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„Le hull a Ma ya-fá tyol”
(Hárs Er nõ: Füst ál do zat)

„Az iro da lom vol ta képp szel le mi 
lánc re ak ció” – ír ja Hárs Er nõ Ke reszt 
és Ko szo rú cí mû pró za kö te té nek 
(Or p he usz, 2006) egyik nap ló jegy-
zet ében. A meg ál la pí tás az élet ese-
mé nyek és a mû vek ke let ke zé sé nek 
né ha jól ki ve he tõ, pon to san kö vet he tõ 
lo gi ká já ra utal, né ha azon ban (er re is 
ta lál ni pél dát a élet mû ben) a bel sõ élet, 
az ön élet rajz mö göt ti fel is me ré sek vál-
nak meg ha tá ro zó vá. Va ló já ban e két 
moz za nat ta lál ko zá si pont ja ként ér tel-
mez he tõ az iro da lom nagy öreg jé nek 
szá mí tó Hárs Er nõ leg újabb kö te te, a 
sa ját ver se ket és mû for dí tá so kat egy-
aránt tar tal ma zó Ál do za ti füst, mely ben 
a sok év ti ze des al ko tói pá lya csú csá ra 
ér ke zett al ko tó nem csak vis  sza néz, 
hogy ér tel mez ze sor sá nak ala ku lá sát, 
ha nem elõ re is te kint. Tör té nel mi lép té-
kû szám ve té se i ben a jö võ fél tés mint az 
élet fel tét len sze re te te nyil vá nul meg. 
A Kor kép cí mû cik lus kö tet nyi tó ver sé-
ben, a Pre ces  szi ó ban így:

A pers pek tí va nem túl bíz ta tó.
Egy mást haj szol ja jós lat, ma gya rá zat,
s a ré gi hit már nyug tot nem sze rez –

Ta gad ha tat lan, hogy bi zo nyos sza-
va kat csak is az öreg kor csú csá ra jut va 
le het hi te le sen ki mon da ni. Ko runk 
relativizáló ten den ci á it alig ha nem 
kul tú ránk al ko nyá nak rossz köz ér ze-
te („a ré gi hit már nyug tot nem sze-
rez”) mo ti vál ja a „lyu kas ózon pajzs 
alatt”. A pát ri ár ka kor ba ju tott köl tõ 
im már nem ma gá ért pe rel, ha nem az 
em be ri meg ma ra dá sért. Rad nó ti sza-
va i val szól va: az ég re ír. A vers ben 
a köl tõi nyelv eti kai ál lás fog la lás sá 
ma ga so dik. S épp ez a kö rül mény 
aján dé koz za meg a ver se ket a hi te les-
ség au rá já val.

Hárs Er nõ szer ves foly to nos ság gal 
fel épült köl tõi vi lág kép ében a köl tõi 
hi te les ség egyik leg fon to sabb for rá-
sa az er köl csi vi lág rend be ve tett hit, 
amely tö ké le tes el len té te a lé te zést 
le ér té ke lõ ni hi liz mus nak. Az itt lé ten 
túl mu ta tó bi za lom a vi lá got fenn tar tó 
Koz mi kus In tel li gen ci á ban lát szó lag 
túl van az im ma nen cia ta pasz ta la ta in, 
va ló já ban ab ból táp lál ko zik. A nor ma-
sze gé sek el sza po ro dá sa ugyan is, egy 
bi zo nyos ha tá ron túl, a lé te zés rend jét 
zi lál ja szét. Mi kor a túl érett kul tú rák 
be lép nek a tör vény sze rû rot ha dás 
fá zi sá ba, ak kor, Pi linsz kyt idéz ve, 
„meg ha sad nak az evi den ci ák”. Ta kar-
gat hat juk ezt a tényt, de a va ló sá got 
nem. Jól le het min den ér tel mes em be ri 
lény az em be ri ség fenn ma ra dá sá ban 
ér de kelt, az el sza ba dult ha szon szer zés 
a leg cse ké lyebb elõ re lá tás ra is kép te-
len. In nen szem lél ve a tíz pa ran cso lat 
(az em be ri ség lé tét sza bá lyo zó koz-
mi kus hard ver) már nem egyik vagy 
má sik val lás ról szól, ha nem az em be ri 
együtt élés rõl, az em be ri genom jö võ jé-

rõl. En nek meg ér té sé ben, ko runk vál-
ság je le i nek ta pasz ta la ti fel dol go zá sá-
ban (nem hi á ba volt a köl tõ út ra in dí tó 
mes te re Sza bó Lõ rinc) fon tos, ki ke rül-
he tet len sze rep hez jut a rá ció. Ám az, 
aki mé lyen ol vas sa Hárs Er nõt,  pon-
to  san ér zé ke li, hogy a rá ció tisz te le te 
(pél dá nak oká ért a köz gaz da ság er köl-
csi át vi lá gí tá sá nak ki mon dat la nul 
is fel vil la nó köl tõi prog ram ja) nem 
zár ja ki az emó ci ót. Ész és ér ze lem 
egy mást ma gya ráz za. A lét fel is me rést 
mint ki mon dást va la mi halk, majd 
egy re erõ seb ben hang zó ze ne ka ri kí sé-
ret, több nyi re vis  sza fo gott, ám még is 
tisz ta vo na lú ér ze lem, a pusz tu lá son 
túl mu ta tó koz mi kus de rû szí ne zi. A 
rá ció pa ra dox fel is me ré se i nek az emó-
ció ad ja meg azt a fon tos sá got, ami-
tõl a ki je len tés (az eg zisz ten ci á ban 
ki hor dott meg vi lá go so dás, va la mi fé le 
létsummázat, a tör té nel mi ten den ci ák 
tö mör, axi o ma ti kus ki fe je zé se) ál ta lá-
no sít ha tó igaz ság gá terebélyesül. Az 
Új ka ta kom bák cí mû vers egy faj ta 
esz mei-szel le mi kö zös ség kép vi se lõ i-
nek ne vé ben szól, töb bes szám el sõ 
sze mély ben. A ka ta kom ba fo gal má-
nak me ta fo ri kus át ér tel me zé se ez út tal 
is tör té nel mi súlyt és ma gya rá za tot 
kap. A hat négy so ros stró fá ból ket-
tõ az elõ ké szí tés, ket tõ a konf lik tus, 
a kép vi selt hit elv meg val lá sa, mint 
egy faj ta lét stra té gia s két vers szak a 
jö võ be ve tett re mény ki fe je zé se. E fel-
so ro lás ból ki tet szik, hogy Hárs Er nõ, 
töb bek közt oly sok re ne szánsz köl tõi 
re mek mû for dí tó ja, mi fé le klas  szi kus 
ará nyok kal dol go zik. A föl ve tett té ma 
(me ne kü lés a föld alá) a kö zép sõ rész-
ben vá lik a ro ha mo san fo gyó nem ze-
dék val lo má sá vá: „Ke ve sen va gyunk, 
tö re dé ke csak / a fen ti vég he tet len 
em be ri so ka ság nak, / mely üze ke dik, 
dõ zsöl, hó dol a ha ta lom nak, / fel fal ja 
gyer me két s szü lõ any já ra tá mad. // 
Nem a szá munk, ha nem az iga zunk 
a lé nyeg, / zso lozs mát éne kel ve 
ké szít jük fel szí vün ket / a fegy ver 
nél kü li gyõ zel mes küz de lem re, / 
mely tõl ki bont ja szár nyát a föld go-
lyón az ün nep.” A köz lés egy sé gek 
fo ko za to san gaz da go dó érv rend sze re 
va ló já ban nem zá rul le, ha nem mint-
egy vis  sza ve rõ dik a kép ze let be li ka ta-
kom ba fa la i ról: „…nem tud ni, va jon 
egy kor al ko nya va gyunk, / vagy egy 
jö võ vi lág vir ra da ta le szünk”. A vers-
épít ke zés, mint az idé zett rész let bõl 
(rész le tek bõl) ki ol vas ha tó, jól ki ve he-
tõ lo gi kai ívet ír le, sem mi si et ség, 
ide ges el na gyolt ság. A köl tõi kép, 
mint egy faj ta vi lág ma gya rá zat, terv-
sze rû en ha lad elõ re. A ver sek be (mint 
ez a cik lus egé szé re ér vé nyes) csak 
a kép let be fog lal ha tó an fi lo zo fi kus, 
te hát a létegészre vo nat koz tat ha tó 
meg ál la pí tá sok jut hat nak be. Ami vál-
to zik köz ben, az a meg vi lá gí tás (de rû 
és bo rú), il let ve az én be áram ló vi lág 
mint múlt és je len, s ezek szün te len, 
iri zá ló egymásbajátszása.

A cik lus da rab jai, mint egy lép-
csõ rend szer grá di csai jól ér zé kel he tõ 
mó don tá masz kod nak egy más ra. A 

köl tõ vi lág lá tá sát meg ha tá ro zó ös  sze-
füg gés- rend szer sze münk elõtt vá lik 
sze mé lye seb bé. A Vad ka csák ban a 
„bé csi öreg Du na” vad ka csái ele ve-
ned nek elénk. A lát vány ele in te el szi-
ge telt ele mei fo ko za to san ke rül nek 
ké pi kap cso lat ba egy más sal. En nek 
kö vet kez té ben a vers a sze mé lyes 
él ményt fo ko za to san lét ma gya rá zat tá, 
lét pa no rá má vá tá gít ja. Így:

A szü le tés és ha lál iker part jai közt
ál lok egy jár mû vek tõl ráz kó dó

[vas hí don,
ame lyen nap pal-éj jel

meg ál lás nél kül dü bö rög a lár ma.

A vi zet né zem és a tük rét las san
[el ön tõ

no vem ber vé gi es ti szür ke sé get.
Fá radt sze mem elõtt

[mégegyszer el vo nul
min den, amit meg él tem a jó ból és

[a rossz ból.

A nagyerejû köl tõi kép („a szü le tés 
és ha lál iker part jai közt / ál lok”) pon-
to san jel zi, hogy a sze münk elé fény ké-
pe zett va ló ság fi no man „be moz dult”. 
A híd konk rét ké pe anél kül, hogy a 
szó szo ros ér tel mé ben szim bó lum má 
vál na, még is fo ko za to san töb bet je lent 
tár gyi ön ma gá nál, hi szen egy faj ta 
köz tes ál la po tot je löl a lét és nem lét 
kö zött. A lí rai én, mi köz ben a meg ál-
lás nél kül dü bör gõ lár má ban né zi a 
vi zet, va ló ság gal el fe led ke zik a kül-
sõ vi lág ról. A víz mint örök to posz, 
tü kör, ki vé te les le he tõ sé get kí nál a 
va ló ság mö göt ti va ló ság meg ér té sé-
re, az el mú lás sal va ló szem be sü lés re. 
Csak hogy a víz tük rét el ho má lyo sí tó 
„no vem ber vé gi szür ke ség” hir te len 
egy be mos sa a tér és idõ ha tá ra it. Az 
élet fel rém lõ tör té né sei (jó és rossz), 
mint az új ra élt, seb té ben át la po zott 
élet csak a bú csú ra elég, egy újabb pró-
ba ha lál ra, amely vi szony lag mes  sze 
van Ril ke (és nyo má ban Kosz to lá nyi) 
ha lál él mé nyé tõl. Hárs Er nõ ha lál sej-
tel mét a nagy vi lág fo lya ma tot meg 
sem reb ben tõ hét köz na pi tucathalál 
li dérc nyo má sos va ló sá ga mo ti vál ja. 
A zá ró stró fa azon ban, ha bár a re á-
lis élet hely zet egyet len mo le ku lá ját 
sem moz dít ja el, még is táv la tot nyit 
a föl det és eget, a lé tet és nem lé tet 
egyet len kap cso lat rend szer be ho zó 
ha son lat tal: „Ahogy a ki vi lá gí tott 
gyors vas út ro bog át / va la mi vel odébb 
a fo lyam ág fö lött, / a mély ség tom pa 
ár nyai kö zé va kí tó fény szi lán ko kat / 
szór va az ab la kok ból.” A ki vi lá gí tott 
gyors vas út fény ref le xei a sö tét ví zen 
– mi cso da sze re pe van itt a lát ta tó 
mû vé sze tek bõl is mert fény szim bo li ká-
nak! – egy szer re bal jós bor zon gás sal 
és még is a transz cen dens re ményt erõ-
sí tõ mó don vil lan nak fel. 

Az én és a tör té ne lem vi szony-
rend sze ré nek köl tõi vizs gá la tá ban az 
egyén új ra meg új ra ki lép az el mú lás 
ör dö gi kö ré bõl. Az én ve szen dõ sé gé-
nél fon to sabb szá má ra a kor szak föl-
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fe de zé se. Hárs Er nõ az élet fo lya mot 
szem lél ve an nak moz gás irá nyá ról ad 
hírt. Kor- és kór ké pet raj zol, akar va-
aka rat lan is a pusz tu lás ké pe it rög zí ti. 
A Ha lál tánc ban így: „Iszo nyú mé re-
tû sze mét hegy lett a föld, / csõd be 
ment ter vek, el nem varrt gu ban cok, 
/ nyo masz tó gon dok mocs kos te me-
tõ je, / mely ben a csa lás, rab lás és a 
ter ror / ki irt ha tat lan fér gei nyü zsög-
nek.” Ta gad ha tat lan, hogy eb ben a 
né zõ pont ban van va la mi prófétikus, 
a poszt mo dern lí ra tõzs dei je len ár fo-
lya ma sze rint nem túl ma gas ra be csült 
gesz tus, ám az is igaz, hogy a kö zös sé-
gi köl té szet le ér té ke lé se hos  szú tá von 
alig ha fenn tart ha tó doktrína. So ká 
lesz ugyan is olyan vi lág, va ló szí nû leg 
so ha, ahol az em be ri fe le lõs ség vál la-
lás (né pért, nem ze tért, kör nye ze tért, 
igaz sá gért stb.) ki ik tat hat ná a szó be li 
cse lek vés jo gát. Az új ma gyar lí ra 
sem ke rül he ti ki, hogy a lí ra nagy 
öreg je i nek nyo má ba lép ve túl lép jen, 
akár konf lik tu so kat is vál lal va, ma gán-
élet ének ap ró-csep rõ ese mé nye in a 
na gyobb ös  sze füg gé sek meg ér té se 
fe lé. Hárs Er nõ ér ték õr zõ mo dern sé ge 
töb bek közt ab ban van, hogy tu do-
má nyos pre ci zi tás sal hasz nál ja fel 
köz gaz da sá gi ta pasz ta la ta it a glo bá lis 
mé re tû gaz da sá gi és tár sa dal mi fo lya-
ma tok köl tõi ki fe je zé sé re. S hogy ez 
még sem lesz va la mi szá raz ka taszt ró-
fa lel tár, az an nak kö szön he tõ, hogy e 
lí rá nak a tény fel tá rás csak egyik szá la, 
a má sik a fi lo zó fia. De ta lán en nél is 
fon to sabb, hogy a köl tõ mind ezt sa já-
to san egyé ni né zõ pont ból rög zí ti. A 
di vat ba jött mo nar chi át idé zi meg a 
Fe renc Jó zsef mégegyszer ki ko csi zik 
a Prá ter be cí mû re mek lés, mely a 
le ke zelt idillt, a szé gyellt ér zel me ket, 
a ne ga tív kon tex tus ban em le ge tett 
el lá gyu lást, a szép ver set (a kor sza-
k ok vál to zó íz lé sé vel ne héz vi tat koz-
ni) he lye zi vis  sza, mint va la mi retro 
ér zést,  el ve szí tett jo ga i ba. Még pe dig 
úgy, hogy a sú lyos dra pé ri ák kal el fe-
dett ha ta lom lát sza ta mö gé vi lá gít. A 
hin tó ban uta zó vén ural ko dó, ha el is 
an da lo dik a Prá ter be von ta tott hin tó já-
ban, az idill bõl („vad gesz te nyék gyer-
tya so ra”) mind un ta lan ki rán gat ja a 
kö nyör te len há bo rús va ló ság: „Ágyú-
tûz Észa kon, té boly far sang ja Dé len”. 
Mes te ri, ahogy a köl tõ-nar rá tor a köz-
vet len lát vány ból bont ja ki az öre ge dõ 
ural ko dó port ré ját:

Mint az óri ás ke rék re te ke re dik a
[vá ros,

úgy fut az el ag gott fej em lé ke ze tén
a sok gá láns ka land, és

[valamennyi seb,
mit cse ré be ka pott, Mayerling,

[Me xi kó,
s mint egy re tá vo labb ra sodrodó

[tü ne mény,
az át szúrt szí vû Sissi ké pe kí sér ti

[meg.
Hárs Er nõ vers kö tet ének kö vet-

ke zõ két cik lu sá ban (De rû vel vár ni, 
El ér tem a ha tárt) a vég el szá mo lás, a 
ha gyat ko zás egy re fon to sab bá vá lik. 

