2007/11., 102.
13  Vö. „...Turczi po é ti ká já nak föbb elemei[...] ...szubjektumfelfogása és nyel vi vi lág ké pe, kép al ko tá sa és 

vers gram ma ti ká ja a Rad nó ti és Vas közt ki raj zo ló dó tar to mány te ré ben és nagy já ból az on nan Pi linsz kyig 
ter je dõ idõ ben van meg ala poz va.” Kul csár Sza bó, i. m., 99.

14 Uo.
15 Uo.
16 I. m., 98.
17 I. m., 102.
18 Uo.
19 I. m., 97.
20 Uo.
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neve/figurája/figuralitása ta lál ha tó. Negy ven hat vagy öt ven át ha lás ke rül te hát itt az 
ol va só elé ak kor? Az at tól függ, hogy egy-egy köl te ményt te kin tünk-e egy-egy á t-
h a l l á s-nak, vagy az el tá vo zott pá lya tár sak fe lé nyú ló min den ko ri diszkurzust (be szél-
ge tést, utá na me nést) fog juk fel, adott mun ka ként, a min den ko ri amo lyan „át ha lás”-nak. 
Mi vel azon ban a két szá mí tá si mód dal nagy já ból ugyan an  nyi ered mény jön ki, jel ké pe-
sen bíz vást el mond hat juk, hogy fél száz szel le mi tisz tel gés sel akad dol gunk... Réz Pál 
fül szö ve ge amúgy mint ha mû for má nak te kin te né in kább az át ha lás-da ra bo kat. Sze rin-
te az ilyen faj ta Turczi-versben az a fon tos intencionalitás, hogy szer zõ jük „mint egy 
to vább gon dol ja, to vább szí nez ze egy nagy elõd vagy egy kor társ ma gyar köl tõ vi lá gát, és 
a ma ga esz kö zei, le he tõ sé gei, vér mér sék le te se gít sé gé vel hoz za kö ze lebb az ol va só hoz 
– min de nek elõtt per sze ön ma gá hoz”. Tar ján Ta más el len ben a transzcendentálódó pár-
beszédelést eme li ki, te hát a ben sõ sé ges-kí sér te ti es gesz tus és ön kén te len el len gesz tus 
em be ri-szak mai ol da lát hang sú lyoz za (ezért is dol go zik az 50-es szám mal: ahány „ele-
ven köd alak” fel me rül). Mind amel lett az ál ta la adott meg kö ze lí tés ben nem csak az el sõ
interpretátori fi gyel mez te tést ol vas suk e mun kák, stró fák ver se lé si meg al ko tott sá gá ra, 
tech ni kai ál la gá ra néz ve, ha nem ál ta lá nos szö ve gi mi vol tuk kal is mind járt hang sú lyo san 
szem be sít a kri ti kus, úgy még pe dig, hogy a ka lan do zói (ol va sói és to vább írói) at ti tûd is 
meg vi lá go sod jon ha son la ta ál tal: „...ötven sé ta. Er dõ já rás, ba ran go lás, bal la gás, te ker gés 
vagy csak fel-alá a kert ben.” Fon tos, hogy kü lön fé le, meg kü lön böz tet he tõ en el té rõ „ker-
tek”, al ko tói vi lá gok, konk rét mun kák tûn nek fel az egyes ese tek ben, hogy bir to ko sa ik 
„mind más-más han gon üzen nek on nan – ide”. És nem ma rad hat el a szövegköziségre 
va ló uta lás sem: „Mondd, s mon dom. Ép pen öt ven meg szó lí tó a kö tet öt ven meg szó lí tó-
ja.” Aho gyan a ke zelt tex tu sok fel hasz nált rész le te i nek ti pog rá fi ai jel zé sé vel kap cso lat-
ban is Tarjántól kap ja a re cep ció az el sõ (a be le ol va só dás kor sza ká ban bíz vást el iga zí tó, 
szok ta tó) meg fi gye lést: „...dõlt be tûs sza vak kal”, ki fe je zé sek kel, mondatokkal „ad nak
élet jelt ma guk ról” a ven dég szö ve gek. Az ér tõ, ori en tá ló iro dal már nak mind ös  sze egyet-
len ki je len té sé vel vi tat koz nánk, s még az zal is csak rész le ge sen. Ez pe dig így hang zik:
„...a [...] Turczi-vers [...] nem is po é tá kat, ha nem köl te mé nye ket von pár be széd be”. Mert 
ha igaz is, hogy az al ko tók, al ko tás mo men tu mok, al ko tói uni ver zu mok meg szó lí tá sa
gyak ran egé szé ben, vagy rész le ges ér vé nye sü lés ese té ben is leg alább nem utol só sor ban 
ol vas mány anya gok alap ján-men tén tör té nik meg Turczi (iden ti kus) lí rai hõ se ré szé rõl a 
meg al ko tó dó/vég re haj tás ra ke rü lõ ‚áthalások’ so rán, az is ta gad ha tat lan, hogy az elõ ál ló 
megszólított(ság), „megszólítmány”, akár csak az ered mé nyül ka pott ala ki-uni ver zum be-
li „körvonalazmány” el sõd le ge sen személyi-személyes(kedõ) jel le gû e mun kaso ro zat 
vi lá gá ban. Te hát nem an  nyi ra „a köl té szet nincs” er re fe lé „egye dül”, aho gyan ar ra a 
Hölderlintõl szár ma zó kö tetmot tó fel hív ja a fi gyel met, mint in kább a(z iden ti kus) köl-
tõ; raj ta ke resz tül azon ban az ak ti vi tás tár gya és ter ré nu ma, a po é ti kai gya kor lat: vég sõ 
so ron te hát ma ga a(z egye te mes, bár a köny vi szö veg ál lo mány vi szony la tá ban sta tisz ti-
ka i lag el sõ sor ban a ma gyar) köl té szet, ben ne Turczi Ist ván lí rá ja is társ ra lel, tár sa ság ba 
ke rül – még is csak.

