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IN MEMORIAM SZÉ KI PATKA LÁSZ LÓ

SZÉ KI PATKA LÁSZ LÓ

gyõ ri rém álom
el anyát la no dott reg ge le ken
a lá va fo lyam ban gyor san
megkövesedõ gyõ ri em lé kek

éb resz tõ he lyett
so kad szor for dulsz meg
egyirányúsított ál ma id ban

2007.11.13.

a zsi dó ügy véd lá dá ja
(Gyõr, Ka zin czy u. 9.)

a Ka zin czy ut cai há zunk
pin cé jé nek egy rej tett zu gá ban
fe dez tük fel a le la ka tolt fa-
lá dát föl fe szí tet tük s ámul va
pil lan tot tuk meg a hos  szá ban
fél be haj tott gon do san át kö tö zött
ak ta kö te ge ket doh pat kány- és
egér ürü lék meg húgy szag csa pott
az or runk ba be lõ lük de mi
iz ga tot tan bön gész tük a zsi nór-
írás sal te le rótt la po kat kü lön bö zõ
csip-csup örö kö sö dé si tol vaj lá si
vá ló pe res és bir tok lá si ügyek
sor jáz tak ben nük a két vi lág-
égés kö zöt ti évek bõl ha meg-
un tuk vég re le csö pö gõ gyer tya-
vi as  szal le pe csé tel ten vis  sza ra kos gat tuk
hi szen gyúj tós nak hasz na ve he tet len nek
bi zo nyul tak an  nyi ra rot had tak
vol tak a ned ves pin ce le ve gõ tõl
az ügy véd akit el hur col hat tak
ta lán ab ban re mény ke dett hogy 
vis  sza tér te után jók lesz nek még
prakszisa foly ta tá sá hoz de akár-
ki tõl kér de zõs köd tünk csak za vart
mo soly és hall ga tás volt a vá lasz
az tán már el köl tö zé sünk után há zun kat
le bon tot ták s ta lán most is ott
por lad nak az új ház alap ja i ban az ira tok

2008.01.04.

A versek elõ ször a Mû hely 2008/4. szá má ban jelentek meg.
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tal ló zás
gyõ ri brin gá zá sa im kö zött

1.

Apánk szol gá la ti Cse pel
ke rék pár ján úgy öt-hat
éve sen a váz alatt hajt va
a pe dált ta nul tam meg bi ca joz ni
jár hat tam az tán Szi get bõl éve kig
a Ré vai Gim ná zi um ki he lye zett
ta go za tá ba na pon ta a vas úti fe lül-
já rón át a Mes ter ut cai új
is ko lá ba – egy szer a fé lig kész
ud va ron a nagy szü net ben a ke rí tés
elõt ti ho mok dom bot cé loz tuk meg
de én cajglimmal túl nagy svung gal
ke re kez tem a rá csok hoz s az el sõ
ke rék visszanyeklett a fe jem meg be-
szo rult a vas ru dak kö zé – ket ten
fe szí tet ték szét hogy va la mi kép pen
ki húz has sák zú gó ko ba ko mat

az óta vis  sza-vis  sza té rõ ál mom az
hogy rá csok kö zé szo rult ko po nyám ból
né ze ge tem a ker ge vi lá got

2.

kamaszkoromban Pan non hal má ra
a Ben cés Apát ság ra is több ször
ki ke re kez tem (úgy ti zen nyolc-
húsz ki lo mé ter) Gyõr bõl – ak kor
még a hat va nas évek ele jén –
né hány te her au tón és ál la mi
sze mély ko csin kí vül több nyi re
csak lo vas sze ke rek ko cog tak
az or szág úton – vis  sza fe lé egy szer
mi u tán haj da ni mi nist rál ta tó
(ak kor már nyug dí jas) pap
ba rá ta im tól bú csút vet tem
a me re dek lej tõn le fe lé túl-
gyor sul va hi á ba fé kez tem a hát só
ten gely be sült s ahogy el vá gód tam
a sza ka dék szé lén csak egy ba bér-
bo kor men tett meg a buk fen cet
kö ve tõ en a nyak tö rés tõl
né hány per cig pi heg tem ba bér-
ko szo rú val öve zett fej jel

A vers elõ ször a Mû hely 2007/5-6. szá má ban jelent meg.
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KE LE MEN LA JOS