Ver sek egész so ra fog lal ko zik a vég-
sõ kér dé sek kel, csu pa olyas mi vel, ami-
rõl va ló já ban csak sej tel münk van (Az 
idõ höz, Vég ren de let, A nagy zu ha nás 
elõtt stb.) A sej te lem azon ban, mégha 
nem is meg ra gad ha tó tény, hi szen túl 
sok ben ne a tu dat ta lan ból, az in nen-
on nan, meg ha tá roz ha tat lan tö me gû 
ér zel mi imp res  szi ók ból el sza ba dult 
elem, még is fon tos lé lek ta ni moz za-
nat, mely hoz zá já rul az egyén lé te zé-
sé nek egyen sú lyá hoz, ah hoz az ér zé-
keny sta ti ká hoz, amely le he tõ vé te szi 
a szem lé lõ dés nyu gal mát, az öreg ség 
arany egyen sú lyá nak meg te rem té sét. 
Jól meg öre ged ni per sze – te szem hoz-
zá – csak ke ve sek nek si ke rül. Sem mi-
re sincs ga ran cia. Éve kig jól mû kö dõ 
lét stra té gi ák egyet len perc alatt csõ döt 
mond hat nak, s a ko ráb ban ku dar cos-
nak ítélt ma ga tar tás for mák iga zi me ne-
dék ké vál hat nak. Hárs Er nõ ver sek be 
pá rolt böl cses sé ge csak lát szó lag 
ma gán ügy, va ló já ban út jel. Er re kell 
men ni, s ak kor a meg bé ké lés él te tõ 
for rás vi zé re lelsz. A meg bé ké lés a 
lá za dás tö ké le tes el len té te, ak kor is, 
ha „el men nek mind a kedvesek… / 
hall juk a szív be mar ko ló zajt, / ahogy 
kö röt tünk itt is, ott is / ab la kok, aj tók 
be csa pód nak.” (El men nek mind a ked-
ve sek). A meg bé ké lés nem fel tét le nül 
je lent ki vo nu lást az élet, az if jú ság 
te re pé rõl. Ab ban az ér te lem ben biz to-
san nem, hogy a kép ze let idõt len ide-
jé ben a múlt örök je len. Az el ve szí tett 
tá jak bal zsa mos em lé ke a köl tõ tol la 
alatt új ra meg új ra meg ele ve ne dik. 
A Gon dolsz-e még re ám szív szo rí tó 
so ra i ban így:

Gon dolsz-e még re ám, sé tány a
[Du ná ig,

hol úton ál ló ként min den fa meg ál lít,
me lyen an  nyi sely mes, édes szál

[szö võ dött,
s mely nek men tén in ni bal lag tak az

[ök rök?
Gon dolsz-e még re ám,

[va sár na pi kor zó
tavaszonta újabb pá ro kat to bor zó,
kik nek sar ka alatt szik rát vert a jár da,
s kik nek szí ve fe lett nap volt a

[ko kár da?

Ta gad ha tat lan, s er rõl csak vers ta-
ni ele mzé sek ben esik több nyi re szó, 
hogy a for ma mit tesz hoz zá, me ló-
di át, sej tel mes múlt ba ré ve dést, rá is-
me rést a vers mon da ni va ló já hoz. Az 
idé zett mû, ez a ko mó to san ha la dó, 
szán dé ko san an dal gó, pá ros rí mek kel 
pán tolt fe le zõ ti zen ket tes, fi no man lük-
te tõ tro che u sa i val, ami ket szin te ész re 
sem ve szünk, mert az ütem hang sú lyos 
ver se lés sa ját ja, il let ve a hang sú lyos 
vers kat to gá sát jó té ko nyan el len sú-
lyo zó jam bu sa i val (ami ben ben ne van 
Arany és a nyu ga tos ver se lés ki fi no-
mult ze nei hal lá sa) ma ga is a mon da-
ni va ló ré sze. En nek kö szön he tõ en a 
mû min den fe le zõ ti zen ket tes ben írt 
mû vel ro kon ság ba ke rül. Rá adá sul a 
for ma mo dern fel hasz nál ha tó sá gá ra 
is pél dát ad. És még is: mind er rõl akár 

tu do mást sem kell ven nünk, hi szen ez 
a mon da ni va ló ze nei mély sé ge i ben 
he lyez ke dik el. A fel szí nen a nosz-
tal gia fény- és árny já té ká ban a mú ló 
idõ rõl van szó. A min dig ele ven múlt-
ról, mely ré sze a sze mé lyi ség bel sõ 
gaz dag sá gá nak.

Az el mú lás hoz va ló vi szony, 
mi képp a sze re lem hez va ló is, bár-
men  nyi re meg ha tá ro zott, mond hat ni 
elõ re kó dolt, még is sok szem pont-
ból egyé ni, hi szen bár men  nyi re is 
meg ha tá roz zák az egyén re ak ci ó it, 
ér zés ki fe je zé sét a tör té nel mi ke re tek: 
szo kás rend, kul tú ra, még is szám ta lan 
le he tõ ség kí nál ko zik a vi lág és az én 
egyen le té nek új sze rû fel ál lí tá sá ra. 
Hárs Er nõ lét ös  szeg zé se nem be szû-
kít, ha nem az egyé ni lé ten túl mu ta tó 
ös  sze füg gé sek re hív ja fel a figyelmet: 
„Súgnak a holt elõ dök, pró fé ta szel le-
mek / ta ní tá sa de reng tu da tunk lát ha-
tá rán, / de nincs jó aka rat, ami raj tunk 
se gít het.” Az én tö ké le tes ma gá ra 
ma ra dá sa az örök ké va ló ság gal va ló já-
ban el be szél he tet len: „Az a csöpp x, 
az én, ami leglényegünk, / so sem lesz 
pon to san meghatározható…” Az öreg-
kor, mi köz ben a fo gyó idõ re a li tá sát 
hoz za ma gá val, ugyan ak kor koz mi kus 
lép ték ben tá gít ja ki és ma gá nyo sít ja el 
a tu da tot és ve zet an nak meg élé sé hez 
a már idé zett De rû vel vár ni zá rá sá-
ban, hogy: „Perc ké ré sze va gyunk, 
hul ló lomb nál esen dõbb, / s csak egy 
di csõ sé günk le het: de rû vel / vár ni a 
kéz re, / mely rossz kép le tünk le tör li.” 
Az idé zet alap ján ki mond ha tó, hogy a 
köl tõ öreg ko ri lét stra té gi á já nak cent ru-
má ban az em be ri tar tás meg õr zé sé nek 
kér dé se áll.

Ha ezek után e lí ra leg gyak rab ban 
hasz nált vers alak za ta it vizs gá lom, 
úgy ta lá lom, s ezt a ké pet hi te le sí tik 
a ko ráb bi idé ze tek, hogy Hárs Er nõ 
új köny vé ben alap ve tõ en két vers alak-
za tot hasz nál. Az el sõt a bú csú, az 
em lé ke zés, a vis  sza ré ve dés szó la ma 
jel lem zi. (Ilyen a ko ráb ban em le ge-
tett Gon dolsz-e még re ám mel lett a 
Négy kép, a Má ju si ha rang szó, Bú csú 
a Ba la ton tól stb.) A má sik tí pust a 
fo gal mi gon dol ko dás, mint a lé te zés 
egy faj ta mo del le zé se, a lét ten den ci ák 
szám ba vé te le jel lem zi. Uta lok itt a 
már elem zett De rû vel vár ni mel lett 
a Vissz fény re stb. E két alap tí pus szá-
mos eset ben ke ve re dik és új alak za tok 
is meg je len nek, mint egy úton az in di-
rekt sze rep vers irá nyá ba (Fe renc 
József…, Jóbot idéz ve).

Hárs Er nõ öreg ko ri köl té sze te (s 
itt ér de mes fel idéz ni az ide so rol ha-
tó ko ráb bi kö te te ket is: Éj fé li tár lat, 
1991; Szep tem ber te nye rén, 1992; 
Arany híd, 1997; Pa lack üze net, 2004) 
a mai ma gyar lí ra je len tõs ér té ke. 
Olyas faj ta szel le mi iga zo dá si pont, 
amely zak la tott ko runk ban a har mó-
nia szó la ma it erõ sí ti.

•

Vé ge ze tül, mint egy utó szó ként, 
né hány szó a kö tet zá ró mû for dí tás ok-
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ról. Hárs Er nõ mél tó örö kö se azok nak 
a nagy mû for dí tó nem ze dé kek nek, 
ame lyek nek a ma gyar vi lág iro dal mat 
kö szön het jük. Nagy szó ez, hogy 
men nyi re, azt töb bek közt Márai 
Sán dor egyik föl jegy zé se mu tat ja. 
Kül föl di ven dé gé nek nem a pá rat lan 
ma gyar iro da lom tel je sít mé nyé vel 
di csek szik el, ha nem mû for dí tás-iro-
dal munk el ké pesz tõ gaz dag sá gá val. 
Minden nek alig ha tesz jót, hogy a 
mû for dí tás rang ja az utób bi idõ ben, 
pár hu za mo san az ol va sás kul tú ra 
ha nyat lá sá val, ala po san le ér té ke lõ-
dött. Hárs Er nõ for dí tá sai azon ban, 
elég itt a por tu gá lok nem ze ti epo szá-
ra (A lusiádák) vagy ép pen Torquato 
Tasso epo szá ra (A meg sza ba dí tott 
Je ru zsá lem) utal nom, és foly tat ha tó 
a sor – töb bek közt – a Fekete-Afrika 
köl té sze tét be mu ta tó út tö rõ vál lal ko-
zás sal, min den képp irány mu ta tó pél-
da. Az új kö tet át ül te té sei il lesz ked ve 
az elõz mé nyek hez (Tassótól Pet rar cá-
ig [szo net tek] és Goet hé tõl Ludwig 
Uhlandig, kü lö nös te kin tet tel Anette 
von Droste-Hülshoffra [Az óri ás kõ] 
és Gottfried Bennre) idõ rend ben elõ re-
ha lad va né mi íze lí tõt ad nak Hárs Er nõ 
rend ha gyó tel je sít mé nyé rõl, amely ben 
a ma xi má lis em pá tia, nyel vi tu dás, 
for mai pon tos ság, haj lé kony ság mind 
együtt van. Az ered mény pe dig a 
ko ro kon és stí lu so kon át íve lõ uta zás, 
amely – alig ha cso dál koz ha tunk ezen 
– az em ber spi ri tu á lis hi tét erõ sí ti a 
lé te zés ér tel mé ben. Úgy, aho gyan 
ezt a Hárs Er nõ for dí tot ta Gottfried 
Benn egyik meg ren dí tõ ver sé ben, az 
Anemonában ol vas hat juk:

Meg ren dí tesz, anemona,
a hi tet hor dod, a fényt,
hogy a nyár be lõ le fon ja
a nagy vi rág fü zért.

(Orp he usz Ki adó, 2008)
Baán Ti bor

bõl nõ nek, hogy az an gya li tes ten 
re pe dést üt nek még is, mert az itt lét 
és itt-nem-lét köz ti kér lel he tet len ség 
a ben ne fel hang zó szót is kér lel he tet-
len né te szi.

De ák Lász ló A fe lej tés an gya la 
cí mû köny vé nek ez a kér lel he tet len-
ség ad  át ü tõ erõt, ez a kér lel he tet len-
ség kel ti az ol va só ban azt az ér ze tet, 
hogy a kö tet ver sei „szív tá jé kon” érik. 
De ák Lász ló köl té sze te már az el sõ 
kö te té tõl kezd ve (Ma gas les, 1979) 
meg al ku vást nem tû rõ en a lé nyeg re 
tör egy olyan kor ban, ame lyik szin te 
axi o ma ti ku san ta gad ja bár mi fé le esz-
té ti kán kí vü li lé nyeg lé tét és ér vé nyes-
sé gét a mû vé szi meg nyi lat ko zás ban. 
De ák Lász ló po é ti ká já nak ép pen az 
ad ja ka tar ti kus ere jét, hogy a ha gyo má-
nyos ér te lem ben vett konfesszionális 
be széd ben, a ma gán élet tör té né se i nek 
eset le ges sé ge i ben drá mai erõ vel tá rul-
ko zik fel az a lé nye gi érin tett ség, sors-
kö zös ség, ami az em ber lét ere den dõ 
sa já tos sá ga. A fe lej tés an gya la cí mû 
kö tet ben ez az érin tett ség szin te vég-
le ges kon cent rált ság ban je le nik meg, 
amen  nyi ben a szer zõ sza va i val szól va 
egy olyan va ló ság transz po ná ló dik a 
ver sek be, amely le he tet len né te szi a 
ko ráb bi ak foly ta tá sát. A hét köz na pi-
ság egy sú lyos be teg ség bõl fa ka dó 
fel füg gesz té sé nek köl tõi gesz tu sa ként 
ér tel mez he tõk a kö tet fõ szö ve gét mint-
egy be ágya zó paratextusok, me lyek 
a de á ki iró nia fenn tar tá sa mel lett 
ki je lö lik a kö tet modális és ér tel mi 
ho ri zont ját. 

Az el sõ füg ge lék szö veg kö szö net-
nyil vá ní tás a gyó gyí tók rend jé nek és 
se gí tõ ik nek, egy ben ki je lö li a kö tet 
idõ ho ri zont ját is, mely ben az elõtt és 
az után konk rét sá gá ban a sze mé lyes 
szen ve dés tör té net zaj lott. A kö szö-
net nyil vá ní tá son túl paratextusnak 
te kint he tõ az a csil lag gal el kü lö ní-
tett két mon dat, mely a kö tet nyi tó 
és zá ró mon da ta. „A lét a nem lét 
üzem hi bá ja” szól a gro teszk han gú 
in to ná ció, mely a kö tet ver se i ben 
ko mo rabb han gu lat tar tal mak for má-
já ban több ször vis  sza tér, el sõ sor ban 
az ér zé keny szö ve tek ben meg je le nõ 
hi ba ként-be teg ség ként, rom lás ként, 
lét be nyi lal ló seb ként. A könyv zá ró 
mon da ta: „A ha lot tak ra te kin tet tel 
ma ra dok” – olyan el kö szö nõ for mu-
la, ami egy szer re ért he tõ a ma ra dás 
gesz tu sa ként és a köl tõi alap szem lé-
let vég sõ rög zí té se ként is. A kö tet nek 
ez a sa já tos zá ró je le zé se meg ha tá-
roz za a ver sek dimenzionalitását: 
a nem lét fe lõl ér tel me zett lét és a 
ha lot ta kon tar tott te kin tet két sze res 
erõ te ré ben íród nak ezek a ver sek. A 
szer kesz tõi szem pont ok fon tos sá gát 
hang sú lyoz za az is, hogy a könyv 
el sõ ver se a Be kö szön tõ cí met vi se li, 
ugyan ak kor az anaforikus fel épí té sû, 
tárgy sze rû hely zet je len tés ko mor sá ga 
in kább a bú csú ver sek fáj dal mát idé-
zi meg. (Rá adá sul a szö veg al lú zi ói 
Jó zsef At ti la egyik bú csú ver sét, a 
Ta lán el tû nök hir te len cí mû szö ve get 
is meg szó lal tat ják az ol va só ban):

„Egy per ce még fi a tal vol tam
Most lép ni se bí rok
Min den va dul el tá vo lo dott

Egy per ce még fi a tal vol tam
So kak nak jó is me rõs
Se csen gõ hang nincs se ko po gás

Egy per ce még fi a tal vol tam
Most mo gor ván hall ga tom
Tes tem ben a hi deg szél kor gást”

(Be kö szön tõ)

A kö tet ala po zá sát vég zõ for mai- 
tar tal mi jel le gû köl tõi gesz tu sok te hát 
ha mar tisz táz zák po é ti ká juk ter mé sze-
tét. S va ló ban a Be kö szön tõ után va ri-
á ci ók gaz dag lán co la tá ban szó lal meg 
a köl té szet be transz po ná ló dott ke se rû 
va ló ság De ák Lász ló ver se i ben.