A könyv alap szö veg-tí pu sá nak, glo bá lis tex tu sá nak, a ben ne je len lé võ Turczi-féle 
be széd for má nak a jel lem zé sé re már most ér de mes ta lán eg zak tab ban is vál lal koz ni. 
Tisz táz va az át ha lás nak, en nek a kvá zi mû fa ji le he tõ ség-meg va ló su lás nak, szö ve gi 
„kód nak” a mi ben lét ét, ki tet szik, hogy szer zõ ál tal ki öt lött, fel- vagy eset leg épp csak 
meg ta lált min ta ki ala kí tott sá ga sze rint min den kor négy so ros sza ka szok ra ta go ló dó lí rai 
vers nek mu tat ko zik, amely ben az egyes stró fák nak xaxa a rím kép le te, s az ilyen mó don
fel épü lõ sza ka szok men  nyi sé ge mun kán ként (vagy önál ló su ló mun karé szen ként) egy és 
ki lenc kö zött vál to zik, a stró fák ban fel lel he tõ so rok szó tag szá ma pe dig ugyan csak szi go-
rú an sza bá lyo zott, ám bár né mi képp el té rõ pe ri ó du so kat mu tat fel. Egyéb ként a szö ve gek 
ös  szes sé ge re to ri ka i lag-sti lisz ti ka i lag és tár gya lás irányára néz vést (úgy mond „tar tal mi-
lag”) im po ná ló mó don egy sé ges vagy leg alább is egy sé ge sü lõ ten den ci á jú. En nek meg fe-
le lõ en a fél száz át ha lás ös  szes sé gé ben zárt, kon tú ros alak zat ként ér vé nye sü lõ narratívát 
ad ki, amely ha amõboid is, te hát egyes pont ja in a „vá lo ga tás”, a gon dos, akár mind járt
ké nyes vá lasz tás konk rét kö vet ke ze tes sé gé nek / jo gos eset le ges sé gé nek bé lye gét lát-
szik is ma gán vi sel ni, mind amel lett bíz vást ne vez he tõ ki fe je zet ten kompozitorikusan 
invokáltnak, az im po ná ló an és el vi-gya kor la ti nyi tott sá gát mes  sze me nõ en meg õr zõ, 
azon ban po é ti ka i lag még is kon zisz ten sen zárt nak érez he tõ „ön-glo ba li tás” ma gas fo kán 
szer ve zett nek. Az az: tart ha tó af fé le po é má nak, köl te mény-el be szé lés nek, ver ses-epi kai 
al ko tás nak ez a kö tetmû.

