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Vers-szen tély
kék lõ Duna-tájon
(Ke rék Im re: Dom bos út)

A kö tet cím Egry Jó zsef fest mé-
nyé re as  szo ci ál, és a száz ol dal nyi 
vers anyag kö zött ott is le lem a Ril-
ke-fe gyel mû kis éne ket: „Ez az út / 
ho va fut?//…eltûnik a vég te len ben / a 
sû rû sö dõ ho mály ban / messzehagyva 
a fa lut.” A so mo gyi domb vi dék rõl 
in dult köl tõ mes ter sé gé vel kü lö nö sen 
fon tos ál lo má sá hoz ér ke zett, ami kor 
hét esz ten de je ös  szeg zést ké szí tett 
– szin tén a Ha zánk Ki adó nál nap vi lá-
got lá tott – köny vé ben. Sze pe si At ti la, 
a köl tõ társ és ba rát ak kor a kö vet ke-
zõ ket ír ta Ke rék Im ré rõl: „…[köl-
tészete] szü lõ fa lu já ból, Háromfáról 
vé te tett. Ott áll a kert, mely egy szer re 
az öt ve nes évek nyo mo rú sá gáé és 
Vé nu szé. Ott kék le nek a ná das ta vak 
meg pa ta kok, me lyek ben vad ru cák 
lo cspocsolnak és bim bó zó mel lû le á-
nyok für de nek. Itt a dió is más ként 
ko pog alá a föld re, mint má sutt: Cso-
ko nai és Ber zse nyi rit mu sa i ra.” 

An nak a gyûj te mény nek Vi rág-
völgy volt a cí me, amely ugyan úgy 
il lett Ke rék ha bi tu sá hoz és vers vi lá-
gá hoz, mint a mos ta nié. Dom bos út, 
vi rá gos völgy né ki elég, mert az a 
va ló sá ga. A min den na pos és a köl tõi 
va ló sá ga: egy más tól el vá laszt ha tat la-
nul. A Dom bos út cí mû új kötet ezért 
is iz gal mas ol vas mány, hogy mit te het 
a köl tõ egy újabb opuszban, ha már 
túl van az el sõ ko mo lyabb élet mû-
sum má zá sán? Jön a vá lasz, csak is a 
lí rá ja fe lõl, elõ- és utó szó nél kü li vers-
vá lo ga tá sá ban.

A kö tet szer ke ze te há rom pil lé res: 
új szer ze mé nyek, ré gi ver sek, va la-
mint re me kül for dí tott Shakes peare -
szo net tek al kot ják az épít ményt. 
Szent Ist ván in tel me i bõl ké szí tett 
kol lázs-ver set, mi kép pen pár év ti-
ze de Szé che nyi nap ló rész le te i bõl 
is. Így han gol ja rá az ol va sót ar ra a 
lel ki ség re, amely nek te ré ben a töb bi 
vers szin túgy szü le tett. A meg idé zett 
Nagy Lász ló sza va i val él ve, nem is 
almáspitékbõl ra kott temp lom, ha nem 
gon do san és mí ve sen ki gon dolt vers-
szen tély ez, a leg ap róbb rész le te kig 
ci zel lál tan for mált és fi nom fe lü le tû re 
csi szolt. Nem el mé re te zett, de il lõ és 
ün ne pi tisz ta sá gú. Ilyen nek ál mod hat-
ták a ré gi pá los szer ze te sek is lak ju kat 
a Vér tes tõl Salföldig, s ha son ló áhí tat-
tal pil lant hat ták meg pa ta kok, ta vak 
víz fe lü le tén ama lé lek-le be gést: 

Ahány szor új ra lát lak,
ked ves pa ta kom, min dig más vagy,
de par to don ma is kö szönt fe hér
vi rág fü zé re a gyap jú sás nak.