A fe lej tés an gya la cí mû kö tet ben 
érez he tõ en meg erõ sö dik élet és köl té-
szet együtt for má ló dó ko he ren ci á ja, 
és a sú lyos be teg ség fáj dal mas élet va-
ló sá ga olyan hang súly -el to ló dá so kat 
ered mé nyez, ami nek kö szön he tõ en a 
de á ki vers be széd ben min dig ott buj-
ká ló de rû és iró nia hát tér be szo rul, és 
a köl tõi hang gyak ran transz pa rens sé 
vá lik. A me zí te len né vá ló vers be széd 
õszin te sé ge egy részt a de á ki gon dol-
ko dás ra di ka liz mu sá ban, a vég sõ kig 
vé gig gon dolt kér dé sek for má já ban, 
más részt az ál ta la mon dott nyelv vel 
szem be ni bi za lom ban nyi lat ko zik 
meg. De ák köl tõi nyel vé ben or ga ni-
kus kap cso lat szö võ dik a mon dó és 
a mon dott közt, egyik sem tud le vál-
ni a má si ká ról. De ák köl té sze té ben 
ko ráb ban is jel lem zõ volt a maszk 
nél kü li ar choz kö tött hang vál la lá sa, 
amely hang so ha nem akart más han-
gok tü kör já té ká nak ré szé vé vál ni, ám 
A fe lej tés an gya la ver se i ben sú lyos 
tét tel ter he lõ dik arc és hang or ga-
ni kus egy sé ge. A ki tar tó, monofón 
vers be széd azt az ér zést vált hat ja ki 
ben nünk, hogy De ák hang ja min dig 
ugyan on nan zeng fel, a test mély sé ge i-
bõl tör elõ, és so ha nem tud hût len len-
ni a test hez, hi szen ép pen an nak vi lág-
ba ve tett sé ge kény sze rí ti új ra és új ra 
szó lás ra. A fe lej tés an gya la cí mû kö tet-
ben a test bõl szó ló hang új ér tel met és 
ér tel me zé si le he tõ sé get nyer, hi szen 
hang és test köl csö nös kép vi se le te 
ezek ben a ver sek ben már nem csu pán 
tu da to san val lott po é ti kai szán dék, 
ha nem az egyet len le het sé ges még 
mond ha tó és ír ha tó nyelv re a li zá ló dá-
sa. Ám a maszk nél kü li köl tõi be széd 
do mi nan ci á ja el sõ sor ban nem a foly-
ton vál to zó eg zisz ten ci á lis élet hely ze-
tek bõl fa kad De ák lí rá já ban, ha nem 
olyan al ka ti sa já tos ság, amely a tisz ta 
lá tás és a tisz ta be széd mi ni mum fel-
té tel ét je len ti. Vé le mé nyem sze rint 
eb bõl fa kad a De ák-vers jel leg ze tes 
plasz ti ci tá sa, az a ma te ri á lis ka rak ter, 
ami a köl tõ ké pe it szin te ta pint ha tó vá 
(test sze rû vé) te szi. En nek a lí rá nak az 
epi kus va ló sá gá ban ugyan is a vi lág ba 
ve tett test csak is vi lág ba ve tett má sik 
tes tek kel (élõ tes tek kel, tárgy tes tek-
kel) ta lál koz hat. (Ezért is vál nak De ák 

Re pe dé sek
az an gyal tes tén

(De ák Lász ló: A fe lej tés an gya la)

„Ki vagy? Sö tét vagy-e
Ki vel a sö tét ség ben oly rég szem be-

né zek, hall ga tag ki rály: rej té lyes 
el mú lás!”

 (Füst Mi lán)

At tól a pil la nat tól kezd ve, hogy 
Púrá, a Fe lej tés An gya la meg je le nik 
egy bár mi fé le mi to ló gi á tól alap ve-
tõ en ide gen ke dõ köl té szet ben, a 
köl tõ töb bé nem tud sza ba dul ni e 
tes tet len lény tõl. An nak el le né re, 
hogy a Fe lej tés An gya lá val le he tet-
len szem be néz ni, min den han got, 
szót és pil lan tást a bûv kö ré be von. 
An gyalt azon ban a köl tõ ma ga sem 
lát hat, hi á ba lát min dent az Õ sze mé-
vel. Ám sza vai olyan mély gyö ke rek-
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szá má ra a sze mé lyes vesz te sé gek ele-
men tá ris hi án  nyá, hi szen a vi lág ban 
va la ha ben ne volt, de már el tûnt test 
[holt test] mint egy fi zi kai ûrt hagy 
ma ga után.) A lá tás ban szin te „meg-
für de tett” lát vány tárgy plasz ti ci tá sa, 
kéz zel fog ha tó sá ga (ami több, mint a 
De ák-ér tel me zé sek ben köz ke le tû vé 
vált re a liz mus) va ló já ban en nek a 
sa já tos köl tõ i ség nek az arany fe de ze te 
– eb ben a po é ti ká ban a szó so ha sem 
pusz tán fo ga lom. Te hát De ák ver sei 
úgy vál nak köl tõ i vé, hogy a Szép 
ér de ké ben nem vál lal nak sem mi fé le 
esz té ti zá ló szub li má ci ót, fo gal mi ope-
rá ci ót, ehe lyett a szó a ma ga va ló sá-
gá ban ma rad va, mint egy bel sõ ne héz-
ke dé se ré vén ren de zi a De ák-ver se ket 
szi go rú egy ség be.

„Jól em lék szem még e sö tét ízek re,
Tor kom ban az édes – fa nyar,
Szõ rös fa la tok ra és a por ha nyós,
Sár ga és lan gyos agy ve lõk re,
Ami vel rég óta kí nál az év nek vé ge.”

(Nas po lya, sült gesz te nye)

Az ér zék le tes, plasz ti kus áb rá zo lás 
mö gött mû kö dõ lé nyeg lá tás ha tá roz za 
meg és for mál ja a kö tet tel jes sé gét a 
szem lé let mód tól kez dõ dõ en a be széd-
for mán át a mon dat töm bö sö dés ben 
re a li zá ló dó gram ma ti kai struk tú rá kig. 
A De ák-vers sza va nem pusz tán meg-
ne vez, ha nem egy szer re for mát is ad, 
mint egy vis  sza eme li je lölt je it a je len 
vi lág sze rû sé gé be. Eb bõl fa kad az, 
hogy an nak el le né re, hogy A fe lej tés 
an gya la kö tet alap ve tõ en a De ák-fé le 
em lé ke zetpo é ti ka foly ta tá sa ként ol vas-
ha tó, a múlt so ha sem vá lik a meg-
szé pí tõ mes  sze ség idealizációjának 
pré dá já vá. A múlt itt ma ró an és ége-
tõ en a je len hez és a je len be ér, így a 
ver sek biz tos ér zék kel ke rü lik a nosz-
tal gi kus ság fe nye ge té sét. A ver sek 
rend kí vül hang sú lyos egyes szám 
el sõ sze mé lye, köz lé se i nek gyak ran 
in tim val lo má sos sá ga, az ön fel tá rás 
drá ma i sá ga ugyan így men tes ma rad 
az ér zel mes ség tõl, mert a fel tö rõ 
fáj da lom olyan po ten ci á lis hang ként 
is meg szó lal, mely egy kö zös nyel-
vi ar ti ku lá ci ó ként a mi han gunk is 
le het. A De ák hang já ban meg je le nõ 
potencialitás (a Má sik hang já nak az 
Én hang ja ként va ló ér zé ke lé se) csak 
rész kom po nen se a kö tet egyik alap-
té má já nak, a már el ve szett, még is 
mind an  nyi unk ban ott rej te zõ kö zös 
nyelv kér dé sé nek.

„Alig moz dul víz fe né ken a pán cé los
[õs hal.

Egy kö zös nyelv utol só bir to ko sa,
[né ma és sü ket.”
(Wols-variáció)

 Eb ben az ös  sze füg gés ben na gyon 
is be szé des nek te kint he tõ az Esõ cí mû 
vers be be ékelt ar cha i zá lás, amely ben 
az óma gyar ko ri be széd hang zás- és 
ar ti ku lá ci ós rend je egy ré gi, kö zös 
nyelv olyan ta pasz ta la tát ad ja át, 
amely kö zös sors és szen ve dés szö-

ve ge ként rög zült a Ha lot ti be széd és 
kö nyör gés ben. 

„És vi du lunk, sí runk ve led idõ,
[os to rod dal jó ra te re lõ dünk.

Hertzeg- fewld hyv mezeytelen, el
[futamlyk, azky czak eel,

syr, nem syr, halaala lezen, mynth
[azkyth el so dor a ’zeel.

So dor, bõ rig áz tat, el ver, áz ta tott
[ken der vág há tam ba ár kot.”

(Esõ)

A si ra tó be széd egy faj ta õs nyelv, az 
el mú lás el nem mú ló pa na szá nak és 
fáj dal má nak nyel vi meg nyi lat ko zá sa. 
Ben ne a kö zös gond min dig mint sze-
mé lyes je le nik meg, ám a sze mé lyes 
so ha nem le het más, mint a kö zös 
sors egyik szó la ma. A fe lej tés an gya la 
cí mû kö tet ben ez a két szó lam egy-
mást át- meg át jár va vá lik modális 
alap re gisz ter ré, hogy be lõ le el emel-
ke dé sek és kihangosulások szó lal has-
sa nak fel. A kö tet így nye ri el azt a 
rej tett rit must és lük te tést, mely ben 
a kis és nagy egy sé gek, a sze mé lyes-
ség és a tár gyi as ság, le han golt ság és 
emel ke dett ség, re mény és re mény te-
len ség re gisz te rei va la mi egy ség be 
ring nak ös  sze. A fe lej tés an gya la a 
fáj da lom ar ti ku lá ci ók ban va la mi kép-
pen meg õr zõ dõ kö zös nyelv ele mi 
ere jét, a test tel va ló együtt lük te té sét 
pró bál ja vissza nyer ni. Az így ér tett 
kompozicionális lük te tés  alap rit mu-
sát azok a nagy ver sek ad ják meg, 
me lyek a ma gyar gon do la ti (lét ér tel-
me zõ) köl té szet nagy ha gyo má nyá ba 
il lesz ked nek. Ezek a ver sek az ál tal 
vál nak a könyv tar tó pil lé re i vé, hogy a 
na gyobb di men zió tá gas sá gá ba ágyaz-
zák a de á ki po é ti ka va ri án sa it, még is 
szi go rú an ben ne tart ják a sze mé lyes-
ség vi lág sze rû sé gé ben is, így a sze mé-
lyes sors a kö zös fel té tel rend szer egy 
el kü lö nü lõ for má ja ként re a li zá ló dik. 
A Wols-variáció, a Pangloss mes ter 
es ti szó za ta, a Tél az õsz ben, az Egy 
gyom nö vény-kert, a Vá rat lan for du-
lat, a Ki es Gyenesdiás és az Esõ cí mû 
ver sek lét ér zé ke lé se és lét ér tel me zé-
se fel tét le nül ki emel ke dik a kor társ 
ma gyar köl té szet ref le xi ós szint jé bõl. 
El sõ sor ban a ki for rott hang, a ki ér lelt 
lá tás mód, a gon do lat hoz tö ké le te sen 
ido mu ló nyelv te szi sú lyos sá eze ket 
a ver se ket.  A meditatív alap ál lás, 
a ref le xió mély sé ge és ko moly sá ga 
olyan ter mé sze tes ség gel kap nyel vi 
for mát, mint ha egy bel sõ be széd sza-
bad áram lá sa len ne. Ezek a ver sek a 
nagy mes te rek kö zül leg in kább Ril ke 
és T. S. Eliot köl tõi vi lá gá nak meg idé-
zõi, te hát an nak a köl tõi ha gyo mány-
nak a foly ta tói, amely a vers be szé det 
olyan je len té sek ar ti ku lá ci ó já vá tet te, 
ame lyek az em be ri élet ha tár vi dé ke i-
rõl hoz nak hírt az em ber nek. De ák 
Lász ló vál lal ja, hogy a ma di va tos 
„kis té mák, kis el be szé lé sek” he lyett 
lí rai ér dek lõ dé sét ki ter jes  sze an nak 
a tel jes ség nek az egé szé re, amit az 
em ber lét min den tö re dé kes sé ge és 
eset le ges sé ge el le né re sa ját szfé rá ja-

ként bir to kol. (Leg alább is bir to kol ni 
vá gyik.) Az em ber rõl szó ló nagy 
ver sek ezek, ben nük sû rû sö dik ös  sze 
mind az a ta pasz ta lat, amit az élet a 
ma ga drá má i val, örö me i vel, ál lan dó 
vál to zá sa i val mint egy ki kény sze rít és 
ki ér lel az élet utat meg já ró em ber bõl. 
Fon tos hang sú lyoz ni, hogy De ák tól 
tá vol áll min den faj ta böl csel ke dés. 
Ezek a ver sek nem a nagy ta nul sá-
gok, ta pasz ta la tok rög zí té sei, sok kal 
in kább a kér dé sek, a meg hök ke né-
sek, a meg ret te né sek nem-fo gal mi 
ta pasz ta la tá nak verbalizációi. A ver-
sek tárgy sze rû sé ge és tény sze rû sé ge 
ab ból fa kad, hogy a nyelv úgy kezd 
el mû köd ni ben nük, hogy a gon do lat 
cent ru mai szin te nyom ta lan ná vál nak, 
és a vers el si mul a szer zõi szem lé let-
mód kon cent rált sá gá ban és a nyel vi 
elaborációban. A Pangloss mes ter 
es ti szó za tá nak ril kei emel ke dett sé ge, 
in to ná ci ó ja úgy mo del lál ja a himnikus 
han got, hogy mind vé gig meg ma rad a 
fe gyel me zett, tény köz lõ lo gi kai meg-
nyi lat ko zás for má i nál, még is egy-
szer re a lét, az em ber di csé re té vé és 
pa na szá vá tud vál ni.

„Mert, hogy is le het ne el kép zel ni
[bár mit, ná lunk kü lön bet

akár,
Ami nek bár mi rész le te ne ben nünk

[gyö ke rez ne, ne má sol ná
Szol ga i an is me re te in ket és múl tunk

[min den vál ta ko zó té nyét,
Amely ben ott mo zog a pa rá nyok,

[fér gek, va dak és jó szá gok
Min den ne mû szí ne, nö ve ke dé se,

[moz gá sa, sza po ro dá sa,
Va la mint ös  szes alak ja és

[ren del te té se a Nap alatt…”
(Pangloss mes ter es ti szó za ta)

A fü lünk nek szin te már ide gen, 
mert rend kí vül bá tor hang ütés va ló-
já ban a köl té szet iga zi hang ja, mely 
úgy szól fö löt tünk, hogy ben ne még is 
a lé nye gün ket hall juk vis  sza. De ák 
Pangloss szó za tá hoz nem tesz ki 
sem mi lyen elõ je let, a fel vi lá go so dás 
gyer me ké nek sza vai tor zí tat la nul áll-
nak az ol va só elõtt, aki így ön ma ga 
olyan vé gig gon do lá sá ra kény sze rül, 
amely ben val la tá sa tár gya az a lé nye-
gi kér dés, hogy a har ma dik év ez red 
em be re ként mit õriz ma gá ban mind-
ab ból, „ami bõl a szép ség, bol dog ság, 
igaz ság és erény / szár ma zik.”  

„Ma gunk va gyunk a ren de zõk,
[is me re tünk a rend alá van

[vet ve,
Lé tünk ér tel me az is me ret is mét lé se,

[tör vén  nyé eme lé se,
[ös  sze zú zá sa,

Majd az is me ret rend sze rin ti
[új ra al ko tá sa, tör vén  nyé 

[eme lé se,
Mind az, ami bõl a szép ség,

[bol dog ság, igaz ság és erény
[szár ma zik.”

A vi lá got és ön ma gát ren de zõ és 
a ren det min dig új ra el vesz tõ „pang-
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lossi” em ber De ák ver se i nek min-
den ko ri „hõ se”. A vég sõ rend al ko tás 
le he tet len sé ge az em ber idõ nek ki tett 
vol tá ból fa kad. Az idõ vel szem be ni 
em be ri véd te len ség a leg kü lön bö zõbb 
szó la mok ban kap han got a kö tet ver-
se i ben, mond hat nánk, hogy a szer zõ 
szem lé le té ben az egyik leg fon to sabb 
tét tel bí ró elem az idõ ben va ló helyt-
ál lás moz za na ta. A Kurcsis Lász ló 
raj za i hoz ké szí tett Si va ta gi évad 
ver se i ben meg nyi lat ko zó pil la nat-
nyi ál lan dó sá gá tól a Wols-variáció 
ko mor örök ké va ló sá gá ig az idõ mint 
a rom lás meg tes te sü lé se je le nik meg. 
A Paul Valéry Ten ger par ti te me tõ-
jét idé zõ Wols-variációban De ák az 
idõ be ve tett em ber kö rül meg nyí ló 
fé lel me tes op po zí ci ó kat mu tat ja fel. 
A ten ger vég te le né be ki fu tó tö ré keny 
ha lász bár ka pa ra bo lá já ban a rop pant 
tér és idõ hu za tá ban he lyét ke re sõ 
em ber ki csiny sé ge, véd te len sé ge 
kap han got. De ák ver se at tól vá lik 
bra vú ros sá, hogy úgy áb rá zol ja a vég-
te len be nyí ló te ret, hogy ben ne csak 
egy-egy vil la nás ra tû nik fel a bár ka, 
s az em ber va ló já ban lát ha tat lan és 
nyom ta lan ma rad a tér idõ ben.

„Tom pa fé nyû, fosz ló sem mi bõl
[ma dár raj ér ke zik.

Sza ka dat lan, ím az idõ hul lám ve ré se,
[mo szat zaj,

Ka vi csán lép del, hát rál va ha lad a
[mú ló jö võ,

Fá rosz sugára ve tül az éjfeli
[óce án ra.