A vers
mint föl det érõ ma gas lat

Szé ki Patka Lász ló: 60 vers

Lí ra tör té ne tünk ben alig-alig ta lál hat ni va la mi re va ló köl tõt, aki ne úgy 
emel ne ver sé be, a ma ga vagy kö zös sé ge üd vé ért: ha zá ért, as  szo nyért, 
jósorsért, sú lyo sabb nál sú lyo sabb ká zu so kat, mint ha mind járt szik lá kat 
kel le ne szét rop pan ta nia. Nem hé ro szok kal te li köl té sze tünk re mért met-
szõ ri poszt-e, amit an no Nagy End re kür tölt ép pen ség gel Ady ról, és Ady 
sze rint ta lá ló an: „Jó, jó, hogy va la ki szép ver se ket ír, de nem mu száj 
eb be be le hal nia.”

Csak hogy az Ady-jó ba rát író-kon fe ran szié eb ben a do log ban alig ha-
nem té ve dett. An nak el le né re, hogy az élet ben a lí ra és a köz fi gye lem 
egy ide je nem a leg kö töt tebb pá ros, s a tö meg em ber ál ta lá ban köl té szet 
he lyett in kább tal mi ócs ka sá go kért kap dos, a vers (a va ló ban hi te les 
vers) mint ha igen is vé rét kér né a köl tõ nek. Vég re is mi a köl té szet, ha 
nem a te rem tõ ar ca a nyelv ben, s hoz zá el jut ni: nem hol mi ol csó pá lya. 
Egyéb iránt mes  szi haj dan-ko rok tól, mond juk Szent Ist ván tól szá mol va 
hos  szú-hos  szú év szá zad okon át a ma gyar köl té szet (több ok ból; hoz zá 
élet be vá gó okok ból ki fo lyó lag is) hé ro szok vál lal ko zá sa. Az tán a hu sza-
dik szá zad má so dik fe lé ben kezd meg sza po rod ni az a so sem hi ány zó 
köl tõ tí pus, amely tíz szer in kább nye let a ver sé vel az iró nia és a gro teszk 
kok tél já ból, mint egy szer a he ro iz mus vér duz zasz tó sze ré bõl. S jön nek 
(job bá ra aposz ta ták kar jai kö zül út ra kelt) po é ták, kik szel le mes ke dés-
sel, nyel vi ügyes ke dés sel pró bál ják ta kar ni ta len tu muk ko pár sá gát, s 
ma gu ké nak fo gad nak bár mi fé le ön bab rá ló stí lus já té kot, csak ko mo lyak, 
fel adat-vál la lók nem akar nak len ni. Pe dig az is az al ko nyu ló hu sza dik 
szá zad ér ve, hogy a ren del te tés-he ro iz mus ha tal mas ví vó dá sai és a má sik 
vé gen a la bor-lí ri ku sok mes ter ke dé sei mel lett a vers to váb bi irá nyok ra is 
kész; olyas fé le irá nyok ra, ame lyek csak úgy, mint a szó szó ló ik, ne he zen 
ka te go ri zál ha tók. Ez a po é ta tí pus a ko moly sá gát, transz cen den tá lis be fe-
lé-élé sét, el mé lye dé sét és gon do la ti sá gát, avagy fin to ros ke dé lyét a stí-
lus egy-egy me rõ ben sa já tos (nem egy íz ben né mi ex por tált min tá zat tal 
is újí tott) vi se le té be öl töz te ti. Jól le het azért ugyan olyan prog res  szív el kö-
te le zett je a ha gyo mány új ra ér tel me zé sé nek, mint a klas  szi kus szó hit nek. 
(Kü lön kér dés: nem ne kik ne he zebb-e ér vény re vin ni a szót, mint volt a 
mi nap még za var ta la nul zen gõ, öb lös han gú po é ta-hé ro szok nak?)