Mo za i kos sá ga és textuális mo za ik koc ká i nak el té rõ mé re te ugyan is a(z) (össz-)kor-
pusz (ol va sa ti lét re jöt te) fo lya mán mind vé gig ugyan olyan ha tá sú, meg bíz ha tó an a 
ki egyen sú lyo zott ni vel lált ság ér zé ke lé sét le he tõ vé te võ – és a su gallt-hor do zott mon-
dan dó te kin te té ben szin tén ilyen ér ze tet nyúj tó – mû kö dést ered mé nyez; az ál lan dó an 
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je len lé võ strofikusság je gyé ben ös  sze rá zó dik, il let ve ön ma gán be lül (el)egalizálódik a 
dikcionális áram lás: egy tõl ki len cig akár mek ko ra sza kaszszám va ló sít ja is meg ugyan is
az egyes lí ra szö ve get, e meg va ló su lá sok „nagy ság” és „ki csi ség” sze rin ti el té ré sei va la-
mi kép pen eljelentéktelenednek a ki ala ku ló, az el ta lált sa já tos be széd tó nus ál tal mû köd-
te tett be szé lé si kontinuum (ma ga a könyv nyi „cik lus”, szö veg so ro zat) ke re tei kö zött. 
Ilyen mó don azu tán az in di vi du á lis szö veg fel irat tal, cím mel je lölt ver sek kö zöt ti ha tá rok 
mint egy el mo sód nak az ezek egye di konstruktumaiban, egy más után já ban vagy köz tes
te ré ben meg lát ha tó szel le mi lé nyeg vi szony la tá ban, míg nem a be fo ga dó ezen ön ma gá-
ban osz cil lá ló szó lam-sor va la men  nyi hang kép zés ét, hangpró bá ját (ma guk az egyes 
ver sek len né nek meg fe lel tet he tõk ezek nek) egy tí pu sú – s ön azo nos sá gát a fel hang zás 
ele jé tõl a vé gé ig kö vet ke ze te sen meg õr zõ – ver se lé si tech ni ka di a dal mas ter mé ké nek 
lát ja (hall ja).

Minden nek alap ján vol ta kép pen mo no ton nak ne vez het nénk az elénk ke rü lõ ver ses-
köny vet, amit – jó ér te lem ben, per sze – ép pen ség gel ki is mond ha tunk ró la, ám te hát
in kább csak az „egy-han gú ság” pon to sí tó ér tel mé ben. Lé vén an nál fon to sabb ez a jel-
leg tény, mi vel az Át ha lá sok kö tet va la men  nyi ver sé ben idé ze tek sze re pel nek, és pe dig 
a leg kü lön bö zõbb he lyek rõl szár ma zó ak, s ezek nyílt (nyil ván va ló ság gal fel is mer he tõ) 
és rej tett (ne he zeb ben azo no sít ha tó) vál to za ta i nak há ló za ta ele ve meg véd a va ló sá gos 
mo no to ni tás tól. Egy fe lõl. Más fe lõl pe dig ép pen az itt a po én, a va ló ban fi gye lem re mél-
tó tel je sít mény, (a)hogy a szer zõ úr rá lesz az ál ta la fel idé zett stiláris-motivikus szét tar tó-
sá gon. Mert hogy úr rá lesz, ki sebb faj ta cso da ként, s a mû vé szi ere de ti ség ér vé nye sí té se 
vi szony la tá ban ér té kes tel je sít mény lét re ho zá sa ként.