A gyer mek ko ri táj ról, bár me lyik 
cik lus hoz is ér jünk, ha son ló an ih le-
tett vers sor ok ra ta lá lunk. Már a ko rai 
kor szak ból is ki vá laszt ha tunk olyan 
köl te ményt, amely ma gá ba fog lal ja 

Ke rék Im re mind azon mes ter ség be li 
fo gá sa it, kép ze le té nek for du la ta it, 
amik kel a mai na pig él, s ami ket má ig 
bra vú ro san hasz nál leg újabb al ko tá sa-
i ban is. Lám, van olyan lí rai táj ké pe, 
ami he xa me te rek bõl áll ös  sze szo net-
té, s nem az epo szok dör ge del mé vel 
szól, ha nem el len ke zõ leg, mint ha egy 
XX. szá za di Theokritosz haj lí ta ná a 
har cok és hõ si el be szé lé sek metru-
mait a bé kes ség dal la ma i ba. Hall gas-
suk csak a Ber zse nyi, Cso ko nai, majd 
Keresztúry De zsõ és Csa ná di Im re 
ál tal új ra ked velt gö rö gös du nán tú li 
vers ze nén ket!

He xa me ter be fog ja episz to lá ját is 
Ke rék Im re, amit gyõ ri ba rá ta i hoz írt. 
Ka rá csony elõtt író dott köl tõi le vél ez, 
amely a Rá ba-par ti vá rost és a pá lya-
tár sa kat kö szön ti.

Ó, köl tõk, fes tõk, szob rá szok vá ro sa, 
[hány szor

emtettél ru bi nos bo ra id dal, für ge 
[ba rá tok

közt pin cék hû vö sé ben, ahon nan
[el il lan a bánat…

Hej, Tivi, Jan csi, La ci, ti ba rá ta im, 
[köz te tek én ha

nem le he tek, Lu ca-nap ra csak egy 
[korty édes italka

vár jon asz ta lo tok nál, míg a mú zsák ra 
[kocintunk.

(Óda Gyõr höz)

A köl tõi le vél Kor mos Ist ván 
Lu ca-nap ra egy korty ital cí mû ver-
sé re, an nak bõ ség kí vá nó sza ka sza i ra 
utal. Ám nem csu pán egyet len köl tõ 
mû vé re tör té nik uta lás. Rég  holt köl-
tõ ink ír ták le a csecs szo pó kat, amint 
any juk eteti õket. A (nõ ne mû) vá ros 
mint anya, szin tén ré gi to posz. A für-
ge ba rá tok jel zõs szó kap cso lat Rad-
nó ti Mik lós hal ha tat lan szó já té kát ele-
ve ní ti meg a szür ke ba rá tot ivó für ge 
ba rá tok ról. De még Arany Já nos Tol di 
Mik ló sá nak alak ja is föl rém lik, an nak 
nép me sei vá gya ko zá sa a le ven ték 
közé… Úgy sze ret ne Ke rék Im re is 
az al ko tók kal együtt koc cin ta ni még 
az Új év elõtt. Sem al kal mi po hár kö-
szön tõ, sem bor dal nem lett a vers bõl, 
csak az, ami nek ép pen ké szült: ver ses 
üze net nek, amely nek min den so rá ból 
a szel lem hez, a mér ték hez és a leg ne-
me sebb em be ri kap cso la tok hoz va ló 
ra gasz ko dás csen dül ki.

Hexaméterekben s pentaméterek-
ben szí ve sen ver selt min den pá lya sza-
ka szá ban a köl tõ. Év na pi ver set szen-
telt Nagy Gás pár nak, Vasy Gé zá nak 
és Cseh Kár oly nak e mû for má ban. 
A ke rek év for du lók múl tán ki de rült, 
hogy bi zony nem csu pán al kal mi 
köl te mé nyek ezek, de er köl csi üze ne-
tük ma ra dan dó, s a sze mé lyes hang-
ütés csak még hi te le seb bé te szi ez 
opuszokat. Az tán ott van egy má sik 
meg le pe tés utá nuk: fi a ta lok is meg iri-
gyel het nék azt az idõt len ero ti kus vib-
rá lást, amely a tes ti sze rel met di csé ri 
és zen gi an tik met ru mok ban.

A disz ti chon leg mí ve sebb, leg ra-
fi nál tabb vál to za ta az úgy ne ve zett 

le o ni nus, amely nek sor vé ge i nek csen-
gé sét bel sõ hí vó rí mek ké szí tik elõ. 
Ba bits Mi hály vagy Ko vács And rás 
Fe renc új s újabb le o ni nu sai után er re 
is ta lá lunk szép pél dát a Dom bos út 
ol da la in.

Daktilusszal, szin tén daktilusszal 
in dul egy má sik köl te mény is, az tán 
mint egy õsi ka nász tánc ban, ap róz-
va lé pe get (proceleusmaticusszal) a 
köl tõ:

Er dõ szé len
ber ke nye pi ro so dik, ber ke nye

[pi ro so dik éret ten.
Dér har mat tól
kön  nyel a sze me te le,

[ringadoz a le ve le –
õz ret ten.