For díts há tat a par ti ká osz nak,
[ha lász!

Bu kó hold him bál fe let ted örök tõl
[va ló vá laszt.”

(Wols-variáció)

Az em bert kö rül ve võ és el szé dí tõ 
di men zi ók tra gi kus és fen sé ges egyen-
súly ta lan sá gá nak fel mu ta tá sa ön ma gá-
ban te rem ti meg a vers drá ma i sá gát, 
anél kül, hogy er re vo nat ko zó an bár mi-
fé le ki mon dás ra sor ke rül ne. Tu laj don-
kép pen a Wols-variáció fé lel me tes 
tér-idõ szer ke ze te mo del lál ja a kö tet 
más ver se it az em ber lé tet érin tõ alap-
ve tõ vi szony rend szer te kin te té ben. 
Mint ha egy részt na gyon tá vol ról és 
na gyon rég rõl sod ród ná nak sza vak 
és ára mok a vers be, más részt na gyon 
mes  szi re to vább is hul lá moz ná nak, s 
bár mi fé le bi zo nyos ság csak a je len pil-
la nat nyi konstanciájában vol na le het-
sé ges, ám e pil la nat nyi ság is két irány-
ból ál lan dó fe nye ge tett ség nek van 
ki té ve. (Így vol ta kép pen csak a vers be 
rög zült idõ vá lik in va ri áns sá.). „Hát 
el múlt ez az év is. Mú ló ban te hát, ami 
amúgy is / bizonytalan.” – szó lal meg 
az egyik vers zár lat ban a szer zõi hang, 
át ad va ma gát en nek a tá vol ról ér ke zõ 
és tá vol ba tar tó áram lás nak. Ami a két 
tá vol ság kö zött tör té nik és zaj lik, az 
lé nye gi leg a rom lás fo lya ma ta. De ák 
Lász ló sze me min dig is éle sen és tisz-
tán ér zé kel te a rom lás alak za ta it és for-
má ci ó it a meg nyí ló élet va ló ság ban. A 
tes ti, szel le mi, lel ki, er köl csi rom lás 

fáj dal ma san sze mé lyes ta pasz ta la tai 
vég sõ so ron en nek a köl té szet nek az 
iga zi for má ló ener gi á já vá váltak. A 
ko ráb bi kö te tek ben sa já tos (kö zel- és 
tá vol ál ló) ala kok ban, fi gu rák ban meg-
je le nõ rom lás és ha nyat lás – mint az 
idõ mun ká ja – A fe lej tés an gya la kö tet-
ben ál ta lá nos, min den re ki ter je dõ lét ta-
pasz ta lat tá vá lik. 

„Évek pisz ka, redve, ót va ra, ra gyá ja,
Sár gult gön ce, pe né szes csiz má ja, 
Szür ke só ban avas sza lon ná ja,
Ge ren dán szur tos ta risz nyá ja.
Egy szer volt vol na jám bor óhaj tá sa,
Boltmélyi sar ká ban fel csuk ló sí rá sa.”

(Ré gi dal a mú ló idõ rõl)

A lí rai sze mé lyes ség re ki ter je dõ 
rom lás nem új elem eb ben a köl té szet-
ben, hi szen az elõ zõ De ák-kö te tek is 
szin te ijesz tõ sze mé lyes ség ben tud ták 
szó ra bír ni a rom lás fáj dal ma it, az új 
kö tet ver se i nek fo ko zott énirányultsá-
ga, én re ki he gye zett sé ge még is nyil-
ván va ló. Az Egy gyom nö vény-kert 
cí mû vers a ter mé szet re ve tí ti ki azt 
a fo lya ma tot, amely nek so rán a ter mé-
sze tes erõ és szép ség va la mi ide gen 
erõ és aka rat ön ké nyé bõl fa ka dó an 
vég sõ vis  sza vé tel re ke rül. A gyom nö-
vé nyek kel be nõtt és fel vert kert egy 
ar cu lat el vál to zá sá nak az al le gó ri á ja, 
ugyan ak kor kö zös tér is:

„Ami ben épp úgy ham vad tok, mint
[arany csi ná ló, cso da dok tor,

gyil kos ha ra mia vagy szent szûz
[ham vad el, fen nen hal lat va

va la mi õsi, már szö ve ge sincs
[kö zös éne ket, kö ze lebb még

a test vé ri szív hez, de már így sem
[elég kö zel.”

(Egy gyom nö vény-kert)

Az idõ és az enyé szet fog sá gá ba 
ke rült kert lát vá nyá ban a kép cse rék 
so ro za ta a meg ren dí tõ, az a szí ne vál-
to zás, mely nek so rán a ko ráb bi ér vé-
nyes ség ér vény te len né vá lik, a ko ráb-
bi szép ség pe dig a hi ány ké pe i ként 
je le nik meg. A kert rom lá sá ba ál lí tott 
em ber mint ha az ál lan dóbb anyag len-
ne, a ker ti nö vény túl élõ je, az idõk 
ta lál ko zá sá ban a ma ra dan dóbb. Ám 
ez a ma ra dan dó ság csak ar ra va ló, 
és csak ar ra elég, hogy e „ma ra dan-
dó ság ban” az em ber ref le xi ó ra le gyen 
ké pes, és e ref le xi ó ban sa ját sor sát pil-
lant has sa meg.

„Ta lány, mi ért hab zsol fel ér zé keny
[szö ve tet tel he tet len

[ben dõ,
Ön ké pé re aláz rit ka ker ti pom pát?

[Szép ség! Mi ért hul lassz
[szét?

Kö nyör te le nül csör tet, gá zol,
[hó dol tat ben nünk gaz hor da,”

(Egy gyom nö vény-kert)

Az „ér zé keny szö vet” je len tés kö-
rei be há lóz zák a kö tet egé szét, hi szen 
a rom lás tör té né sei min dig az élet 
fi nom szer ke ze te i ben len dül nek mû kö-

dés be. A tö ré keny, se bez he tõ test pas-
si ó ja ugyan an nak a rend vesz tés nek a 
drá mai for má ja, amely Pangloss mes-
ter es ti szó za tá ban min den rend te rem-
tést és ös  sze ren de zõ dést tör vény sze-
rû en kö vet. A kö tet nek azok a ver sei, 
ame lyek a be teg ség és a gyógy ulás 
rej tel mes fo lya ma ta it, ijesz tõ al kí mi-
á ját pró bál ják rög zí te ni, ma guk is az 
ös  sze ren de zõ dés és a szét hul lás for-
má it ad ják ki. A vers ér zé keny szö ve-
te pon to san jel zi a test ér zé keny szö-
ve té nek mó do su lá sa it, az egyes szö ve-
gek mint egy-egy kór kép ad nak hírt a 
test mé lyé nek tör té né se i rõl. Így a szö-
veg elõt ti ség két ség beesett alak za ta i-
tól (Álom sze rû rajz, írás sze rû álom) a 
több té tel bõl ös  sze ál ló for má ig (Ki es 
Gyenesdiás) bom lik és épül, fosz lik 
és ren de zõ dik a tex tus. Több eset ben 
szó lal meg a fáj da lom és szen ve dés 
kö zös õs nyelv é nek ar ti ku lá ci ó ja ként, 
vá lasz nél kü li kér dés ként, kon gó fel-
ki ál tás ként. A po é ti ka elõt ti nyel vi 
meg nyi lat ko zá sok kö nyör te len lep le-
zet len sé gé ben ott mun kál az írás nak 
az a rög zí tõ, jel adó funk ci ó ja, ami 
az írás fo lya ma tát, gesz tus rend sze-
rét min dig az ele ven élet hez kö töt te, 
hi szen az írás ban meg örö kí tett hang 
és szó mint ér te lem és bi zo nyos ság 
je le nik meg. De ák Lász ló kí mé let le-
nül rög zí tet te a be teg ség ben seb zett 
test pas si ó ját. Ko ráb ban is kér lel he tet-
len te kin te te sa ját tör té ne té ben sem 
vá lik más sá, mint ahogy ez a Vá rat-
lan for du lat cí mû vers drá má ban is 
ér zé kel he tõ. A szá mon ké rés és a 
pa nasz vagy az okadó ér te lem ke re sés 
hang ja he lyett a vé de ke zés re mind-
vé gig kész tu do má sul vé tel meg rá zó 
mo no lóg jai gyak ran a vég sõ fel is me-
ré sek kö ze lé bõl szól nak:

„Akar ta Is ten? Fel sem érem és  szel
[mit akar,

és mi ért nem mást akar?
Min den eset re gyor san zaj lik íté le te.
Bor zon gok, ha tisz ta, át tet szõ a

[szán dék,
irá nya van ké te lyek nek,

[fény tük ré be von te kin te te.”
(Szét fosz lik, ha érin ted)

Az ön meg szó lí tó mo no lóg, a 
ki be szé lés és a ki írás mû ve le tei 
olyan ön do ku men tá ci ók ká vál nak, 
ame lyek a sze mé lyes ség meg rá zó-
an nyílt vál la lá sá val ma gá nak a 
köl té szet nek a de monst rá ci ói. Amen-
 nyi ben min den lé nye gi köl té szet fel-
tá rás, apo ka lip szis, an  nyi ban A fe lej-
tés an gya la kö tet ver sei va ló ban a 
vég sõ dol gok fel tá rá sá nak mun ká ját 
vég zik. Eb ben az apo ka lip szis ben 
a fel tá rás leg iz zóbb sze mé lyes sé ge 
el le né re a mi ar cunk és sor sunk 
tá rul fel.

A kö tet ver sei re pe dé se ket üt nek 
amaz an gyal tes tén, meg tö rik kér lel-
he tet len hall ga tá sát, né ma kö zö nyét. 
Mint min den je len tõs köl té szet, De ák 
kö te te is a né ma lét szó ra bí rá sá nak 
esz kö ze, a Fe lej tés An gya lá nak ha tal-
má ba ke rült bi ro da lom vis  sza fog la lá-
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sa az élet és az em lé ke zet szá má ra. 
A bû nös kéz és a meg ri adt el me nagy-
sze rû tet te.

„Zu hog a men  nye zet rõl az óta a
[múlt esõ je.

Med dig áz hatsz így még is?
Vé gül mál lik csak azért is a fi no man

[szõtt kel me,
Nem tart ös  sze tör té nõt s

[mú ló-el mú lót szá la,
És egy szer el apad a men  nyei per met.
Ki hagy, ráng a bû nös kéz, a

[meg ri adt el me.”
(Je len volt)

(Nap Ki adó, 2009)
Komálovics Zol tán

zõ szö ve gek nek is. Mi fé le tó nus és 
lá tás mód ural ko dik, s mi lyen je len-
tés irá nyok nyíl nak a kö tet ben? Jó sze-
ri vel ta lá lom ra hoz ha tunk pél dá kat. 
Leg szem be tû nõbb a csa lá di, ro ko ni 
kap cso la tok ref lek tá lat lan prob le ma ti-
kus sá ga. A há zas tár si sze re tet vi szony 
ki üre se dett sé gét a fe le ség egy kor-
sza kot jel ké pe zõ édes ség föl em lí té-
sé vel érzékíti: „a hét vé gé re sze re tek 
vi rá got ven ni. | a fér jem so se vesz. | 
a név na pom ra is min dig csak ko nya-
kos meg  gyet” (hal lás gya kor la tok #6; 
10.). Eb ben a vi lág ban (vi lá gunk ban) 
a gyer mek kor sem pa ra di cso mi ál la po-
tok em lé ke ze té vel ke cseg tet, in kább 
a há rí tás meg rá zó lé lek ta nát hív ja 
elõ: „itt nõt tem fel, men jünk in nen” 
(hal lás gya kor la tok #7; 11.). Az élet 
inautentikus for mái a ha lál hoz va ló 
vi szo nyu lás em be ri mód ját is el le he-
tet le ní tik. A nem ze dé kek köz ti ka pocs 
pusz tán ma te ri á lis és prak ti kus tar tal-
mak kal bír: „apám már tíz éve eb ben a 
szo ci á lis ott hon ban van, de nem bír juk 
fi zet ni. he tek óta ezen ve szek szünk. | 
teg nap azt mond ta, hogy az õ szü lei 
leg alább idõ ben” (hal lás gya kor la tok 
#7; 11.); a meg õr zõ em lé ke zet (lé nye-
gé ben a mél tó em be ri lét) föl szá mo lá-
sa mint tár sa dal mi gya kor lat je le nik 
meg: „ami kor fel szá mol ták a rózsika 
la ká sát, a kon té ner mel lé hord ták le 
a ru há it. | meg min dent, ami em lé kez-
tet” (hal lás gya kor la tok #27; 31.); a 
lel ki-szel le mi együ vé tar to zás nál fon-
to sabb nak bi zo nyul a vér sé gi kö te lék 
– jel lem zõ mód vesz te sé get elõ le ge zõ 
– je len va ló sá ga: „az or vos szó ba se 
állt ve lem. | azt mond ta, hoz zá tar to zó 
jöj jön vagy ro kon. | eb ben a kor ban 
még min den ki nek van” (hal lás gya-
kor la tok #28; 32.). A tö rõ dött lé lek 
tu dat tal, tu da tos ság gal nem fel ügyelt 
gyász mun ká ja ezek után bár mily gro-
teszk nek tû nik is föl, a leg tisz tább 
és leg szebb tra gi kum mi nõ sé gét hor-
doz za (amit to vább sú lyo sít a sár ból 
te rem tés kez de tet és vé get egy más hoz 
ren de lõ, tragiko-groteszk al lú zi ó ja): 
„a vi rág cse rép ben ta lált föl det. | ab ból 
csi nált sa rat. | be ken te ma gát, ameny-
 nyi re bír ta. | az tán ki ült a hi deg be, 
hogy érez ze, mi lyen le het valinak az 
el sõ es te a te me tõ ben” (hal lás gya kor-
la tok #24; 28.).

E po é zis meg gyõ zõ tár gyi as ság gal 
ad szá mot a kul tú rát el ve tõ ci vi li zá ció 
ter mé sze té rõl – egy he lyütt a fo gyasz-
tói lét mód fog lya ként szó lal tat va meg 
a be szé lõt: „a ke ze met min den es te 
be ke nem ez zel a krém mel. né ha az 
ar co mat is. | tíz per cig, amíg fel nem 
szí vó dik, nem le het sem mit meg fog-
nom. | ilyen kor nem tu dok vál ta ni 
a té vén. | tíz per cig mu száj min dent 
meg néz nem” (hal lás gya kor la tok #10; 
14.); más pon to kon a ma ga sabb lét-
tõl va ló el zárt ság je gyé ben raj zol va 
elénk a hit szer tar tá sá hoz eset le nül, az 
ün nep lel ki sé gé hez ava tat la nul kö ze le-
dõt: „há tul ról erõ sen fog ta a vál la mat. 
| és azt mond ta, hogy ves sek ke resz-
tet. de nem tud tam, ho gyan kez dõ dik” 
(hal lás gya kor la tok #11; 15.); „fé lek az 

ün ne pek tõl. ha nem jár nak az au tók. és 
ha az üz le tek sem. | mit le het ilyen kor 
csi nál ni? dél kö rül fel ke lek. | ha nem 
tu dok alud ni, már az ágy ból el kez dem 
néz ni a fil me ket” (hal lás gya kor la tok 
#12; 16.). A je len té sek nél kü li élet 
pél dá za ta („elõ for dul, hogy reg gel 
té ve dés bõl két adag ká vét is fõ zök. | 
egy da ra big azt hit tem, je lent va la mit. 
| de sem mit” – hal lás gya kor la tok #25; 
29.); az óha tat lan önreflexivitás szo-
mo rú szép sé ge („ami kor el ol vas tam, 
be le sá pad tam. | az tán meg néz tem a 
tü kör ben, mi lyen va gyok sá pad tan” 
– hal lás gya kor la tok #29; 33.); az 
ontologikus ala pok el vesz té sé re esz-
mé lõ szub jek tum pu ha két ség beesé se 
(„meg hogy fel tét le nül csak a leg fon-
to sab ba kat vi gyem ma gam mal. | de 
hon nan tud nám, mi a leg fon to sabb?” 
– hal lás gya kor la tok #38; 42.): mind-
egyik pil la nat kép ben az esen dõ ség és 
az el esett ség eg zisz ten ci á lis kép le te 
rög zül. (Üdí tõ ese mény, ha leg alább 
a hal lo más ból is mert tisz ta ság mo tí-
vu ma föl tû nik e ho ri zon ton: „kép zeld, 
az én nagy né ném meg apá ca. | anyám 
sze rint so kat imád ko zik, at tól ma radt 
sely mes a bõ re” – hal lás gya kor la tok 
#29; 33.)