S most már il lik kö ze lebb rõl is meg ha tá roz ni a fel me rü lõ át ha lá sok „át ha lá si” lé nye-
gét, tét jét, va gyis azt a kö ze get, amely ben a szel le mi mu tat vány szám ba ve he tõ mun-
kák lét re jön nek. A szok vá nyos vá ra ko zá sok kal el len tét ben ugyan is itt nem va la mi fé le 
„egy sze mé lyes köl té szet tör té net” szö ve gei hang za nak fel a – mond juk – Fo dor And rás, 
Mándy Ste fá nia, Tamkó Si ra tó Kár oly vagy Faludy György lí rai vi lá gát meg ra ga dó, 
meg mun ká ló versegy sé gek ben, ha nem sok kal lé nye ge sebb, hogy a Turczi-vers egy 
újabb, ám az ed di gi élet mû bõl szer ve sen kö vet ke zõ kép le te ala kul ki a so ro za tuk ban. 
Az omázsos, me men tós, em be ri leg hi te les ügy min dig po é ti kai ürüggyé vá lik ben nük:
an nak ürü gyé vé, hogy mo men tum há ló za tuk ból ki raj zo lód jék az ori gi ná lis sa ját. És 
Turczi Ist ván olyan örö kös nek bi zo nyul a lí ra ha gyo mány ban, aki a jö võ re ere de ti en pil-
lan ta ni ké pe sen sá fár ko dik a rá bí zott ta len tu mok kal.

Mi e lõtt ne ki lát, vagy modernista-avantgárdista mód ra „önidentikus” lí rai hõ sé vel 
ne ki lát tat a mun ká nak, munkaszeriálásnak, a vál lal ko zás ele ven sé gét, egzisztenci-
alitását ös  sze fog la ló, a szel le mi-po é ti kai fog la la tos ságsor gram ma ti kai-re to ri kai je le nét 
már cí mé nek jel ké pes sé gé ben hor do zó fel ve ze tõ vers ben (Van) tisz táz za cél ki tû zé se it: 
„Van, aki vel csak meg esik az élet. / Volt, nincs; be áll, ki fo rog, hi á ba vágy na / temp lom
kö vén vagy szit kok pad lá sán / egy kis idõn tú li sza bály ta lan ság ra. // Van, aki vel meg-
esik a má sik élet. / Volt, és a nincsben lesz, mint a láng – / nyal dos sa, emész ti a csend 
két fa lát. / Éget, és ben ne ég: örök tõl fényfalánk. // Van, aki mind ezt elõ re-vis  sza lát ja. / 
Ös  sze gyûrt pa pír lap. El do bott ecset. / Hang fosz lány. Kõ por. Moz du lat sor. / Már fo lyik 
a transzcendencia-chat.” 