 (Weöres -imp ro vi zá ci ók I.)

A Weöres-pastiche han gu la tá ban 
az 1935-ös esz ten dõ ben szü le tett 
Õszi éj jel / iz zik a ga la go nya, / iz zik 
a ga la go nya / ruhája.… kez de tû hí res 
gyermek(?)versre rí mel, ám rit mi ká-
ja már egy má sik Weöres-opuszéval 
is meg egye zik (Árok mel lett / üsz-
kös a fa de re ka / üsz kös a fa de re ka, 
kikorhadt…). Ke nye res Zol tán tól tud-
juk, hogy a köl te mé nyek az Or szág-
úton / hos  szú a je ge nye sor, / hos  szú 
a jegenyesor…-ral in du ló ba ka nó tá ra 
ké szül tek. A há rom ver set (a két 
Weörest meg az eny hén ir re den tát) 
Szõcs Gé za he lyez te egyet len dal be-
tét ként szín pa di da rab já ba az 1990-es 
évek ben. Ke rék Im re egy ne gye dik 
va ri á ci ót rög tön zött:

Õszi su gár tól
mé zes a táj.
Be le-be le csíp a
vad ma dár.
Er dõ szé len
ber ke nye pi ro so dik,

[ber ke nye  pi ro so dik
[éret ten.

A szó tag mé rõ vers for mák kö zül 
(nem is tu dom, hogy re gisz te rük bõl 
még me lyik ben nem al ko tott Ke rék 
Im re?) ez út tal egy igen meg ka pó 
jam bu sit vá lo ga tott az el sõ cik lus ba 
a köl tõ. A lük te tõ vers lá bak hoz iga-
zí tott szö veg hang zás vi lá gát kan csa lí-
tott mon gol-rí mek kel is gaz da gab bá, 
tel je seb bé tet te:

Gi zel la, jaj, Gi zel la,
ga zel la-ter me tû lány…

Kosz to lá nyi ra em lé kez tet (aki  kan-
csal rí met kom po nálta a Szep tem be ri 
áhitat sor vé ge i ben) Ke rék vers nyi tá-
sa, ám Arany Já no s-i õszi kés han gu lat-
ban fe je zi be a köl te mé nyét:

Kö röt tem min den om lik,
ol dozd fel ret te gé sem,
s ha per ce jön, ka rod dal
rin gass át a ha lá lon!

(Bo ron gós anakreoni)

Szó lam nyo ma té kos ma gya ros ver-
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se lés ben íród tak a kö vet ke zõ ver-
sek: Be tyár dal, Adas sék tisz te let 
(Szervátiusz Je nõ em lé ké nek) és a 
Hommage à Bu da Fe renc, Ré gi tánc-
dal – Sze pe si At ti lá nak cí mû opuszok. 
Egy ötö di ket pe dig azért is so ro lok 
eb be a te za u rusz ba, mert nyil ván va ló, 
hogy dal lam ra szerzette a köl tõ. (Akár-
csak az Ad notam Ba las si-ver sét!) Az 
õsi ma gyar hang zás ba ko po gó vers lá-
bak ze ne i sé ge úszik be, s meg va ló sul, 
ami köl té sze tünk ben oly’ ki vé te le sen 
be tel je sít he tõ: élet re kel, fel csen dül a 
szi mul tán rit mu sú vers sor:

Há rom kis lány cser fel a jár dán,
tû sar kú ci põ mind nek a lá bán,
ke rü li a tó csát, ide lép, oda lép,
há rom kis lány, va la hány cso da szép.

(Két Csa ná di mi ni a tûr 1.)