A negy ven szá mo zott da rab tény-
le ge sen hal lott-le jegy zett mon da tok 
és szö veg tö re dé kek so ro za tá nak rém-
lik; több hang, több be szé lõ, több 
né zõ pont össz mun ká já nak, több fé le 
sors és sors ta lan ság gyûj te mé nyé nek. 
(Ta lált lí rá nak – ám de itt a föl ta lált 
a he lyén va lóbb jel zõ. A szer zõ po é-
ti kai tu da tos sá ga le nyû gö zõ.) Üs sük 
föl a kö te tet, s néz zük vé gül, mi képp 
szer ve zõ dik egy ef fé le „hal lás gya kor-
lat”: „fod rász, gon dol tam, sok em bert 
is mer. | de ami kor az any ja azt kér dez-
te, janó, te most hogy ke rülsz ide, már 
tud tam, hogy kár volt. || mö gém állt. 
és ha be húz tam a ha sam, óva to san 
be csúsz tat ta te nye rét a far me rom ba. 
| ami kor uj ja he gyé vel már el ér te az 
ap róbb szõr szá la kat, meg állt. | én ezt 
sze ret tem a leg job ban. || két na pon ta 
ve szek te jet a macs ká nak, de nem 
na gyon eszi. | csak ül mel let te, én meg 
be szé lek hoz zá. mon dom ne ki, hogy 
jó. | az meg csak néz va la ho vá. || mert 
mi is zsi dók va gyunk? | nane. | én nem 
va gyok sem mi. || apám ak kor be kap-
csol ta a rá di ót. | az es ti kró ni ka ment. 
| két szer is el mond ták a vár ha tó idõ já-
rást: az ele jén rö vi den, a vé gén meg 
rész le te sen. || ott hon bu li zunk, vagy 
el me gyünk va la mi hely re? | de elõt te 
még. || mel lém állt a moz gó lép csõn. 
és né zett. | hi á ba for dul tam el, csak 
né zett. || be jöt tek a men hely re és ki vá-
lo gat ták a szép gye re ke ket. | min den ki 
szé pet akart ma gá nak. | ez volt a baj” 
(hal lás gya kor la tok #26; 30.). Lát ha tó, 
a két vo na las el ha tá ro lá sok leg alább is 
té ma vál tást je lez nek. S több nyi re nem-
csak a be széd tárgy újul meg: vál to zik 
a hely szín, az idõ, a meg szó la ló is. 
Több nyi re. És vél he tõ en. Pon to sabb 
irány mu ta tás hí ján ugyan is a be fo ga-
dó épp oly hermeneutikai ho mály ban 
ta lál ja ma gát, ami lyen bi zony ta lan-

Han gok
min den irány ból

(Var ga Má tyás: Hal lás gya kor la tok)

A for ma nyelv kí sér le te zõ mi ni-
ma liz mu sa, amely Var ga Má tyás 
ed di gi köl tõi mun ká i nak is meg ha tá-
ro zó sa já tos sá ga volt, je len kö tet ben 
– úgy érez ni – vég pont ját ér te el. A 
nagy be tûk tel jes és a mo da li tást jel zõ 
köz pon to zás csak nem tel jes hi á nya; a 
füg gõ le ges vo nal kák kal ta golt, tég la-
lap pá ren de zett (tég la lap ba szo rí tott) 
szö veg tes tek szi go rú fe gyel me: visz-
 sza fo gott vers be szé det ered mé nye zõ 
té nye zõk. Ez a lát szó lag szenv te len 
szö veg köz lés azon ban épp az ér zel mi 
töl tést nem nél kü lö zi: a Hal lás gya-
kor la tok el foj tá sok kal ter hes éle te ket 
tematizál, s eköz ben fe szült sé get fo ko-
zó esz té ti kát mun kál ki. A tõ- s gyak-
ran hi á nyos mon da tok ban mé lyebb 
tar tal mak vil lódz nak; a hét köz na pi 
hely ze tek, ese mé nyek és kö rül mé-
nyek (au tó, kór ház, met ró, csa lád, 
te le fon, te le ví zió) mind a vesz te sé gek, 
a be teg sé gek és a ha lál kö zé zárt lé te-
zést mu tat ják föl. S an nak alap ja ként 
a sze re tet – hi ány zó vagy tör me lé kes 
– fun da men tu mát. E minimalista 
re a liz mus mély ér zé keny sé ge a Tar 
Sán dor novellisztikájából, Par ti Nagy 
La jos tár ca mû vé sze té bõl is is me rõs 
szo ci á lis kompassióval ro kon. Az 
inautentikus lét és az inautentikus 
nyelv tra gi ku mát köz he lyes szó la-
mok, nyel vi pa ne lek köz ve tí tik és 
ta nú sít ják. Ame lyek ugyan ak kor – s 
ez Var ga egyik fõ le le mé nye – ös  sze-
füg gé se ik bõl ki ra gad va ele mi meg nyi-
lat ko zá sok ká lé nye gül nek, sej tel mes, 
sú lyos és bal jós evi den ci ák ká.

„el fe lej tet tem, mi volt még. | pe dig
[biz tos, hogy volt még va la mi.”

(hal lás gya kor la tok #1; 5.) 

– mond ja az el sõ vers, s haj la-
mo sak va gyunk emblematikus erõt 
tu laj do ní ta ni en nek a szö veg hely nek: 
a fe le dés nek és rom lás nak ki szol gál-
ta tott, a sa ját éle té hez sem hoz zá fé rõ 
em ber a kö zép pon ti alak ja a kö vet ke-
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ság a kö tet alak ja i nak éle tét töl ti 
ki. Az idé zett pél dá ban a fod rá szat 
kö ze gé bõl ju tunk el éles vál tá sok kal 
a gyer mek-men he lyig; s köz ben a 
tes ti kö ze le dés su ta sá ga, az ál lat tar tás 
ma gá nos pró bá ja, a sze mé lyes iden ti-
tás föl szí nes vál sá ga, a rá dió hall ga tás 
üres ru tin ja, a szó ra ko zás (a ki-kap cso-
ló dás) fá sult igé nye s a moz gó lép csõn 
uta zás al kal mi él mé nye ad szá mot 
ar ról, mi vel te lik, mi vel mú lik az idõ 
– a moz du lat lan éle tek vi lá gá ban.

„és jöt tek a han gok min den irány-
ból. | csak ki kel lett bír ni” – ol vas suk 
az utol só szö veg ben (hal lás gya kor-
la tok #40; 44.), s ma gunk ra ves  szük 
az egy sze rû köz lést. Hi szen Var ga 
Má tyás kö te té ben is jön nek a han gok 
min den irány ból, és az ol va só nak 
nincs is egyéb dol ga, mint hogy ki bír-
ja, el vi sel je és val la tó ra fog ja a tö re-
dé kek asz ke ti kus ára dá sát, át ad ván 
ma gát az el mu lasz tott ka tar zi sok ról 
szó ló hír adás ka tar ti kus ha tá sá nak.

(Mag ve tõ Könyv ki adó, 2009)
Hal mai Ta más

meg je lö lés (a ván dor év mo tí vum mal 
együtt) a hét esz ten dõ alatt ke let ke-
zett ver sek egy faj ta cél irá nyos sá gát 
is jel zi, az al ko tó és a be fo ga dó po zí-
ci ó ját ugyan ak kor egy kö zös – per sze 
szám ta lan le ága zás le he tõ sé gét ígé rõ 
– (regény)olvasói vi lág ba eme li.

A kö tet el sõ egy sé gé ben (A rö vi dü-
lõ év ez red, 2001–2005) a ver sek ko he-
ren ci á ját for mai ka rak ter, jel leg ze tes 
szö veg kom po zí ci ós elv te rem ti meg, 
a köl te mé nyek ugyan is mar káns, öt-
négy-három-kettõ-egy so ros egy sé gek-
bõl épül nek fel. Rit ka ki vé telt je lent, 
ha egy-egy vers (A far kas szár nyá ról, 
Észak ke let) hat so ros egy ség tõl ha lad 
a két so ro sig, il let ve, ha a ti zen öt sort 
el len té tes irá nyú – sor nö ve ke dést 
mu ta tó – vers épít ke zé si elv ural ja 
(Álom fej tés szí nek kel).

A kö tet egé szé ben emel lett a köl-
tõ sa já tos – a gro teszk, az ab szurd 
és a na tu ra liz mus jel leg ze tes sé ge it is 
fel mu ta tó – alap hang ja kö ti ös  sze az 
én-po é zis mo za ik da rab ja it. Vö rös Ist-
ván szö veg egy sé gei a leg sze mé lye sebb 
tör té né sek ar ti ku lá ci ó it kér lel he tet le nül, 
emel lett igen erõ tel jes (ön)iróniával 
ha tá rol ják el a nagy me ta fo rák, to po-
szok, pa ra dig mák nyel vi je le i tõl. A 
tu da to san for ma bon tó kép zet tár sí tás-
o k ra ala po zott po é ti kai hang mint ha 
új ra és új ra azt üzen né: a sze mé lyes 
sors drá má i nak nagy me ta fo rái min dig 
új ra ír ha tó nyel vi je lek men tén szer ve-
zõd nek. Mi köz ben a vers gyûj te mény 
egé sze a szi lárd for mai struk tu ra liz mus 
ér vé nyét hang sú lyoz za, a szö ve gek ben 
meg je le nõ me ta fi zi kai tar tal mak ra uta-
ló nyelv hasz ná lat egye ne sen a „kö zép-
pont meg sem mi sí té sé re” irá nyu ló an 
egy faj ta dekonstrukciós dis kur zus irá-
nyá ba moz dul el. A ver sek ben a ba na-
li tás vi lá gá nak nyel vi je lö lõi me rész 
as  szo ci a tív sí kok men tén ke rül nek kap-
cso lat ba a szakralitás ké pe i vel.

„Mint az asz ta li por szí vó:
pa rá nyi tisz tí tó tûz le-
vá gott én-da rab ká ink nak.
(…) Mi nek a fel tá ma dá sig vár ni?
Tölt sön egy hét vé gét az
Üdv-hegy ség ben.”

(Egy ap ró hir de tés)

„És a kez de tet el du ga szol ta
az ige, mint le fo lyót a
szap pa nos haj cso mó?”

(Az irigy ség kez de té rõl)

Vö rös Ist ván a transz cen dens tar tal-
mak ar ti ku lá ci ós le he tõ sé ge it in kább 
nyel vi já ték ként szem lé li. Köl té sze te 
a mysterium tremendum ki mon dá sá-
val kap cso la tos in tel lek tu á lis út ke-
re sés, szi lárd nak hitt nyel vi pa ra dig-
má kat kö rül já ró és meg kér dõ je le zõ 
kí sér le te zés. Ez a po é zis a ha gyo mány 
mimetikus funk ci ó ja mel lett (he lyett) 
olyan be széd mód irá nyá ba moz dul el, 
mely a be fo ga dás ak tív fo lya ma ta nyo-
mán meg je le nõ új imp li ká ci ók ra is 
épít. A bát ran vál lalt köl tõi prog ram 
alap ján új gon do la ti, in terp re tá ci ós 
sí kok szer ve zõd het nek az ab szurd 

ha son la tok, nar ra tív fu ta mok, me to ni-
mi kus szó kap cso lat ok nyo mán:

„Is ten tap sa, mint egy kõ táb la.”
(Ne vet ni de cem be ri reg ge le ken)

„Is ten dzsúdóedzõ.
(…) Egy szál tö rül-
közõben megy zu ha nyoz ni.”

(A fe hér ima)
„Fo na lat gom bo lyít az Is ten.”   

(Pa ran cso lat te szi az Is tent)
„Is ten ma is táv kap cso ló.”

(A száj tör té ne te)

Az ér tel me zõ, be fo ga dó nyel vi je lek-
hez kö tõ dõ ki in du ló pont jai új szí nek kel 
te lí tõd het nek vagy egye ne sen át ér té-
ke lõd het nek a kö te tet át szö võ nyel vi 
pa ra do xo nok ha tá sá ra. A di na mi kus 
je lö lõk új tar tal ma kat fel vil lan tó kö zép-
pont ok ele me i vé vál nak, és e struk tú ra-
fo gal mak új for má kat, ne ve ket ered mé-
nyez het nek. Az ol va sót per sze né hol 
el bi zony ta la nít hat ja az a fel is me rés, 
hogy oly kor csu pán gro teszk, met szõ en 
ci ni kus vagy ép pen (ál)naiv po zí ci ó ból 
épít ke zõ – csu pán a köl tõ vi lá gá nak 
al ko tó ele me it fel mu ta tó – nyel vi já ték-
ról van szó. Bár a pa ra dig ma ke re sés 
a szö ve gek men  nyi sé ge, sú lya mi att 
egy faj ta iro ni kus kanonizációs tö rek vés-
ként is fel fog ha tó, ér zé sem sze rint az 
ön ma gá ban im po záns, ám nagy szá mú 
pa ra dox ki je len tés ese ten ként za va ró-
an hat. Az egyes ver sek zárt narratívái 
ha tá so sabb nak bi zo nyul nak, mint a 
szö ve gek köz ti kap cso la tot ke re sõ, 
vis  sza té rõ ab szurd kép so rok. Vö rös Ist-
ván éles kon tú rok kal meg raj zolt ké pei 
ugyan ak kor ese ten ként a köl te mé nyek 
köz ti pár be széd va ló di ele me i vé vál-
nak, a me ta fo rák ezek ben az át jár ha tó 
szö veg te rek ben ta lál ják meg le het sé ges 
po zí ci ó i kat. Me rész vál tá sok nyo mán 
for má lód nak új vi szo nyí tá si pon tok, 
me lyek – ép pen e dekonstruktív át jár ha-
tó ság nyo mán – rom bol ják le és épí tik 
új já ön ma gu kat.

„Fá raszd a
va ló sá got, mint öreg hor gász a

[csu kát.”   (Es  szé a szín rõl)
„A lé lek ván do rol, vi zes
ré ten a hal.”             (Édes szá lak)

„Egy pi ros 
ma mu tot si ke rül be csal ni
a jég re.”

(Víz ve ze ték épí tés a Vécsey
[ut cá ban)

„Is ten ma mut há tán lo va gol.”
(A pénz tör té ne tei)

„De nem fo nál ez, csak pár
ös  sze cso mó zott vi szony lat,”

(Pa ran cso lat te szi az Is tent)

„Az íté let ol ló ja el vág
fo na lat, ár nyé kot, el ha gyott

[vad csa pást.”
(Édes szá lak)

Ez a szö veg al ko tá si ki in du ló pont 
per sze a köl tõ ko ráb bi ver ses kö tet é ben 
(Gre go ri án az er dõn, 2005) is meg je-

„A vi lág már ké szen 
van, csak üres.”

(Vö rös Ist ván: A Vö rös Ist ván gép 
ván dor évei – fej lõ dés re gény)

„Né ha ész re kell ven ni
lel kün kön, hogy ke resz tül süt
raj ta egy fe ke te pil lan tás,
hogy kér ges uj jak for mál ják
még pusz tu ló ban is.”

Ki vé te les po é ti kai prog ra mot, köl-
tõi alap ma ga tar tást sej tet egy több 
mint négy száz ol da las ver ses kö tet. 
Vö rös Ist ván új vers gyûj te mé nye 
há rom, ön ma gá ban is egy sé ges, zárt 
kom po zí ci ó ként szem lél he tõ rész (A 
rö vi dü lõ év ez red, Sa ját tao, A ber li-
ni fü zet bõl) te ma ti kus ös  szeg zé se. A 
kö tet cí mé ben per sze olyan nyel vi 
je lö lõ ket ta lá lunk, me lyek – a fül szö-
veg ben ol vas ha tó uta lá sok kal együtt 
– a könyv ter je del mét, az ar ti ku lá ció 
rit mu sát, az al ko tói po zí ci ót is ma gya-
ráz zák.

„Vol ta kép pen azt a fo lya ma tos 
él mé nye met akar tam rög zí te ni, nyug-
táz ni, hogy dol go zik ben nem egy gép 
– aho gyan nyil ván má sok ban is –, 
ami rész ben tõ lem füg get le nül te szi a 
dol gát. A dol go mat. Ah hoz ha son ló an, 
ahogy megy to vább min den az ál ma-
ink ban, fo rog, fo rog az em ber agya.”

(Rész let egy in ter jú ból)

Vö rös Ist ván – a cím sú lyos ígé re te 
sze rint – ko moly üze ne tek kel kí ván 
szól ni élet raj zi ne vé vel il le tett má sá ról, 
al te re gó já ról, és a szö ve gek nyi tott já té-
kot meg va ló sí tó ere je ál tal az én-gép 
za ka to lá sá nak bûv kör ében meg je le nõ 
va ló ság ról. A fej lõ dés re gény mû faj-
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lent. Az egy más sal pár be szé det foly ta-
tó ver sek – úgy tû nik – évek óta tu da-
to san fel épí tett vi lág al ko tó ele mei.