Min den eset re: ahogy a kö ze le dõ szá zad vál tás sal szép las san felmon-
datik a köl tõ-fél is ten ség stá tu sa, a vis  sza vé tel ért cse ré be a kor szé le sebb 
já ték te ret nyújt a lel ki kul tú rá ból oku ló, böl cse lõ-faj ta köl tõk nek. Akik 
adott kö rül mé nyek kö zött sem mi vel sem ke vés bé he ro i kus al ka tok, mint 
a kö zös ség szó csö ve ként nem ze tek, né pek sor sát ének lõ, fir ta tó köl tõk. 
Igaz, az élet min den faj ta tör té né sé ben il le té kes nek fel té te le zett köl tõ-
hé ro szok kal szem ben emez utób bi ak fö lött mind un ta lan ott kí sért egy új 
csa pás: a tö re dé kes ség át ka. Mert ugyan ki fe led het né a ná lunk Ady ál tal 
meg szö ve ge zett is me ret el mé le ti fak tu mot az egész és a tö re dék vi szo nyá-
ról? Ta lán ugyan ez a mu száj-tö re dé kes ség kész te ti Szé ki Patka Lász lót 
is „örök re szó ló bel sõ buj do sá sá ra”.

A 60 vers szer zõ je azon ban nem kön  nyen be le bé kü lõ faj ta. „tûz fész-
kek ben nem” – fi gyel mez tet pél dá ul az öt ven egye dik cí mû ver sé ben. 
Kü lön ben a bel sõ buj do só stá tu sá hoz il lõ en, szin te rejt ve, ész re vét le nül, 
ám an nál meg rög zött eb ben erõ sí ti az egyéb ként sze rény él tû nek tet szõ 
ver se it egy má so dik élet tel. Mert Szé ki Patka ver sei egy szer: köl tõi kis 
hí rek, vá zig szerényített, dísz nél kü li be szá mo lók a min den na pi je len-
ség vi lág ról. Má sod szor vi szont, a re á li ák for rás há zán túl, ez a köl té szet 
egy szer re az egyén s a köz hang ja, s a tá vol sá gok ki nyi tá sa. Hoz zá fér he-
tõ for má ban, a szö veg pó ru sa i ba búj ta tott ár nya la tok se gít sé gé vel mu tat 
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rá egy-egy je len ség, tör té nés, lel ki ál la pot, szép vagy bor zasz tó em lék 
táv la ti fej le mé nyé re. Né me te sen szi kár be széd mód já ban né ha heinés 
re mi nisz cen ci ák sej le nek, né ha a be at sza ti ri kus mo do ra. A to va rez gés 
köl té sze te ez, amely ele ve szá mol az ol va só rezonõr sze re pé vel. Szer zõ-
jé nek lá tá sa azon az el kép ze lé sen alap szik, hogy sem mi sincs ön ma gá-
ban. A tö re dék bár tény leg cse rép csu pán, rész és da rab, de vá gya: az 
egész. Ami kor Szé ki Patka ér zel mes sé vá lik, ez a vágy, az egész utá ni 
nosz tal gia dol goz tat ja ér zel me it, s ami kor gú nyo ló dik, ezen a le he tet len 
vá gyon, a tel jes ség hi á ba va ló kí vá ná sán iro ni zál.

Köny ve hát ra ha gyott ver sek bõl ös  sze állt vá lo ga tás, amely ben 
va la men  nyi mû szü le té si (avagy a le jegy zés ide jé re uta ló) dá tum mal 
sze re pel. Ne gon dol juk, hogy a már-már ad mi niszt rá to ri pon tos ság két-
lel kû ség re: egy köl tõ és egy köny ve lõ fú zi ó já ra utal; nem, az al ka lom, a 
vé let len, a ki szá mít ha tat la nul fel fa ka dó lí ra adott pil la na ta ke resz te zõ dik 
itt megint a táv lat tal.

Hi szen a ke let ke zés dá tu mát mint cég je let vi se lõ vers, ha nyíl tan 
be szél is szü le té se ide jé rõl, az az: akar va-aka rat lan ak tu a li zál, nyil ván va-
ló an egyút tal a jö võ nek is ké szül. A kö tet hat nap tá ri hó nap ter mé sé bõl 
vesz, de a kül sõ élet nek ez a hat ha va egy ben lel ki évad is, és alig ha 
kön  nyû évad, utó vég re az iga zi vers leg ke vés bé a szer zõ jé hez ke gyes. 
Ki be szé li, oda te szi a vi lág elé az em ber ér zé se i vel és esz mél ke dé se i vel 
együtt a leg ki sebb ideg rez dü lé sét is. Pon to san emi att kü lön tisz te let re 
mél tó, hogy Szé ki Patka Lász ló alap hang ja (a tört, mez te len mon da tok 
ma lí ci á ja és tár gyi la gos sá ga, az egyes ver sek szé pen egy be si mu ló gon do-
lat mo za ik jai), va gyis a sa ját at ti tûd vé gig sér tet len és vál to zat lan ma rad. 
(él mény a nul la dik hat vá nyon, a zsi dó ügy véd lá dá ja)