Csa ná di Im rét – s ez egy ál ta lán 
nem mel lé kes meg jegy zé se e so rok 
író já nak – ok vet len Ke rék Im re mes-
te rei kö zött kell szá mon tar ta nunk. 
An nál is in kább, mi vel a két köl tõt a 
kö zös for ma kul tú ra, a test vé ri du nán-
tú li táj ha zá kon túl még va la mi ro ko-
nít ja. Ez pe dig az a kö zös ih let, amely 
fest mé nyek és szob rok elõtt fog ta el 
ha son ló an a vers al ko tó test vér mú zsá-
kat. Csa ná di Im re „kis mes ter ként” 
Írott ké pek cí mû cik lu sá ban nem csu-
pán ér tel mez te a mû tár gya kat, de azok 
mû vé szi ér té ké tõl füg get le nül egy re 
re me kebb sa ját ver se ket írt. Alföldy 
Je nõ kéz fo gáskö zel bõl lát hat ta a „ver-
sek ben fel mu ta tott mû vek” vi lá ga i nak 
szü le té sét mind két köl tõ mû he lyé ben. 
Míg Csa ná di 1972-ben kez dett be le 
utol só pá lya sza ka szá nak fõ mû vé be, 
ad dig a pé csi ta nár kép zõ rajz sza kán 
vég zett Ke rék Im re ini ci á lé ja az 1977-
ben meg je lent Zöld pa rázs cí mû kö te-
té ben ta lál ha tó (70. old.: Egry). Ke rék 
Im re Csa ná di ha lá la után is foly tat ta a 
fest mé nyek hez s a fest mé nyek rõl szó-
ló, a fest mé nye ket vers sé va rá zso ló 
fü zé rét, s e Dom bos út cí mû kö te té ben 
ta lán ép pen azok a hol land csend életté-
mák ál tal ih le tett vers sor ok ta lál ha tók, 
ame lye ket Alföldy Je nõ an nak ide jén 
Csa ná di Im re köl te mény so ro za tá ból 
ta pin ta to san hi á nyolt (Pieter Claesz: 
Csend élet son ká val; Pieter Claesz: 
Vanitas). A Vi rág völgy-ös  szeg zés ben 
(2002-ig) a kö vet ke zõ fes tõk höz vagy 
mû ve ik hez tar to zó ver sek sze re pel-
tek: Egry Jó zsef, Kas sák La jos, Kon-
dor Bé la, Var ga Hajdú Ist ván, Van 
Gogh, Cha gall, Breughel, Cé zanne, 
Rouault, Klee, Vermeer, Bor sos Mik-
lós, Kokoschka, Hen ry Moore, Bán ki 
Ju dit, Ferenczi Bé ni, Remb randt, 
Modigliani… 

A rá juk la po zá som ból ké szí tett 
gyors lel tár nem le het tel jes, mi vel 
úgy van az Ke rék Im re köl té sze té ben, 
hogy egyet len fes tõ tõl nem csu pán 
egy ké pet ver selt meg – Breugheltõl 
a leg töb bet. (Nem hi á ba – a köl tõ 
sop ro ni la ká sá tól-mû he lyé tõl nem 
esik tá vol a bé csi Albertina gyûjtemé-
nye…) Az új kö tet ben két Breughel-
szonettet adott köz re Ke rék Im re. 

Breughel té mái kö zül ez út tal nem egy 
han gu la tos ha vas táj kép te ré be lép, 
ha nem az idõ sebb Pieter mes ter nek 
egy 1562-ben szü le tett bo lond-port-
ré ját kel ti élet re. (Breughel: Dulle 
Griet) A má sik fest mény rõl írott 
kép a Ha za té rõ csor dát lát tat ja. Kor-
mos Ist ván Mosonszentmiklóson, és 
Ke rék Im re Háromfán hány szor, de 
hány szor volt ta nú ja en nek a gyer mek-
ko ri, ké sõ dél utá ni je le net nek, amit a 
XVI. szá zad ban már Pieter Breughel 
sem lát ha tott más kép pen. Ke rék Im re 
szo nett jé ben így nem csu pán a csor da, 
de ma ga az idõ is ott vo nul, vagy ami 
ugyan az, meg kö vül egy pil la na ta:

Po hos var jú fi gye li õket dög re-
só vá ran, oly kor bõ szen ká ro gat va,
vagy el-el kap va poc kot, ege ret.

S ez így megy nap ra-nap: meg állt
[örök re

e perc, re ce hár tyán kon meg ta pad va –
vo nul a bõ gõ, ká ro gó me net.