Az új ver se ket át já ró po é ti kai kulcs-
fo gal mak – pon to sab ban a lé lek re, 
ha lál ra, an gya lok ra, Is ten re irá nyu ló 
ar ti ku lá ci ós kí sér le tek –, ahogy a 
kö tet cí mé ben a tu laj don név, va la mint 
a mû faj meg je lö lés ígé ri, az én és a 
szakralitás vi lá gá nak iró ni á val át szõtt 
pár be széd ét épí tik fel. Eb ben a di a ló-
gus ban raj zo ló dik ki a kö tet meg ha tá-
ro zó prog ram ja: az ér te lem mel bí ró 
tör té ne tek ke re sé se, az én alap struk-
tú rá já nak ki mon dá sa akár a hi ány, a 
ne ga tí vum ver bá lis je lö lõ i vel.

„Az én pu ha
fész ké ben nem csak tit kos tu dás so ha
ki nem ke lõ to já sai he ver nek,

[ha nem pár
ka kukk fi ó ka is, igye kez nek ki lök ni

[on nan
egy mást, min ket,”

(Út ban be fe lé)

A kö tet har ma dik egy sé gé ben (A 
ber li ni fü zet bõl, 2006–2007) a szub-
jek tum ra és a transz cen dens re irá-
nyu ló po é ti kai alap han got az én gép, 
il let ve az Is ten gép ké pi vi lá ga kö ré 
szer ve zõ dõ jel so rok ha tá roz zák meg.

„Hi á ba fo gad tam meg egy szer, 
hogy az is ten szót nem írom le töb bet, 
meg ke rül he tet len az én dol ga im ban, 
és er re jó meg ol dás nak kí nál ko zott, 
hogy az Is ten gép.”

(Rész let egy in ter jú ból)

A le ír ha tat lan, ki mond ha tat lan 
név re (az Is ten gép re) irá nyu ló fi lo-
zó fi ai kér dé sek mel lett az ön élet raj zi 
ihletettségû szub jek tum ér tel me zés (az 
én gép) stá ci ói so ra koz nak. A har ma-
dik rész ele me it a te ma ti kus kó dok 
mel lett szin tén szer ke ze ti, struk tu-
rá lis ke re tek szer ve zik egy ség gé. A 
vers ala kok négy öt so ros sza kasz ból 
és az ös  szeg zés le he tõ sé gét hor do zó 
be fe je zõ sor ból áll nak. A köl tõ itt is 
kí sér le te zõ, a nyelv mû kö dé sét, a rit-
mi ka, a met rum le he tõ sé ge it vizs gá ló 
szö veg al ko tást va ló sít meg, a pre cíz 
(gé pi es) kom po zí ci ók be széd mód ja 
ugyan ak kor a mér ték tar tás el ve it 
kö ve ti. A vers szak ok rit mu sát a gyak-
ran al kal ma zott en jam be ment te szi 
egye di vé, oly kor re to ri ka i lag hang sú-
lyos sá. Ér de kes vers szer ve zõ elem 
(egy-egy eset ben min den vers sor ban) 
a ne gá ció mo no ton alak zat so ra.

„Az olyan em bert, aki becs vá gyó
[lé té re nem

egye nes, aki os to ba lé té re nem
[ta nul ni vá gyó,

aki egy sze rû lé té re nem meg bíz ha tó,
én se hogy sem tu dom meg ér te ni,
mond ta a mes ter, aki nyil ván

[sem mit sem

ér tett az em be rek bõl.”
(A Mes ter a tûz par ton)

A két rész kö zé éke lõ dõ fe je zet 
(Sa ját tao, 2006) halk tó nu sú, a gé pek 
za ka to lá sát ki ik ta tó, meditatív szö ve-
gek gyûj te mé nye. Hát tér be szo rul, 
tu laj don kép pen meg szû nik a vi lág 
ab szur di tá sát, Is ten és a szub jek tum 
ki is mer he tet len sé gét stíl sze rû alak za-
tok kal le ké pe zõ po é ti kai alap hang. A 
köl tõ egy sze rû axi ó mák, mér ték tar tó 
as  szo ci á ci ók ki mon dá sá val tá vo lo dik 
el – a kü lö nö sen az el sõ egy sé get jel-
lem zõ – szub jek tív lét ta pasz ta la tok 
vi lá gá tól. Ki mun kált szö veg épít ke zés, 
he lyen ként tisz ta rí mek al kal ma zá sa, 
és va la mi fé le meg nyug ta tó, a szem lé-
lõ dõ be fo ga dói ma ga tar tást fel té te le zõ 
alap hang jel lem zi a 81 té tel bõl fel épü-
lõ egy sé get.

„Mért van az, hogy a ha lot tak
túl vi lág gá áll nak ös  sze?
(…) Mért van az, hogy az élõk
vis  sza le beg nek a más vi lág fö lé?”(61)

Vö rös Ist ván új kö te te im po záns 
és bá tor kí sér let, a po é ti kai nyelv, a 
nyel vi ki fe jez he tõ ség le he tõ sé ge i vel 
va ló szem be né zés kí sér le te. Ma még 
nem tud hat juk, hogy a szö ve gek a 
kö te ten kí vül hol és ho gyan ta lál ják 
meg he lyü ket az élet mû ben, il let ve 
a ma gyar lí ra fej lõ dés tör té net ében 
(re gé nyé ben). A té ve dés koc ká za tát 
vál la ló, a ko moly gon dol ko dás igé-
nyét mu ta tó vers gyûj te mény azon ban 
vi tat ha tat la nul sa ját út ke re sé sünk, fej-
lõ dés re gé nyünk új ra írá sá ra kész tet.

(Je len kor Ki adó, 2009)
Hor váth Im re

ér a va ló ság. Ne ki kell te hát vág ni bát-
ran a tit kok út já nak. Vol ta kép pen ez 
az álom vi lág a könyv „nyers anya ga”: 
eb bõl épít ke zik az író nõ. Az ál mok ból 
egy új, va ló ság fö löt ti re a li tást te remt, 
amely ben min den for dí tott, mint a 
va ló ság ban, s még is tel je sebb és iga-
zabb. Kis hõ se, Bobó és tár sai itt ér zik 
iga zán ott ho no san ma gu kat.

A két kö tet szo ro san kap cso ló dik 
egy más hoz. Bobó köny ve egy szí nes 
fan tá zi á jú, vál lal ko zó ked vû, ka land ra 
éhes kis fi ú ról szól; a tör té net be szer ve-
sen be épül nek a Vi lág já ró ban meg je-
lent ver sek, ki egé szít ve és po é ti kus sá 
va rá zsol va a nyolc stá ci ó ból ál ló nagy 
ka lan dot. Mind két kö tet va rázs la tos, a 
kis fiú ál ma i hoz mél tó gye rek raj zok-
kal van te le; a ké pe ken – mint szür re á-
lis me se vi lág ban – a dol gok, tár gyak, 
égi tes tek sza ba don jár nak-kel nek; 
meg ele ve ne dik az ant ro po morf vi lág. 
Pöttyeske, a lab da, út ra kél és út ra 
hív: „In dul junk, és le he tõ leg már ma. 
/…/ Jó lesz pat tog ni, száll ni ott fent / 
ha már az asz falt el fo gyott lent / éj jel 
be tér ni egy ven dég ház ba, / pu ha álom-
ba, ide gen ágy ba. //…// Na pok, hol-
dak és lab da tár sak / su han nak el, vagy 
min ket vár nak / egy ját szó té ren vagy a 
sar kon épp. / A pingre a pong vá la szol 
odébb”. A Ter mé szet, amely ma ga is 
örök kör for gás ban, moz gás ban-vál to-
zás ban van, Bobó éle té nek nem csak 
szín te re, kör nye ze te, ha nem tár sa is: 
„A hegy, ha megy, hal vány sár ga / 
tüll ru há ban megy a bál ba. // Er dõ ben, 
völgy ben a gom ba / ka lap ja, pöt  tye a 
gomb ja. // A tó, a föld pöt  tye zöld, / 
tán ma ga is pötty a föld. / Pötty há tán 
pötty, el is száll na / a vi lág, ha len ne 
szár nya” (A hegy, ha megy…). Bobó 
és kis ba rá tai a Vi lág-ott hon la kói, a 
Min den ség sze rel me sei; a föl di és az 
égi szfé rá ban egy szer re sze ret né nek 
ott hon ra ta lál ni, égi tes tek ma ga sá ba 
vágy nak: „Sur ran a lift, ló dul to va, / 
tán ma ga se tud ja, ho va, // El hagy ja 
a ti ze di ket, / fel hõk ott az eme le tek. / 
Es te lesz, s õ tor pan, meg áll. / Ki száll 
a nap, a hold be száll” (A lift).

A me se Bobó ál má ra épül, de a 
tör té net szá la it az író nõ gom bo lyít ja. 
Mint ha Bobó – mi u tán vé gig ál mod ta 
a vi lág fel fe de zõ utat – éret teb ben, 
„fel nõt teb ben” éb red ne fel. A kép ze-
le ti és a va ló ságré te gek ös  sze mo sód-
nak, egyik át hat ja a má si kat; sok szor 
alig sejt he tõ, ép pen me lyik szin ten 
já runk. A fan tá zia-te rem tet te bi zarr, 
fur csa dol gok a re a li tás sal ve gyül ve 
ki szí ne zik a kis fiú éle tét, aki Ame ri-
ka he lyett – nagy any ja ta ná csá ra – a 
tá vo li-sej tel mes föld részt, Akiremát 
akar ja föl fe dez ni. Ál má ban egy 
is me ret len ré ten bók lász va cso dá la-
tos fel hõalak za tok ban gyö nyör kö dik 
(óri ás-ma dár, vad gú nár, Mi ci mac kó, 
sõt sa ját há zuk, amely nek ab la ká ból 
tün dér ré szé pült any ja né zi õt); de 
hir te len-vá rat lan meg bot lik – va ló-
já ban al vás köz ben le gu rul kis he ve-
rõ jé rõl – s fel ri ad. Kö rül néz ve azon 
saj nál ko zik: mi ért nem egy is me ret len 
boly gó ra pot  tyant, mint a Kis her ceg, 

„El gu rul nak a csil la gok, 
gyöngy na punk

gyöngyen föl ra gyog”
(Czilczer Ol ga:

Vi lág já ró; Bobó köny ve)

Az író nõ nagy ma ma-al te re gót ölt-
ve a vi lág ezer cso dá já ról, tá vo li föld-
ré szek tit ka i ról me sél kisunokájának. 
Vi lág já ró c. kö te te (Ver sek Bobó 
köny vé bõl), majd Bobó köny ve (Tör-
té net egy kis fi ú ról, aki fel fe dez te 
Akiremát) egy kis gye rek kí ván csi sze-
mé vel ku tat ja az Élet tit kát: az örök 
só vár gást soha-nem-teljesülõ ál ma ink 
iránt. A re gény be li nagy ma ma ar ra 
ta nít ja kisunokáját: ál mok nél kül nem 
él he tünk, ez a só vár gás az Élet só ja; 
de tud nunk kell azt is: „nem csak fény-
bõl áll a vi lág”. Így hát, ha nem tel-
je sül va la mi, vagy nem úgy tel je sül, 
ahogy vágy tunk rá – ak kor se tör té nik 
sem mi: él ni kell to vább min den nap ja-
in kat. A nagy ma ma ta ná csa i ból né mi 
re zig nált böl cses ség és fél tõ-óvó sze re-
tet árad: a fel nö vek võ if ja kat fel kell 
ké szí te ni a csa ló dá sok ra is. Ugyan ak-
kor tu da to sí ta ni akar ja a gye rek ben: a 
vi lág-fel fe de zõ ál mok nél kül mit sem 
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ne tán a Vi lág ûr be, eset leg a Hold ra? 
Nagy ma ma biz ta tá sá ra az tán kis ba rá-
ta i val (Pöttyeske, a lab da, Za gyi, a 
ki fes tõ könyv bõl ki röp pent, kék-sár ga 
szár nyú ri gó, Búbás, az eb, a Be gyó-
gy ult Lá bú kis ma dár, bá bok – lep kék 
– han gyák – bo ga rak, s a me se fi gu rák, 
akik kel útköz ben ta lál koz nak) ne ki-
vág az Is me ret len nek.

A szer zõ nem li ne á ris tör té ne tet 
me sél, ha nem az álom lo gi ká ja sze-
rint kü lön bö zõ mo za ikkoc ká kat épít 
egy be, ame lyek ugyan egy-egy va ló-
ságmoz za nat hoz kap cso lód nak, de el 
is sza kad nak at tól; s a fan tá ziaor szág-
ban ka lan do zó kis fiú vis  sza-vis  sza tér 
hoz zá juk, mint szi lárd tám pont ok hoz. 
Ilyen biz tos pont az is ko la, aho va 
Bobó reg ge len ként el in dul, s amely 
ál má ban is fel-fel tû nik; vagy még 
in kább a for gal mat irá nyí tó köz le ke dé-
si rend õr, aki – fej te tõn áll va – a ma da-
rak röp tét irá nyít ja. A fent és a lent tar-
to má nyai fel cse ré lõd nek, Bobó ma ga 
is ké zen áll va tár sa log a Rend ba rát sá-
gos õré vel, aki át ad ná ne ki a poszt ját, 
de a kis fiú et tõl vis  sza ri ad (mi len ne, 
ha a ma da ra kat nem Af ri ká ba, ha nem 
Ame ri ká ba, ne tán Akiremába irá nyí ta-
ná? a gye re ke ket pe dig is ko la he lyett 
cir kusz ba?). Bobó szá má ra a tan óra is 
az áb rán do zás szín te re: a kin ti ma dár-
csi cser gés re, ze ne-bon ára fi gyel – egy 
kis tö rött szár nyú-lá bú bi ce gõ ma da rat 
le vesz az egyik fa ág ról, be kö tö zi se be-
it, s az tán hos  szú út ju kon Be gyógy ult 
Lá bú is ve lük tart. Te hát míg az álom-
sí kon a nagy fel fe de zõ uta zás zaj lik, 
a va ló ságszin ten Bobó éli a ma ga 
is ko lás éle tét, amely tõl iga zá ban vé ve 
nem is akar el sza kad ni, hi szen ér zi: 
szük sé ge van a szi lárd pont ra, aho va 
ál mo do zá sá ból vis  sza-vis  sza tér het.

A kis fiú – ked ves ma da ra i hoz 
ha son lí ta ni akar ván – ma ga is szár-
nya kat nö veszt, s né gyes ben (õ, 
Pöttyeske, Za gyi, Be gyógy ult Lá bú) 
út ra kel nek. Mi kor el fá rad nak, le eresz-
ked nek egy he gyi tisz tá son; szed ret, 
mo gyo rót s egyéb mag va kat cse me-
géz nek. Mind eköz ben kü lön bö zõ 
me se fi gu rák kal ta lál koz nak (Jan csi és 
Ju lis ka, Pi ros ka és a far kas, no meg 
a nagy ma ma, a kis An csa, a go nosz 
Er dei Anyó ka és az el le ne dal lal 
vé de ke zõ kis szol gá ló lány stb.), akik 
ide ig-órá ig csat la koz nak hoz zá juk, 
s el me sé lik fu ra ka land ja i kat, ame-
lyek min den eset ben kü lön böz nek a 
köz tu dat ban élõ me seva ri án sok tól. 
Mert bár az író nõ az is mert me sék 
alap mo tí vu ma i ra épít, Bobó kép ze le-
té ben ter mé sze te sen át for má lód nak a 
fi gu rák (az ol va sott-hal lott me sék az 
õ sa ját tör té ne té nek ré sze i vé vál nak, 
s õ va ló ság ként éli meg a hõ sök kel 
va ló ta lál ko zást, sa ját fan tá zi á ja sze-
rint át for mál va õket. Út juk na gyon 
vi dám; Pöttyöske pöt  tye it a nap 
tün dök le te sen át vi lá gít ja; a pöt  työk 
oly kor le vál nak ró la, s mint kis bo ga-
rak kü lön tán cot rop nak, csu pa de rû 
és ka ca gás az életük… A ma gas ban 
röp köd ve-ját sza doz va éne kel get nek. 
Bobó vá gya koz va gon dol ar ra: jó 

len ne, ha nagy test vé re, Da ni is itt 
len ne ked venc ku tyá já val, Búbással 
– s õk már is ott te rem nek. Az egyik 
vá ros ban a kis fa gyos ko dó-di der gõ 
Gyu fa árus Lány top pan elé jük An der-
sen me sé jé bõl; Da ni szár nya kat raj zol 
ne ki, s õ bol do gan in dul a csa pat tal a 
me leg Af ri ká ba. A ki kö tõ ben szár nyas 
ha jó ra száll nak, s az a ma gas ba emel-
ke dik ve lük, alat tuk gyö nyö rû szi get 
fej te tõn ál ló há zak kal, moz gó jár dák-
kal, ame lye ken az em be rek – szin tén 
fej te tõn áll va – kü lön bö zõ irá nyok ban 
köz le ked nek. Cso dál koz nak a „for-
dí tott vi lá gon”, de az tán rá jön nek: a 
föld gömb túl só fe lén jár nak. A vá ros-
ka pu nál egy for dí tott nagy A be tû; a 
kis Gyu fa árus Lány el mo so lyo dik: 
le het, hogy ez egy is me ret len föld rész 
je le, ne tán Akiremáé? De Bobó le in ti: 
„Már hogy len ne az? Hi szen Akiremát 
még fel kell fe dez ni!”