A mun ka egyes sza ka sza i ban egy-egy lé te zésfo ko zat áll a tár gya lás kö zép pont já ban, 
még pe dig min dig tu da to sabb, „tö ké le te sebb” fok kö ve ti az elõ zõt: az ön tu dat lan, szin te 
pusz tán anya gi-ál la ti szint re elõbb még csak a ref lek tá lat lan transzendencia-tapasztalaté 
kö vet ke zik, s csak a har ma dik jut tat el a tu da tos ész re vé te le zés hez, a re giszt rá lás fáj dal-
ma san rész le te zõ le jegy zé sé hez, amely azon ban egyút tal a meg ra ga dói-mû vé szi élet po-
zí ció ala nyá nak meg fi gye lés köz be ni ön kén te len el hasz ná ló dá sá ra, s en nek tra gi ku má ra 
is rá vi lá gít. Ez a „chat-elõ” vers alany alap hely ze te is a 46 db (ön)kommunikatív vál lal-
ko zás ban, de nem itt van a he lye rész le te seb ben megvizsgálni és mint egy hi va ta lo san 
el dön te ni, hogy a hoz zá kö tõ dõ tel je sít ményös  szes ség stí lus irány zat, vagy ép pen mind-
járt -korszak szem pont já ból ho vá so ro lód hat nak ezek a mû vek, ez a mûös  szes ség, ha egy-
szer már ép pen ség gel biz to san nem a poszt mo dern ség hez. Sok kal ér de ke sebb – egy ben 
szin te kí sér te ti es – adott sá ga en nek a szö veg ál lo mány nak, hogy egyes mûin di vi duu mai 
a hol szû kebb, hol bõ vebb paratextuális in de xe lés sel jel zett tartalmi-diszkurzív át ha lás-
mi vol tu kon be lül mi lyen ha tal mas vál to za tos ság gal ren del kez nek. En nek ér zé kel te té sé re 
áll jon itt pél da ként az el sõ tíz szö veg for ma li zált ol va sa ti meg ra ga dá sá nak táblázata:21

21 Jel ma gya rá zat:
op. 1–46 = szö veg sor ren di po zí ció
: = a sor szám szim bo li kus (idé zé si) ek vi va len ci á ja a mû vel
r i t k í t v a  é s  k u r z í v a n = vers cím
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(op. 1): A  v é l e t l e n  á t í r t  t ö r t é n e t e i. (Szá mo zott pél dány), m. „Tarts 
ön ma gad tól.”: Erdély Mik lós < [1-8] ÷ (2xS) = 64s, 8–12.l. >

(op. 2): P. J . - t á b l a < (S) = 4s, 13.l. > 
(op. 3): R ó z s á s  v e r s. Vas Ist ván és a mo dern, ma gyar ár nyak < (8xS) = 64s, 

14–15.l. > 
(op. 4): K e z d õ d i k. Haj nal An na sza vai közt sé tál va; 1907–1977–2007 < (6xS) = 

48s, 16–17.l. > 
(op. 5): M e t a m o r d ó z i s. Si mon Ba lázs gon do lá ja, m. „Hogy hal la ni mi lyen / 

Le het, azt nem tu dom, / De sik lik jól a ha lál- / Gon do la.”: SB < (Len ne más, mint fönt)
÷ (3xS) = 12s; (Akár egy per zsa) ÷ (3xS) = 12s; (Vég sõt zen dü lõ fa vil la) ÷ (3xS) = 12s 
? 36s, 18–20.l. > 

(op. 6): F e l f o r g a t ó  k ö n y v, m: „ak kor be for du lunk va la mi más / kö rül nem 
ír ha tó ho má lyos tér be”: Tûz Ta más < (9xS) = 36s, 21–22.l. >

(op. 7): G e o g r a f i a p o e t i c a. Baránszky-variációk < I útrahívás ÷ (6xS) = 24s; 
II en transi ÷ (5xS) = 20s ? 44s, 23–25.l. >

(op. 8): B é d e k k e r. (Po zso nyi sé ták Som lyó Györg  gyel) < (reg gel, – grave) ÷ (4xS) 
= 16s; (dél ben, – affettuoso ) ÷ (4xS) = 16s; (es te, – meditativo) ÷ (4xS) = 16s ? 48s, 
26–28.l. >

(op. 9): K o l u m b u s z  b e f e j e z t e  i m á j á t. Szil ágyi Domo[n – Zs. Z.]kos
Whitman-változatai mö gé, m. „Mondd hát: mi re vég zi az el me?” :SZD < (8xS) = 32s, 
29–30.l. >

(op. 10): „A b e v é g z e t l e n s é g  a  c s ú c s”. Timár György az na pi utol só, más na pi 
el sõ ci ga ret tá ja Yves Bonnefoy fran cia köl tõ for dí tá sa köz ben < (7xS) = 28s, 31–32.l. >