A terc ina kétszin tes: a föl dön az 
im boly gó bõ gõ ál la to kat te re li a gör-
csös hu sáng, az ég ben pe dig a ká ro gó 
te remt mé nyek ka va rog nak sza ba don, 
bal jó san is. Ke rék Im re a komp lex és 
mo dern ko ri idõ áb rá zo lás ked vé ért itt 
föl ad ja azt a szin te nép me sei lá tás mód-
ját, amit Sze pe si At ti la fi gyelt meg 
so mo gyi ver se i ben, tud ni il lik, hogy 
Ke rék Im re csó kái és var jai „nem 
csak az év szak vál tás hír nö kei, ha nem 
a re mény sé gé is”. (Lásd a fi a tal ko ri 
– Var jak cí mû – Ke rék-köl te ményt 
a kö tet má so dik cik lu sá ban a 88. ol da-
lon! Breughel it te ni fe ke te ma da rá nak 
meg fe le lõ je az a hol ló, ame lyik Pe tõ fi 
vers be li be tyár já nak alak ját kí sé ri a 
pusz tai tél ben.)

A szo nett – s most nem csu pán a 
ké pek kel ta lál ko zó ver sek for má já ra 
gon do lok – „arany kul csa” e gond dal 
ki gon dolt s meg szer kesz tett ver ses kö-
tet nek. Az Ulysses, utol só út ja elõtt 
cí mû szo nett ál ar cos, fél-ál ar cos 
ön arc ké pe a köl tõ nek. Sze mér mes 
val lo más az öre ge dés sel is da co ló, 
az al ko tó ere jé ben jog gal bi za ko dó, 
a mu lan dó ság ra is ne met mon dó sze-
mé lyi ség tõl. S hogy ta nú sá got te gyen 
éle te szü retko rá nak gaz dag sá gá ból, 
meg koc káz ta tom, ol va só i nak re mek-
mû vet aján dé ko zott. Gulácsy La jos 
fest mé nye (A va rázs ló kert je) olyan 
„kö zép ko ri slá gert” hí vott elõ Ke rék 
Im ré bõl, amely bár me lyik elõd, mes-
ter oe uv re-ének ék kö ve le het ne.

Ke rék Im re új ver sei kö zött vé gül 
olyan kis szer ke ze te ket ta lá lunk, szám 
sze rint 35-öt, ami ket el sõ lá tás ra hai-
kuknak ne vez nénk. Nem já runk mesz-
 sze a va ló ság tól, hi szen há rom so ros 
köl te mé nyek rõl van szó, ám a szó tag-
szá mot, a 17-est nem tart ják, il let ve 
nem min dig tart ják be. Még is ja pá ni 
ver sek ezek, s olyan pil la nat ké pek, 
amik nek Kosz to lá nyi is ne vez te rö vid 
ver se it. Ke rék Im re nem csat la ko zott 
az el múlt két év ti zed ben Ma gyar or szá-
gon dú ló haiku-versengéshez az zal, 

hogy „háromkáiban” fe sze sen utá noz-
za a távol-keleti for mát, amely egy az 
egy ben amúgy is meg va ló sít ha tat lan. 
(Ho gyan is le het ne – pél dá ul – egy 
fü zért lét re hoz ni ma gyar nyelv ben 
az igék ki ik ta tá sá val?) Ke rék Im re 
a haiku ma gyar, sõt du nán tú li vál to-
za ta i ból ad gyöngy sort a ke zünk be. 
Ta lán a leg szebb da rab jai ép pen azok, 
ame lyek az örök ké va ló ság és rom lé-
kony ság po li fó ni á ját kot táz zák le a 
mi ni a tû rök ben:

Pá rál ló õsz idõ ben
az út men tén szo mor gó
bá dog jé zust eszi a rozs da.

(Bá dog jé zus)

Má ju si fû ben zöld fa-Krisz tus fe küdt,
sze ker cé vel hasgatott ol da lá ba
han gyák hord ták fe hér to já su kat.

(Fa-Krisz tus, má ju si fû ben)