Czilczer Ol ga na gyon jól is me ri 
a gyer me ki ész já rást, s a ki csik fan-
tá ziavi lá gát. Mint „min den tu dó szer-
zõ”, már itt sej te ti: ma ga e ki rán du lás 
fel ér Akiremával; sõt! vol ta kép pen 
Akirema nem más, mint a vá gyott és 
meg szer zett ta pasz ta lat: az álom több 
és gaz da gabb a va ló ság nál, hi szen 
an nak es  szen ci á lis ele me i bõl épít ke-
zik. A ka land a pla né ták kö zött ta lán 
a me se leg iz gal ma sabb, leg ere de tibb 
ré sze. A koz mo gó ni ai-mi to lo gi kus és 
a me sei ele mek szo ro san egy más ba 
szö võd nek; így a tör té net egy szer re 
ar cha i kus és ult ra mo dern. A kis csa-
pat min den tag ja ott ho no san mo zog 
eb ben a bi zarr-szép „ma gas la ti” vi lág-
ban; meg sejt ve-meg érez ve, hogy tá ga-
sabb ott ho nuk a Vi lág ûr. Majd a gép 
a szá raz föld fö lé ke rül, le eresz ke dik, 
s ki köt a ho mo kos par ton. Az uta-
sok ki száll va nyom ban fel fi gyel nek 
egy fur csa fel ira tú táb lá ra: „TT VN 
VGA-nk”. Za gyi rög vest meg is fej ti 
a ta ka ré kos írást: ITT VAN VÉ GE A 
VI LÁG NAK. Most eszük be jut, hogy 
egy szer már lát ták az A be tût: hát ha 
az egy bi ro da lom, egy föld rész ne vét 
je löl te? Itt len ne hát vé ge A-nak, az az 
Af ri ká nak, vagy eset leg Akimerának? 
„Egy egész vi lá got hagy tunk a há tunk 
mö gött” – vé le ke dik Bobó. Amint töp-
ren ge nek-ta na kod nak, fu tó lé pés ben 
kö ze le dõ csa pat tû nik fel – fur csán 
buk dá csol va a fö ve nyen, amely mint-
ha ma ga is hul lám za na. Az ólom ka to-
na táv csõ vel für ké szi a mes  sze sé get; 
Bobó kéz zel-láb bal in te get ne ki: itt 
az el len ség! Csak hogy so ra ik ban csak-
ha mar is me rõs ala kot pil lant meg: az 
is ko la elõt ti té ren irá nyí tó köz le ke dé-
si rend õrt, s mö göt te a ma dár ze ne kart, 
akik a vis  sza té rõk üd vöz lé sé re si et nek. 
A ze ne kar a rend õr-kar mes ter in té sé-
re rá zen dít, de pro duk ci ó juk iszo nyú 
hang za var ba tor koll. Bobó már sej ti: 
oda ér kez tek, ahon nan el in dul tak. Így 
ke rek a vi lág. Út köz ben na gyon meg-
éhez tek; Pöttyeske in dít vá nyoz za, 
hogy a pi ac ra si es se nek, ahol sok-sok 
fi nom zöld ség, gyü mölcs vár rá juk 
(Pi ac). Bobó vi szont ar ra gon dol, 
hogy va dász ni ké ne menniük; az 

ólom ka to na pus ká já val eset leg ge pár-
dot is lõ het né nek. „Üres has sal nem 
fo gunk ne ki vág ni az út nak, amely 
vis  sza fe lé ugyan olyan hos  szú lesz, 
mint idá ig volt.”

Ek kor for go lód ni kezd ál má ban, 
majd ha ma ro san fel éb red; ter mé sze-
te sen a föl dön ta lál va ma gát, az ágy 
elõt ti szõ nye gen. Mi kor nagy ma ma 
be óva tos ko dik kis szo bá já ba, már 
ba rát sá go san mond ja: „Kér lek, ülj 
ide, fon tos me sél ni va ló im van nak”. 
S az tán vég nél kül me sé li, csak me sé-
li ka land ja it; egy re azon bán kód va, 
mi ért is éb redt föl, mi e lõtt föl fe dez te 
vol na Akiremát? „Sze gény Akirema! 
Most föl fe de zet le nül ma rad, vagy 
más fe de zi fel he lyet tem!” De nagy-
ma má ja meg nyug tat ja: „Hi szen föl fe-
dez ted! Vagy nem lát tad-e sé tál ga tó 
fá it, moz gó jár dá it, for dí tott há za it, a 
las san já ró jár mû ve ket, ta ka ré kos fel-
ira to kat? Nem lát tad-e ha tá ra it, fõ vá-
ro sát az avar alatt is zöl del lõ fû vel? 
Ha nem te me sél tél vol na ró luk, tán 
el se hin ném mind ezt. Az tán meg ott 
volt a ten ger, re gé nyed ten ge re, mely 
part ja it mos sa”. S mi kor Bobó né mi 
csa ló dás sal mond ja: ez a cso dá la tos 
kon ti nens a föld túl ol da lán „kö ze-
lebb rõl néz ve azért még sem olyan 
cso dá la tos”, nagy ma ma böl csen in ti: 
„Nem csak fény bõl áll a vi lág. Ezt 
még a Nagy Sze re csen sem ál lí ta ná. 
Ha nem hi szed, leg kö ze lebb kér dezd 
meg tõ le”.

Akiremát föl fe dez ni a va ló ság ban 
ter mé sze te sen nem is le het, hi szen 
csak kép ze le tünk ben lé te zik: mind an-
nak a fog la la ta, ami mel lett ész re vét-
le nül me gyünk el a hét köz nap ok ban. 
A sok ér de kes ap ró lát ni va ló, a min-
den na pi élet gond jai-ba jai el te re lik 
fi gyel mün ket a lé nyeg rõl; csak az 
álom kon cent rált vi lá gá ban sej le nek 
fel elõt tünk a va ló di ér té kek. Így hát 
a re gény be li nagy ma má nak van iga-
za: Bobó és kis csa pa ta még is csak 
fel fe dez te Akiremát. Bobó re gé nye, 
ka lan dos tör té ne te nem pusz tán me se; 
va ló já ban égi-föl di énünk ket tõ sé nek 
szí nes-for ga ta gos egy más ra ve tí té-
se, egy más sal va ló szem be sí té se. 
Akirema: vá gya ink ne to vább ja, aho-
va so ha nem jut/hat/unk el; és még is 
mint ha is mer nénk, mint ha már jár tunk 
vol na ott. A föl di vi lág for dí tott ja: ott 
min den tisz ta, egy ér tel mû, a szépség-
jóság-igazság je gyé ben fo gant. Mint 
Campanella Nap ál la ma, amely föl di 
sí kon so ha meg nem va ló sul hat; s 
még is: álom kép ként mind an  nyi unk-
ban ben ne él. Vagy mint az Éden, aho-
va min dig vis  sza vá gyunk, de aho va 
nincs vis  sza té rés.

A Bobó köny vé bõl kis film is 
ké szült a szer zõ for ga tó köny ve alap-
ján (a Du na TV szá má ra). Sõt, Né met-
or szág ban ope rát is ké szí te nek be lõ le, 
az író nõ lib ret tó já ra épít ve. Úgy tû nik 
te hát, Czilczer Ol ga azon al ko tó ink 
kö zé tar to zik, akik nek hí re kül föld re 
is el ju tott; itt hon azon ban vi szony lag 
szûk kör ben is me rik. Pe dig olyas mit 
tud a vi lág ról és az em ber rõl, amit 
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nem so kan: is me ri a szív tit ka it. Köl té-
sze te egé szé ben azt su gall ja: aki nem 
él te át transz cen dens énünk szür re á lis 
ré gi ók ba emel ke dõ áb ránd ja it, az so ha 
nem jut hat har mó ni á ba ön ma gá val. 
Hi szen a bol dog ság és a ben sõ bé ke 
nem kül sõ té nye zõk tõl függ, ha nem 
ab ból a fel is me rés bõl fa kad, amit 
Vö rös mar ty így fo gal ma zott meg 
más fél év szá za da: „Amen  nyit a szív 
fel fog hat ma gá ba, sa já tunk nak csak 
an  nyit mond ha tunk”. Költõ/nõ/nk 
so kat mond hat a ma gá é nak: a lé lek 
de rû jét és a min dent át ha tó, min den ki-
re át su gár zó Sze re te tet, ami lé nyé bõl 
és írá sa i ból árad.

(Szer zõi ki adás, 2007;
Új Palatinus Köny ves ház, 2008)

G. Komoróczy Emõ ke

kö zel jö võ ben egy ilyen ba rát ság lét re jö-
het. „Ez zel együtt a két ré gi szom széd 
– akár a je len le gi egye sült Eu ró pa 
ha tár mezs gyé jén át – ke zet fog hat na, 
együtt ke rin gõz het ne, csak ezt elõbb 
meg kel le ne ol da ni a fe jek ben, meg 
utá na jö het a szív is. Ám ez úgy is mind-
ös  sze amo lyan ér dek há zas ság len ne. 
Min den eset re, hogy ez a frigy mek ko ra 
el len ál lás ok ba üt kö zött vol na, üt köz ne 
most is, mu tat ja az egyik szo ci a lis ta 
szerb po li ti kus egy ben szín vo nal ról 
is ta nús ko dó em lé ke ze tes ki ro ha ná sa 
a dél vi dé ki ma gya rok bár mi fé le au to-
nó mi á ját il le tõ en, amely sze rint: »A 
ma gya rok sza ba don ki ki ált hat ják az 
au to nó mi á ju kat, de csak el fe lé az au tó-
busz ban, vagy a fán. «”

A könyv tét je te hát nem ki sebb, 
mint hogy a nar rá tor ön ma ga szá má ra 
tisz táz za, mit kel lett oda hagy nia a dél vi-
dé ken, mi az a ha gyo mány (tör té nel mi 
és kul tu rá lis egy aránt), amely im már 
nem mint élet kö zeg, ha nem mint könyv 
szá má ra fel dol goz ha tó anyag lesz je len 
az éle té ben. S per sze ezenköz ben nem 
ki mond va, de egy foly tá ban ott bi zse reg 
a men ni vagy ma rad ni örök kér dé se is, 
amely a ha tá ron tú li ma gyar ság éle té-
nek sú lyos ke reszt je min den kor.

A sze mé lyes sors sú lyá nak, ár nyé ká-
nak be mu ta tá sá ra több mód is kí nál koz-
na, Ba lázs At ti la a nagy és tör té nel mi 
lép té kû tab ló fel vá zo lá sát vá lasz tot ta. 
A múlt fel idé zé se, no ha ma kü lön bö zõ 
mû faj ok fel újí tá sá val di va tos sá lett, 
több kü lön fé le kér dést is fel vet, s ben-
nem sok szü le tett e hos  szú könyv ol vas-
tán. A leg fon to sabb ezek kö zül, hogy 
mi ként tud ja az egyén meg ha tá roz ni 
a tör té nel met. Itt min den szón kü lön 
hang súly van, ame lyek nem egyen lõ 
mér té kû ek, de egy for mán fon to sak. 
Nem ar ra gon do lok ugyan is, hogy mit 
je lent az egyén szá má ra a tör té ne lem, 
te hát hogy mi lyen for má já ban hat rá, és 
mi kép pen ren de lõ dik sze mé lyes sor sa 
or szág nyi vagy föld rész nyi moz gá sok-
nak alá. Vagy egy má sik né zõ pont ból: 
mi ként le het sé ges az, hogy idõn ként 
egyes sze mé lyek egész idõ szak ok tör-
té nel mét irá nyít ják. Le het sé ges-e ilyen 
egy ál ta lán? Hi szen még Na pó le on ko rá-
ban sem irá nyí tot ta min den em ber éle-
tét sem Na pó le on ma ga, sem a kor szak, 
amely nek szer ke ze tét, di na mi ká ját még-
is csak erõ sen meg ha tá roz ta a kor zi kai. 
Egy jé nai sza bó mes ter, egy prá gai órás, 
egy du nán tú li föld bir to kos mit tö rõ dött 
az zal, hogy va jon a nagy had se re gek 
mer re ma sí roz nak, és mely fal vak, 
vá ro sok kör nyé két ala kít ják át csa ta tér-
ré az egy más ra acsar ko dó ural ko dók, 
ha nem ép pen az õ la kó hely ükön dúlt a 
cse te pa té? Az õ szá muk ra a nyá ri hosz-
 szú, for ró dél utá nok, vagy gyer me kük 
szü le té se sok kal fon to sabb volt, mint 
az Eu ró pát be já ró hí rek özö ne. 

Lé te zik-e te hát a tör té ne lem ön ma-
gá ban? Vagy csak egy olyan iden ti tás-
kép zõ me se (narratíva), amely ar ra jó, 
hogy az ál lam pol gár ön azo nos sá gá nak 
ki ala kí tá sá ban fon tos sze re pet kap jon. 
Olyan el me sél he tõ anyag, ame lyet 
az is ko lá ban meg ta nu lunk, s azu tán 

éle tünk vé gé ig hur col juk ma gunk kal, 
mint egy sor ve ze tõt, hogy le gyen fo gal-
munk ar ról, hon nan jöt tünk, s vég sõ 
so ron ar ról is, hogy mer re tar tunk. 
Mi ként tud ja az egyén el me sél ni a tör té-
nel met? A hi va ta los, a tan köny vek ben 
ol vas ha tó „tör té ne tet” is mer jük, s ez 
akár el is mond ha tó más nak, ám ezt 
a tör té nel met eb ben az alak já ban sen ki 
sem él te meg so ha. Sze mé lyes, csa lá di 
tör té nel münk vi szont rit kán iga zo dik 
a tör té ne lem köny vek ben ol vas ha tók-
hoz. Ez zel együtt en nek a meg õr zé se 
év szá zad ok óta fon to sabb min den ki-
nek, mint a „hi va ta lo san” ol vas ha tó. 
A tör té net té for má lás el sõd le ges szán-
dé ka a kön  nyebb meg je gyez he tõ ség 
volt, már az ókor ban is. A ki emel ke dõ 
al ko tók, pél dá ul Ho mé rosz, azért dol-
goz tak, hogy olyan mû vet hoz za nak 
lét re, amely a szó be li to vább adás so rán 
ke vés bé sé rül, hogy le gyen ma ra dan dó 
pél da min den ké sõb bi ge ne rá ci ó szá má-
ra. Eh hez a nagy for má tu mú tör té net 
mel lett ép pen a sze mé lyes elõ adás mód 
esz kö ze it, az ál lan dó su ló jel zõ ket, az 
egyes sze rep lõk höz kap cso ló dó kis epi-
zó do kat hasz nál ta fel, s még egy fon tos 
al ko tás tech ni kai jel lem zõt: a sze mé lyes 
rész vé tel hi te les sé gé nek ér zé sét.

S ezen a pon ton – mi e lõtt az ol va-
só ban vég képp gya nús sá vá lik, hogy 
mi ért is fog lal ko zom en  nyit a tör té-
ne lem el mé let tel – vis  sza té rek Ba lázs 
At ti la köny vé hez. Õ ugyan is, no ha 
ép pen nem az an tik mes te rek nyo mán 
(ami re akár a leg utób bi kö te té ben, a 
Vá gyak gyûj te mé nyé ben akad pél da), 
de rész ben ugyan ez zel az el já rás sal 
kö ze lít egy nagy és szö ve vé nyes tör té-
net hez, amely a Kár pát-me den ce dé li 
vé ge in, kö ze lebb rõl pe dig Pétervárad 
kör nyé kén ját szó dik. A sze mé lyes 
elõ adás mód köz vet len sé gé vel, iro-
ni kus ki- és be szó lá sa i val, a nagy 
„for du la tok” kö zé a hét köz na pi ese-
mé nye ket be csem pész ve ír ja meg a 
több év szá za don ke resz tül höm pöly gõ 
tör té ne tet. Mint ha egy kis ven dég lõi 
asz tal nál hall gat nánk a nagydu má jú, 
órái után né hány fröc  csön fel lel ke sült, 
min dent tu dó törzs ven dé get, aki bõl 
meg ál lás nél kül öm lik a szó. Azért, 
hogy tel je sen part ta lan ne le gyen a 
be széd fo lyam, a tör té net cso mó pont ja it 
és jel ké pes kö zép pont ját Péterváradhoz 
és szem ben, a Du na túl part ján Új vi dék-
hez lán col ja le az el be szé lõ. Ez a föld 
ugyan is az, ahon nan szár ma zik, és ez a 
szim bo li kus met szet, ahol a ma gyar ság 
és szerb ség te rü le te egy be esik, s ahol 
ép pen a tör té ne lem sze szé lyes hul lám-
zá sai kö ze pet te ki ala kult, majd las san 
ger jedt az a hos  szan tar tó fo lya mat, 
amely, vall juk be, még ma is tart, s 
amely le ír ha tó ab ban az eufémisztikus 
me ta fo rá ban, hogy az egy más mel lett 
élõ avagy egy he lyen élõ két nem zet 
nem na gyon sze re ti egy mást.