Az ér de kes át te kin tés, a versesepikailag ni vel lált „át ha lás-spe ci fi kum” egye di, ese ti 
ér zé kel te té sé nek ked vé ért az elõb bi ek ben meg adott lis tánk utol só da rab já val fog lal ko-
zunk il luszt ra tív szán dék kal be ha tób ban. Azért is csu pán eg  gyel a negy ven hat le he tõ ség 
kö zül, mert tar tal mi jel le gük re néz ve an  nyi ra kü lön böz nek egy más tól a könyv ver sei, 
hogy diszkurzív ala pon szin te le he tet len õket fel ös  sze sí te ni (bár men  nyi re egy sé ges 
dikcionális szer ve zett ség ük min tá za ta a tel jes szö veg ál lo má nyon vé gig hú zód va!), s 
kü lön-kü lön fog lal koz va ve lük még min dig ér dem le ge sebb elem zõ ered ményt le het el ér-
ni nem csak konk ré tan egyet-egyet il le tõ en, ha nem akár a valamiféle el kép zel he tõ át fo gó 
ér vény meg cél zá sa szem pont já ból is eset leg. Eb bõl mind azo nál tal olyas mi is kö vet ke-
zik, hogy meg nyug ta tó ös  szeg zés nem kép zel he tõ el ér vé nye sen a kö tet vers anya gá val 
kap cso lat ban, olyan min den eset re sem mi képp, ame lyik egy „szok vá nyo sabb” könyv kri-
ti ka le egy sze rû sí té se i vel be szél ne glo bá li san az ab ban ta lál ha tó – eset leg még oly el té rõ 
ka rak te rû – egyes mû vek ön kén te len vagy kény sze rû nek érez he tõ „ál ta lá nos sá ga i ról”. 
Nem utol sósor ban eb bõl ki fo lyó lag azu tán – no meg az egyes ver sek nagy fo kú enigma-
tikussága, gyak ran in ti mebb-eset le ge sebb jel le gû vagy leg alább is ilyen nek gon dol ha tó 
fel tá ró-vis  sza em lé ke zõ mo men tu ma ik mi att – nem ér de mes szö veg rész le tek ki ra ga dá sá-
val vé gez ni az egyes mû vek ér té ke lé sét, fõ ként pe dig nem kü lön bö zõ át ha lásver sek bõl 
szár ma zó idé zetfosz lá nyok kö zött szla lo moz va az egész kö tet be mu ta tá sát meg kí sé rel ni 
úgy mond. Ha nem egé szé ben itt kell áll nia an nak a mû nek, amely rõl szó van, mi köz ben 
a do log ter mé sze té bõl szár ma zó be lá tás sal ez út tal biz to san le kell mondanunk ar ról a fel-
té te le zés rõl, re mény rõl, hogy az egy sze ri meg ra ga dás szin te min den szem pont ból ki ter-
jesz ke dõ rep re zen ta ti vi tás sal bír na Turczi Ist ván 2007-es önál ló lí rai pub li ká ci ó já nak az 
ép pen ki emelt egy sé gé nél tá gabb szö veg pe ri ó du sá ra, ne tán egé szé re vo nat ko zó an. Az 
Át ha lá sok és az át ha lá sok vi szony la tá ban min dig csak azért áll hat jót az ér dem le ges 
elem zés, ami konk ré tan elõt te áll, az adott (te hát az op. 10) eset(é)ben, te hát így:22