Az új köl te mé nyek fe je ze te után 
kö vet ke zõ cik lus cí me meg je lö li a 
má so dik rész tar tal mát: Ver sek ré gi 
fü ze tek bõl (1958–1977). Va gyis azon 
zsen gék, be mu tat ko zó kö tet be nem 
ke rült lí rai da ra bok ról van szó, ame-
lye ket már vál lalt szer zõ jük, csak 
még nem ad ta köz re õket. (Egy kis 
 pél dány szám ban meg je lent köny vé-
ben (Tó par ti al ko nyat. Sop ron, 1998.) 
ugyan az itt ta lál ha tó 47 opuszból 
egy tu cat nyit már is mer het az épü lõ 
Ke rék-élet mû fi gyel mes ol va só ja, ám 
így együtt: a Dom bos út ban ta lál ja. 
Ha vis  sza ka nya ro dom a me ta fo rá hoz, 
hogy e könyv há rom pil lér re ne he ze-
dõ épít mény, ak kor akár azt is mond-
ha tom Ke rék Im ré rõl, hogy nyak tö rõ 
mu tat vány ba fo gott, ami kor friss sa ját 
szer ze mé nyei és Shakespeare-szonett-
fordításai kö zé il lesz tet te fi a tal ko ri 
ver se i nek ed dig leg tel je sebb gyûj te mé-
nyét. A vers-szen tély sta ti ká ja va jon 
nem szen ve di-e meg, hogy el sõ lá tás-
ra nem a na gyobb mes ter ség be li tu dás-
sal ál lí tott köl te mé nyek bõl – mint épí-
tõ ele mek bõl – emel ke dik e köz bül sõ 
ré sze? Ilyen kor azt kell ten ni a szem-
lé lõ dõ be fo ga dó nak, hogy meg ke re si 
azo kat a so ro kat, ame lyek tõl szá mít va 
a köl tõ már el vét he tet le nül meg is mer-
szik pusz ta ke ze nyo má ról.

Az ol va só akár meg le põ dik, akár 
nem, de min den kép pen ész re ve szi, 
hogy Ke rék Im re té mák hoz va ló von-
zó dá sai több év ti ze des el té rés sel is 
ro kon mo tí vu mok fe lé mu tat nak. A 
haj nal-fes té sei kö zül (örök to posz!) 
bár me lyik szü let he tett vol na akár a 
XX., akár a XXI. szá zad ban. A fi a-
tal ko ri Ba la ton-vers ben gyöngy ház-
fé nyû / kagy ló, a haikuban ka le va la i an 
fel tö rés re vá ró to jás héj az éji ég. Ha a 
köl tõ nem he lyez te vol na ele ve már új 
és ré gi al ko tá sa i nak cik lu sá ba vá gáns 
mu la tóda la it, most alig ha tud nánk 
meg mon da ni, me lyik volt elébb.

Ke rék Im re ko rai köl te mé nyei 
kö zül ma ra dan dó nak bi zo nyul tak a 
Jó zsef At ti la-i vers nyi tást imi tá ló Az 
volt a leg szebb (teg nap a boly hos 
langy sö tét ben / mé láz va bak tat tam 
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ha za), az Egy el szá radt cse resz nye fá-
ra, az Anyám, az Éne kek éne ke, a Var-
jak és a Ka rá cso nyi ének cí mû ver-
sek. A köl tõ bát ran vá lo gat ha tott be lõ-
lük az esz ten dõk so rán, va la hány szor 
a cik lus-szer kesz té sek köz ben szük sé-
ge volt egy-egy vers da rab já ra. E kö tet 
több év ti ze des ver se i bõl hadd emel-
jem ki vé gül az édes ap ja em lé ké re írt 
köl te ményt. Cha gall-le be gé sû, meg-
ka pó köl te mény, ám sem nem ke le ti, 
sem nem nyu ga ti pik tú rá val nem ro ko-
nít ha tó, mi vel a vers ké pe i nek or na-
men ti ká ja ízig-vé rig ma gyar:

Lát ta lak apám
ami kor fel vet ted a vo nót s

[meg gyan táz tad
ami kor ar cod sze líd-szo mo rú an 

[rá haj tot tad a he ge dû re
[…]
s a he ge dû S-ala kú nyí lá sa in 

[káp rá za tos
szí nes tol lú ma da rak röp pen tek 

[ki és csõ rük bõl
csil la go kat ere get tek az ég re és

[csat tog tak és tril láz tak
azu tán a fá kon hal kan ki pat tan tak

[a rü gyek is
(Ta vaszt va rá zsol tak a hú rok)

A Dom bos út-kö tet har ma dik ré sze 
mû for dí tá so kat tar tal maz. Sza bó 
Lõ rinc 80 év vel ez elõtt 31 Shakes-
peare -szo net tet tett köz zé a Nyu gat 
ha sáb ja in. Ke rék Im re most 22-t. 