A könyv 1526-ban kez dõ dik, Alapy 
György, a péterváradi vár fõ ka pi tá nya 
né zi a vár kö rül höm pöly gõ tö rök ára-
da tot, amely – mint ké sõbb meg tud juk 
a könyv bõl, vagy már tud hat juk a „tör-
té ne lem bõl” – an nak rend je és mód ja 

Le het-e tör té ne lem
a sze mé lyes sors?

(Ba lázs At ti la:
Ki nek Észak, ki nek Dél)

Egy re rit káb bak a pil la na tok, ami-
kor a kö rü löt tünk élõ em be rek, aki ket 
nap nap után lá tunk, egy szer re meg áll-
nak, meg szó lí ta nak, és vá rat la nul el me-
sé lik sor suk tra gé di á ját, fel raj zol ják 
éle tük ös  sze-vis  sza ka nyar gó fo lyó já-
nak ké pét. Mi az a vál to zás, ese mény, 
ami még is ilyen ki vé te les pil la na to kat 
ad hat? Szo ká sos mo ti vá ció, ha hir te len 
szá mot ve tünk éle tünk el múlt ide jé vel, 
ami kor for du ló pont hoz érünk: „Pél dá ul 
tu da to sult ben nem, hány éves va gyok, 
és elõ ször gon dol tam be le ab ba, mit 
is kel le ne kez de nem a ma ra dék kal. 
Na, mit? Mond juk meg írom min den 
ed di gi nél ter je del me sebb köny vem, 
amely ben a fen tebb csak dur ván 
vá zolt él mé nye im be le sû rû söd nek.” 
Az öt ve ne dik élet év el múl tá val bi zony 
kény sze rû a szám ve tés az zal, hogy a 
hát ra lé võ idõt mi re szán ja az em ber, 
az író, és nem meg le põ Ba lázs At ti la 
ré szé rõl sem, hogy meg ír ja azt a köny-
vet, ame lyet éle te „egyik leg fon to sabb 
ér tel mé ül hoz hat fel”. A könyv, ame-
lyet ke zem ben tar tok, a gyö ke re ket, a 
ha gyo mányt kí ván ja meg ra gad ni. Azt 
a múl tat, amely bõl a szer zõ/nar rá tor 
szár ma zik, s ame lyet szük ség sze rû en 
kel lett el hagy nia éle té nek, pon to sab-
ban az élet benma ra dá sá ért foly ta tott 
küz de lem nek egy pont ján. Szük ség sze-
rû en? Leg in kább er re a kér dés re ke re si 
a vá laszt „kró ni ká sunk”, a nar rá tor, s 
ezért vizs gál ja vé gig szü lõ föld jé nek 
tör té ne tét 1526-tól (vagy más né zõ pont-
ból a ró mai kor tól) egé szen nap ja in kig. 
Meg pró bál ja ki de rí te ni, meg ér te ni, 
hogy mi ként ala kult ki az a hely zet, 
hogy a két nem ze ti ség, a szerb és a 
ma gyar nem ked ve li – nem bír ja el vi-
sel ni – egy mást, s en nek nyo mán olyan 
köz han gu lat ala kul ha tott ki bi zo nyos 
fel fo ko zott és fel for ró so dott na pok ban, 
me lyet nem te szi va ló szí nû vé, hogy a 
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sze rint majd be ve szi azt. A szin te lí rai 
táj le írás fi no man ol vad a sze rep lõ bá na-
to san re ményt vesz tett han gu la tá ba, 
amely az ép pen ak tu á lis pusz tu lást 
szem lé lõ, de ab ban év szá zad nyi fe les-
le ge sen mû kö dõ el len sé ges ke dést és 
gyû lö le tet meg pil lan tó, ezer szer ezer 
el ron csolt sor sot meg ér tõ fõ ka pi tány-
ban fel me rül: „Alapy György vár ka pi-
tány még egy szer föl pis lan tott az ég re, 
de ki vé te le sen nem lá tott ott sem mit, 
sem mi fé le égi je let, amely ne ta lán 
gyors ta nác  csal, né mi re mén  nyel, 
vá rat lan el iga zí tás sal szol gált vol na. 
Alapy György ek kor na gyon egye dül 
érez te ma gát. Csak egy sö tét ma da rat 
lá tott az ég bol ton, kis sé tá vo labb, erõs 
el len fény ben. Nem tud ta el dön te ni 
ró la, ga lamb-e, vagy var jú? Egy szer re 
ön töt te el megint a ha lá los düh, meg a 
vég te len bá nat.”

Az ek ko ri idõ tõl egé szen sa ját je le-
né ig te kin ti át a nar rá tor a „tör té nel mi” 
majd öt száz évet, amely Pétervárad és 
Új vi dék fö lött el járt. Ön ma gát kró ni-
kás nak („kró ni ká sunk”) ne ve zi, és ez a 
nar rá to ri sze rep a mai já té kos-poszt mo-
dern narrációtechnikákat fi gye lem be 
vé ve egy szer re ko mo lyan ve he tõ és 
iro ni kus is egy ben. Mi vel az egyes epi-
zó do kat az el mú ló idõ szer ke ze té ben, a 
ré geb bi kor tól a mai fe lé ha lad va ad ja 
elõ, mû ve ha son lít ha tó a ré gi kró ni ka-
mû faj sé má já hoz. Más részt vi szont, 
mi vel a nar rá tor fi gyel me sok min den-
re ki ter jed, s né zõ pont ját ko ránt sem 
ha tá roz za meg a ha gyo mány, ezért a 
kró ni ka az idõ be li egy irá nyú elõ re ha la-
dás mel lett is gyak ran mel lék vá gány ra 
sza lad, olyan rész le tek be ve szik el, 
ame lyek nek az tán vagy lesz ké sõb bi 
kap cso ló dá si pont ja, vagy sok eset ben 
nem. Ez már a poszt mo dern szö veg ala-
kí tá si gya kor lat. Ám a gya ko ri idõ be li 
elõ re ug rás, il let ve a több év szá zad nyi 
vis  sza uta lá sok mi att ol va só le gyen a 
fo tel jé ben az, aki min dig tud ja kö vet ni 
eze ket a ki té rõ ket, a tér-idõ ru gal mas 
hul lám zá sá ban nem szé dül meg.

Ez az el be szé lõ mód szer nap ja ink 
pró za po é ti kai di vat já nak meg fe le lõ en 
tel jes sza bad sá got ad a szer zõ nek szö-
ve ge el ren de zé sé ben, mind a ki té rõk, 
mind a vis  sza té ré sek rend je (vagy 
ép pen vé let len sze rû hal ma za) te kin te té-
ben. Ami kor a me sé lõ ér zi (fel té te le zi), 
hogy lan kad a fi gyel münk, elõ húz egy 
pi káns vagy ép pen horrorisztikus epi zó-
dot, majd ezek fel mu ta tá sa után vis  sza-
tér a kö zép pon ti té má já hoz: Pétervárad 
tör té ne té hez, il let ve az eh hez kap cso ló-
dó dél-kö zép-eu ró pai nem ze ti sé gi konf-
lik tu sok ki ala ku lá sá nak tör té ne té hez. 
Be val lom, nem ta lál tam olyan kül sõ 
el vet, amely meg ha tá roz ta vol na a tör-
té net, il let ve in kább be széd fo lyam elõ-
re ha la dá sá nak me ne tét, túl az ál ta lá nos 
múlt ból a jö võ fe lé irá nyu ló alap moz gá-
son. Meg le he tõ sen ön ké nyes nek tû nik 
a be széd fo lyam irá nya és tem pó ja, s ez 
a tör té ne lem szub jek tív el me sél he tõ sé-
gé nek – sze rin tem ér vé nyes – té nyét 
tá maszt ja alá. A meg szó la ló hang, il let-
ve a kró ni kás sze rep bi zony ta lan sá gát 
ad ja to váb bá az is, hogy a tör té nel mi 

anyag is mer te té sé nek egész me ne té ben 
a nar rá tor nem rög zí ti sze re pe ha tá ra it, 
tör té nel mi mun kák ra hi vat ko zik, de 
azo kat tet szé se sze rint egé szí ti ki vé lel-
mek kel, fel té te le zé sek kel, ame lye ket 
sok szor sa ját ma ga fab ri kált – no ha 
ál ta lá ban a jó zan ész sza bá lyai sze rint. 
A hát tér be hú zó dó, nem na gyon azo no-
sít ha tó, sok szor iro ni ku san meg szó la ló 
nar rá tor vi szont ezért gyak ran el vet te a 
ked vem az ol va sás tól, mert nem érez-
tem, hogy szá má ra fon tos len ne az, 
ami rõl be szél.

Mind ez el sõ sor ban és nyo ma té ko-
san a könyv el sõ és má so dik nagy 
ré szé re ér vé nyes (Du na part ján Gib-
ral tár, Du na part ján Athén), ezek azok 
a nagy egy sé gek (ös  sze sen 433 ol dal), 
ame lyek a „ré geb bi” ko ro kat, te hát a 
nar rá tor szü le té sét jó val meg elõ zõ idõ-
ket és ese mé nye ket me sé lik el. A har-
ma dik egy ség ben mint ha éles vál tá son 
es nénk ke resz tül, a ko ráb bi te re fe ré lõs, 
me sé lõs, ki csit csa cso gós tör té net mon-
dás ból az el be szé lõ át vált egy sok kal 
ér de sebb hang ra, ége tõbb kér dé sek és 
a sze mé lyes sors, fe le lõs ség bon col ga-
tá sá nak le írá sá ba. Szá mom ra sok kal 
hi te le seb bé, át él teb bé vált itt a tör té-
net, s an nak min den fé le kon tex tu sa 
akár tér ben (még geopoltikai tér ben 
is), akár idõ ben (az egyes meg elõ zõ 
ese mé nyek re va ló vis  sza uta lá sok ban). 
Míg ko ráb ban, a szerb nem ze ti sé gi ek 
el sõ szent end rei be ván dor lá sa kor a 
„ki nek Észak, ki nek Dél” me ta fo ra 
egy tör té nel mi hely zet (pa ra dig ma) 
le írá sá nak tûnt, ad dig az el be szé lõ nek 
Új vi dék rõl a bu da pes ti Ki rály ut cá ig 
tar tó vég sõ út ja egy cson tig ha to ló sze-
mé lyes ta pasz ta lat ös  szeg zé se: amíg 
a Vaj da ság, a dél-bács kai te rü le tek a 
ma gyar ság szá má ra a dé li ha tár vi dé ket 
je len tik – ahol Alapy György ma gá-
nyos tra gé di á já ba zár va vé de kez het a 
tö rök kel szem ben –, ad dig a szerb ség 
szá má ra azt az észa ki ha tár te rü le tet, 
ame lyet a fel ván dor lá sok okán akár 
egé szen Szent end ré ig is ki le het ne ter-
jesz te ni. Pétervárad és Új vi dék te hát 
ki nek Észak, ki nek Dél, at tól füg gõ en 
ki mer re tart.

A fen tebb le ír tak mi att a könyv 
nem tû nik egy sé ges nek szá mom ra a 
sze mé lyes érin tett ség két fo ko za ta és 
az eb bõl kö vet ke zõ kü lön bö zõ in ten-
zi tá sú el be szé lés mód mi att. Amíg a 
har ma dik, s ter je del mi leg rö vi debb 
Bol do gok ha jó ja cí mû részt (még egy-
har ma da sincs a ko ráb bi két fe je zet 
összterjedelmének) gyor san, szin te fal-
va ol vas tam, ad dig a meg elõ zõ szé les-
sá vú tör té nel mi át te kin tés so rán bi zony 
el ka lan do zott a fi gyel mem, s ne he zen 
si ke rült vis  sza te rel nem a könyv lap-
ja i hoz, mégha öm löt tek is az ada tok, 
ér de kes sé gek, szto rik. A hos  szú év szá-
zad okon ke resz tül nin cse nek ál lan dó 
sze rep lõk, vagy rend sze re sen is mét lõ-
dõ for du la tok, ame lyek rit must ad hat-
ná nak a szö veg nek, s ezért bi zony né ha 
olyan la bi rin tus ban érez tem ma gam az 
ol va sás köz ben, amely bõl egy ál ta lán 
nem lát szott a ki ve ze tõ út. Mind eze ket 
azért dom bo rí tom ki ilyen nagymér ték-

ben, mert a könyv el ké szí té se mö gött 
– lát ha tó an – na gyon nagy tör té ne ti 
fel dol go zó mun ka rej lik. Nem csak a 
Péterváradra vo nat ko zó anyag ös  sze-
ge reb lyé zé se, de kü lön bö zõ el ága zá si 
pon tok meg ta lá lá sa, és a sok szor csak 
ne he zen el ér he tõ köny vek bõl ös  sze-
szed he tõ ada tok egy más hoz iga zí tá sa, 
mint pél dá ul an nak a fel té te le zés nek 
a meg fo gal ma zá sa, hogy az Egye sült 
Ál la mok ban, a Dodge City-i mú ze um  
fa lá ra akasz tott ku lacs, ame lyet Wyat 
Earp lõtt át, ta lán Charles Zágonyié, 
az az Zágonyi Kár oly 1848-as hon véd-
tisz té le he tett, aki a sza bad ság harc 
bu ká sát kö ve tõ en az Újvi lág ban pró-
bált sze ren csét elõ ször le gá lis ke re tek 
közt (vas út épí té si üz let), majd il le gá lis 
te rü le ten (bank rab lás). Ha son ló kép pen 
még a kor sza kot is me rõk nek sem ug rik 
be rög tön, hogy Ha dik And rás, aki egy 
ha tal mas lovasvágtás ro ham mal el fog-
lal ta és meg sar col ta Ber lint, idõs ko rá-
ban ép pen Dél-Bács ká ban te le pe dett 
le, nem mes  sze Péterváradtól. Mon-
dom, az ös  sze hor dott anyag im po záns, 
egé szen an  nyi ra, hogy nem is volt ked-
vem utá na ke res ni az egyes té nyek nek, 
va ló ban úgy tör tén tek-e. (Ami re fej bõl 
em lé kez tem, az min den egye zett, még 
a Ha dik-fé le 300 pár kesz tyû nyi ha di-
zsák mány fur fang ja is.) Mind eh hez a 
ha tal mas, jó hu mor ral ös  sze szer kesz tett 
anyag hoz ké pest jó val sú lyo sabb nak 
ér zem a kö zel múlt ra vo nat ko zó meg ál-
la pí tá so kat: „Így ve szí tet te el vér nél kül 
ám sok szét fröc  cse nõ tej ter mék, tú ró és 
ré te ges vé kony tész ta be ve té sé vel sze re-
tett Vaj da sá gunk má so dik vi lág há bo rú 
utá ni, Joszip Brozzal és az õ ár mány 
hetvennégyes al kot má nyá val be biz-
to sí tott re la tív sza bad sá gát. (Par don: 
önál ló sá gát.) Ez a hely zet ural ko dik a 
mon dat meg szü le té sé nek pil la na tá ban 
is.” Vagy akár a har ma dik rész ben 
kö zölt hos  szabb in ter jút egy, a Dél vi-
dék rõl szin tén át me ne kült, s a Ba la ton-
nál le te le pe dõ fér fi val: „Te meg most 
szé pen meg iszod a ma ra dék sörikéd, 
szrce moje, nem rossz, fi nom Arany ász, 
az tán pu szi, mész va la ho vá. (Csönd ben 
ha za mész...) Lehed ka rá csony ra fel-
me gyek Pest re. Ér de kel? Nem? Mind 
ilye nek a pes ti ek. Szivi. Nem hi szed? 
Há’ télleg... Vold egy há bo rú. Mi? És 
ki em lék szik rá? Gedáut... Ha ren de sen 
meg ba szod, ak kor is pi ro sak ezek a fák. 
Szivi. Pi ros-fe hér-zöl dek. Ki csit hü lye 
vagy? Gedáut. Re meg az élet, mind egy 
operedben. Há’ nem? Gedáut.”

Mert bár hogy is néz zük a sze mé lyes 
sors és a tör té ne lem vi szo nyát, min dig 
az el sõ a fon to sabb, élõbb, az iz gal ma-
sab ban, át él he tõb ben el me sél he tõbb. 
Igaz per sze az is, hogy Péterváradnak 
és múlt já nak en nél na gyobb igé nyû en 
át fo gó mun kát nem igen szen tel tek tu dó-
sa ink, író ink. Nem val lott hát szé gyent 
Ba lázs At ti la, ami kor ezt, az „éle té nek, 
ha nem is egyet len, de egyik leg fon-
to sabb ér tel mé ül” fel hoz ha tó vas tag 
köny vét meg ír ta.

(Palatinus Ki adó, 2008)
Thimár At ti la