ka pi tá lis sal = al cím (1. paratextuális in dex)
m. = mot tó (2. paratextuális in dex)
: XY = a mot tó szer zõ je, adott „cél sze mély”
<, > = a glo bá lis szö veg tér men  nyi sé gi meg adá sá nak kez de te és vé ge
(, ) = rész le ges szö veg tér meg adá sá nak kez de te és vé ge
kur zí van = rész le ges szö veg tér men  nyi sé gi meg adá sán be lü li (3.) paratextuális in dex
÷ = a paratextuális in dex és a men  nyi sé gi in dex ek vi va len ci á ja
1–9 = stró fa szám
x = ter je de lem szá mí tá si szor zás
S = stró faegy ség (4s)
s = sor
? = adott vers szö veg ös  szes so ra
l. = kö tet be li el he lyez ke dés lap szá ma
22 A szö veg meg adást pár hu za mos adat kri ti kai mér le ge lés sel fog juk fo lya ma to san kí sér ni.
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„A be vég zet len ség a csúcs” –: Ha a dõltbe tûs szö veg ré szek szo ká so san a 
Timár György az na pi utol só, más na pi el sõ  ver si „cél sze mély” mun ká já ból szár maz nak,
ci ga ret tá ja Yves Bonnefoy fran cia köl tõ  ak kor az idé zõ je le sek a „cél sze mély cél sze mé lyé- 
for dí tá sa köz ben tõl”, ez eset ben az ál ta la for dí tott köl tõ tõl va lók. 
 – Timár György (1929–2003) a fran cialí ra-szak- 
Vis  sza for ga tód ni. Mert min den ér tõ m. köl tõ je (fi lo ló gi ai, le xi ko ni bi zo nyí té kok), 
meg ma rad, csak nem ahogy mi lát tuk. aki éle te vé gé ig so kat do hány zott (fel té te le zés!).
El szív ni még egy szer ugyan azt a  – Bonnefoy, Yves (1923) fran cia köl tõ, kri ti kus.
ci ga ret tát, míg a nap fel kel tét vár juk. – Vis  sza for ga tód ni = hely zet-vis  sza ját szás Turczi
 ol da la fe lõl (T. I. ma ga mint lí rai hõs /!/), ré szé rõl;
A Mes ter ut ca ki len ce dik eme le tén, járt itt vagy me sél te ne ki T. Gy, vagy ép pen ség gel
ahon nan lát ni a Vé nuszt és So rok sárt, írt (va la hol) e ki lá tás ról (fil.-ilag. el len õriz ni!).
ahol bé ke van, Trakl-színû az ég,  – Az 1. S dõltbe tûs ré szé hez ha son ló an va la mely
és a kö zös múlt ról sor sunk rég le vált. (ua.-on/másik: me lyik?!) T. Gy.-versbõl idé zet.
 – Kö zös múlt, tragizáló szí ne zet tel, konk re ti zál va
„Volt, mi kor rom bol ni kel lett”, ha (pl. So rok sár nyi las ter ror cse lek mény hely szí ne?);
fel csa pott a láng, és el jött az al ka lom. er re rí mel ne Bonnefoy eset le ges maquisard
El fért min den anar chis ta kel lék a  stilizációja (?) locus- és rek vi zi tummeg adá sa i val.
Relais-Odéon elé ki tett biszt ró asz ta lon. – Láng po é ti kai mo ti vált sá ga B. lí rá já ban. Hi te les
 ész le lés jel ké pe a „va ló szí nût len” lo bo gás, 
„Volt, ami kor az üdv ily árat kö ve telt.” a „ter mé keny rom bo lás” (Vi lág iro dal mi Le xi kon).
Vers-hul la dé kok, szá nal mas kö rök. –: A küz del mes, mû gond dal tör té nõ írás T. Gy.-re
Szen ve dés bo hó cai egy ma ri o nett ben. jel lem zõ volt(?). Me cha ni zált feladatvégzése(?).
Min den vál to zik, de a Min den örök. –: Fi lo zo fi kus T. Gy.-sor; amely ön tar tal mán túl
 a II. vh.-s So rok sárt ös  sze köt he ti a fr. ellen.-sal.
Elé vü let len tar to zá sok so ra: so kan –: Az eset le ges an ti fa siz mus 2 hely szí ne ál ta lá nos
el men tek; má sok nem jöt tek ta lál ko zó ra. cse lek vé si, em be ri, lel ki szín tér be tû nik át, ti pi kus
Ki bon ta koz ni az át ke lé sek gu ban ca i ból. mó don pszi chi kai csap da hely ze te ket is mu tat va.
„Sze ret ni a tö kélyt”, el sõ ka kas szó ra. –: Bib li kus (péteri) szig nál = kb. áru lás/hû ség (?);
 po zi tív op ció ese tén: kap cso la ti tö ké le tes ség.
Sze mét be fe lé a szá raz könny be fut ja. –: Az idõs, be te ges ke dõ T. Gy. alak ja, ref le xi ói?
Üre sen vég ze tes na pok. Ne héz a lá ba. –: A tes ti el esett ség. (T. I. lá to ga tásta pasz ta la ta?)
Mit tud tok ti a fé le lem rõl? Ki néz, –: Ha lál szo ron gás múlt be li / kul tu rá lis hát tér elõtt.
be le for dul a haj nal de lí ri u má ba. –: A visszaforgat(ód)ás el jut is mét az oda ér ke zés,
 az in dí tás fá zi sá ba! Nyi tányvég: kör kö rös ség ben.
Rá rozs dá so dik sze mé re az ég al ja. –: Versvé gé vel azo nos kez dõ mo men tum (amely
Tû nõ dik, még egy ká vét fõz zön-e. egyút tal an nak alap té má já val, a v-mely hely zet be
„A be vég zet len ség a csúcs”. Gyu fáz. va ló vis  sza ke rü lés sel is egy) rész le te zõ ki bon tá sa;
Fe hér fa la kon ár nyak bil len tyû ze te. úgylehet, szív in fark tust ta kar a metaforika. (?)