Sze re lem-, mu lan dó ság-, szép ség-, 
fél té keny ség- és idõ-, idõ- és idõ-él mé-
nyek rõl szól nak e szo net tek. Hogy 
a köl tõ sze rel mé nek szép sé gé vel 
ho gyan bá nik el az idõ, azt min den 
kor lí rá ja va la mi lyen di va tos han gon 
meg éne kel te. Shakes peare nem csu-
pán fél té keny volt a min den ve tély-
tár sak kö zött leg fé lel me te sebb re, az 
idõ re, de Sza bó Lõ rinc ér tel me zé sé-
ben egye ne sen köz tör vé nyes, erõ sza-
kos, kü lö nö sen ke gyet len bû nö zõ nek 
lát tat ta:

„Az élõ mag für dik a fény özön ben,
nõ, meg érik, de alig volt di csõ,
san da sö tét tör gló ri á ja el len,
s amit adott, meg ront ja az Idõ:
le mar ja friss ham va dat, ifjuság,
s rán co kat vés a szép ség

[homlokára…”

E LX. szo nett ben Ke rék Im re meg-
sze mé lye sí té se eny hébb íté le tet mond 
ki az idõ re: csak an  nyit, hogy irígy…

Min den élõ, amint nap fény re buk kan,
Már ar ra vá gyik, hogy ki tel je sed jék,
S ha be ért, kez dõ dik rom lá sa

[nyom ban,
Az irígy idõ ifjusága kely hét
Kö nyör te le nül szer te szét zi lál ja,
A su gár zó-friss arc ra ár ko kat vés… 

Ke rék, ami kor ar ra utalt, hogy 
mi min dent el bír a nyel vünk, te li be 
ta lált. Az irígy idõ jel zõs szer ke zet-
tel ugyan is Shakes peare ko rá nál is 
mes  szibb re tá gít ja az as  szo ci á ci ós 

me zõn ket. Irígy idõ, ezt a szó kap cso-
la tot ugyan is Ho ra ti us hasz nál ta már, 
s tet te az idõfo gal munk egyez mé nyes 
je lé vé, mond hat nám: egy szer és min-
den kor ra. A szár nyas idõ, az irigy 
idõ, a min dent meg ron tó idõ mél tó 
el len fe lei az iga zi köl tõk. Aki is me ri 
és sze re ti a du nán tú li Ányos Pál so ra it 
az ele nyé szen dõ ró zsá ra, bi zon  nyal 
ha son ló kö vet kez te tés re jut. Shakes-
peare ró zsá ját új ra plán tál ta Ke rék 
Im re, it te ni föld be. 

(Ha zánk Ki adó Kft. 2009)
Né meth Ist ván Pé ter

A rá kér de zés a rá ci ó ra ter mé sze te-
sen nem pusz tán nõk tõl nyert alap elv. 
Elég egy pil lan tás az õsi, mi ti kus 
jel ké pek bõl épít ke zõ szür re a lis ták 
mun ká i ra, mond juk Klee mû vé re, A 
szép ker tész nõ re vagy A nõk, ma da-
rak hold fény ben cí mû Miro-képre, s 
e mû vé szi irány zat ról már is ki de rül: 
ami lyen elõ sze re tet tel kö tõ dik a nõk-
höz, olyan kön  nye dén tol ja hát tér be 
a rá ci ót. Az vi szont egy ál ta lán nem 
vé let len, hogy Brokés Ág nes rõl, aki 
nem csak köl tõ, ha nem nagy sze rû kép-
csi ná ló em ber is, a mû vé sze ten be lül 
ép pen a szür re a liz mus jut eszé be az 
em ber nek.