Az, ami rõl Szé ki Patka lí rai kró ni kát szõ, tu laj don kép pen va la mi fé le 
de rû jár ta ha nyat lás, ke gye lem és ke ser gés az ér tel mes dol gok ki bi csak-
lá sa fö lött. Sor sok, esz mé nyek, ér té kek, hi tek al ko nya. Hat van vers hír 
(oly kor po é ti kus no vel la-skicc) a vi lág ma gány át ér zé sé rõl; tel ve tu dás-
sal, is me ret tel és a meg bo csá tás haj la má val. Más kü lön ben le het, hogy a 
ha nyat lás sal da co ló kultúrelemek bir tok lá sa ad ja a ma jo ri tást, de va ló, 
hogy egy-egy írás al ka lom ha tá ro zot tan a rom lás ér ze te fö lé eme li a köl-
tõt. S mi vel am bí ci ó ján (hogy a ket tõs as pek tus, az át élés és a kí vül ál lás 
él mé nye it meg rög zít se), nem en ged se bet üt ni, de rû vel is gyõ zi. Per sze 
nem kell azt hin ni, hogy amit itt egy élet ma gá val ci pel, a rész vét ki csú-
folt rész vét és a – fé lig-med dig iro ni kus – rész ve vés, egyéb se, mint lel ki 
vi ga do zás. Szé ki Patka de rû je in kább böl cses ség a gon dol ko zás ban és 
biz tos ság a for má ban. Igyek szik mi nél több fé le él ményt ma gá hoz en ged-
ni, ám nem úgy, mint az a köl tõ, akit el bo rít a ta pasz ta lat, s köz ben kép-
te len kü lön vá lasz ta ni a lé nye gest a lé nyeg te len tõl. A 60 vers szer zõ jé nek 
föl eme lõ böl cses sé ge és for ma biz tos sá ga ke zes ke dik ró la, hogy sem mi-
lyen be nyo más, imp res  szió ne zár ja kö rül, ne ke rít hes se be. Vers ár ku sa it 
ugyan az a tö rek vés sza po rít ja, ami ért a leg el sõ tu da tos po é ta for dult a 
köl tés hez; az em be ri lét föl fe lé mu ta tó min tá it ke re si.

Ha ke dé lye el sö té tül („éb resz tõ he lyett / so kad szor for dulsz meg / 
egyirányúsított ál ma id ban” – mond ja egyik ap ró ver sé ben), kap ha tó visz-
 sza érez ni akár a gye rek ko rá ig, ab ba a bi ro da lom ba, „ahol a / hõ sök még 
szem be néz tek ön ma guk kal”. Ez a szám adás ra va ló kész ség is hoz zá tar-
to zik Szé ki Patka Lász ló köl té sze té hez. Amint hogy vég ered mény ben 
böl cses sé ge se más, mint az il lú zi ók mér le ge lés és tu dás ál ta li le bí rá sa.

Nem ro han vá te szi, he ro i kus jós la tok kal és fe nye ge té sek kel a vi lág-
ra, s nem ígér a vi lág nak kön  nyû re ményt, nem ígé ri sen ki nek a sor sa 
új ra kár pi to zá sát, nem ígér an da lí tó ka rus  szel-já té kot. A tár gyi la gos ság-
ra tö rek võ, a sze mé lyes át élé sen ala pu ló (hol ke gyet len be széd re, hol 
ke gyes bo csá nat ra kész) lí ra kar cos szó csö ve õ. Mo ra lis ta, akit nem 
bánt, ha jó za ní ta nak él mé nyei. S aki a 60 vers sel va la mi ha son ló fé lét 
üzen egy el kép zelt, de szük sé ges ma gas lat ról, egy föl det érõ ma gas lat ról 
a vi lág nak: nem kel le ne-e to vább csak is jó za non pró bál koz ni?

(Vár Ucca Mû hely.
Mû vé sze tek Há za, Veszp rém, 2008)