Gyors, zá ró ös  szeg zés kép pen egy új gon do lat: Turczi Ist ván át ha lá sai (van még be lõ-
lük az ál ta lunk elem zet ten kí vül to váb bi 45 db!) erõs „má so la tok”. (El len té te le zé sül is 
szán juk ezt az egyik vers ben elõ for du ló „meg an  nyi gyen ge má so lat” amúgy tet sze tõs 
ki fe je zé sé hez.) „Nem hommage-ok, nem is pastiche-ok, iro dal mi ka ri ka tú rák” ugyan, 
amint Réz Pál fül szö ve ge el is me rõ ne gá lás sal és he lye sen meg ál la pít ja ró luk, ám hogy 
ilyes mik nek a kö ze lé ben he lyez ked nek el, te hát szük sé ges ve lük kap cso lat ban az ef fé-
le pon to sí tás, azt a Tar ján Ta más ál tal olyan je len tõ ség tel je sen em le ge tett „dõltbe tûs” 
ré szek mu tat ják ben nük, még pe dig hang sú lyo san. Ezek má so lá sa már most bi zo nyít ha tó-
an, fi lo ló gi a i lag do ku men tá lód va meg tör té nik itt, már ti pog rá fi a i lag is mu tat va a do log 
nyílt sá gát, szán dé kos sá gát, az az le gi ti mi tá sát és po é ti kai prog ram sze rû sé gét. A ma gyar 
lí ra szel le mét azu tán nem le het „má sol ni”, csak meg kap ni és to vább vin ni, to vább ad ni. 
Eb ben a ke gye lem ben ré sze sült Turczi Ist ván, és eb ben ré sze sít he ti ér tõ ol va só ját! Az 
erõs má so lat, mint eb ben az eset ben is, at tól erõs lé nye gi leg, hogy iga zá ból nem vagy 
alig is ko pí ro zás szö veg sze rû en. Ele nyé szõ mér ték ben, no ha hang sú lyo san hor doz za 
át vett idé ze tét, an nak szel le mét, raj ta ke resz tül az egész szak ma szel le mi sé gét azon ban 
ki adó san, ha tal ma san.