De hát mi is a szür re a liz mus? Mert 
nem csu pán né hány jó eszû fran cia 
ta lál má nya, sok kal ta ré gibb (vol ta-
képp az õs mû vé szet bõl elõ vett) áram-
lat. A bel sõ lá tás rész le te zett ké pei? 
Az, amit a hu sza dik szá za di irány zat 
leg fõbb orá ku lu ma, Bre ton dek la mál: 
„A szür re a liz mus a gon dol ko dás dik tá-
tu ma az ér te lem el len õr zé se nélkül…
” A kép- és szó kap cso lat ok ma ra dék ta-
lan föl sza ba du lá sa? Bi zarr és fan tasz-
ti kus já ték a va ló ság fe lett? Hát játsz-
 szunk egy ki csit! Íme, há rom vers rész-
let. Az el sõ: „Egy szer re kezd tünk egy-
má sért resz ket ni, örök re. / / Kar csú sor-
sod azon nal vé rem be ivó dott / És it tad 
esen dõ, fe ke te vé re met.” A má so dik: 
„Szí ved for má ja kép ze let be li, / S sze-
rel med el ve szett vá gya im ra ha son lít. / 
Ó, ámb ra só ha jok, ál mok, te kin te tek.” 
És a har ma dik: „Nem de ös  sze fûz zük 
az éle tün ket / Mély csönd tõl sú lyos és 
ho má lyos lom ha tük rök / Ûré ben, hol 
pu cér ke zem ké ped ku tat ja / An gya li 
föld, sú lyos gyöngy sor, elég / Ra gadj 
ma gad hoz, ne ves sem mi ség.” Go nosz-
ko dó, de csöp pet sem go nosz já ték ez, 
né mi ár má nyért cse ré be ta lán egy kis 
ta nul sá got is kí nál. Tud ni il lik az el sõ-
nek idé zett so ro kat Brokés Ág nes ír ta, 
a má so dik ci tá tum szer zõ je Eluard, a 
har ma dik vers rész let, az au to ma ti kus 
írás je gyé ben,  Brokés–Eluard du ett, 
a két szer zõ so ra i nak ön ké nyes ös  sze-
ol vasz tá sa – s le gyünk õszin ték: nem 
áll-e meg e pre pa rá tum ként lét re jött 
har ma dik da rab is mint a szür re a liz-
mus egy min ta pél dá nya? Per sze: já ték 
ez, nem több, szó sincs itt a vég te len-
ség ta nú i nak fe lel te té sé rõl, vi lá gok 
cse re be rél ge té sé rõl. Az, hogy Brokés 
és Eluard ös  sze ra gyog nak: kö zös üdv 
a szá muk ra. De azért a mai köl tõ nek 
tán nem árt ész ben tar ta nia, hogy min-
den va la ha volt írás irány egy ben is ko-
la is, aho vá, a köl tés ki esõ im pul zu sa-
it pó to lan dó, az em bert kön  nyû szer-
rel vis  sza vonz za az ösz tön, azon felül 
pe dig: hall gat ni a tu dat ta lan dik tá lá-
sát nem utol só prog ram, min dig szép 
ír ni, akár éj fél tõl éj fé lig, ám nem min-
dig mu száj.

Aki vi szont nem ijed meg sa ját 
erõs kép ze le té nek te remt mé nye i tõl, 
vi lá gok fun dá lá sá tól, fé lig-med dig 
már köl tõ. „Jól ír ni an  nyi – mond ja 
Buffon –, mint jól gon dol koz ni, jól 
érez ni és jól ki fe jez ni – egy szer re kell 
hoz zá szel lem, lé lek és íz lés.” Mi ó ta 

Mi is a tét?
(Brokés Ág nes köl té sze té rõl, 

a Sze re nád ürü gyén)

Egy nõ, már at tól, hogy nõ: köl té-
szet; az élet be ve tett hit szé pe, míg 
hoz zá ké pest a fér fi: fon tos ko dó fan-
tom; igaz, a nõk kö ze lé ben oly kor 
em ber fe let ti en ke mény kö té sû kí sér tet-
nek mu száj len nie. Mi ben tel jes hát 
a nõ lí rai vol ta? Ab ban, hogy a nõi 
lé lek nem a hûs rá ci ó ba ka pasz ko dik 
el sõ sor ban, ha nem in kább meg sej ti a 
dol go kat. A fé rfi észa ki as tá vol sá ga i-
val szem ben õ ke le ti es me se, att ri bú tu-
ma it, mint a lí rá ét ki fej te ni, ki me rí te ni 
nem min den na pi öröm és stra pa. S a 
nõ, akár a lí ra, csu pa ér zés, a leg vál-
to za to sabb köl té szet: a fül re pesz tõ 
né ma ság tól az ál dó ki ál tá sig. Fülep 
La jos sza va i val: „Raj ta ke resz tül 
ve zet az út min den fe lé, õ a min den ség 
ka pu ja”. S õ az, aki ben sért he tet len az 
a kü lön lé lek, amely szín re tar ka és 
sok, ám va ló já ban vé gig egy, s aki ben 
– mint Ma dách Évá já ban – új ra és új ra 
föl csí rá zik a le he tõ ség. 

Egy tév tan kö vet kez té ben sok 
lány- s as  szony köl tõ sér tés nek ve szi, 
mo rog és til ta ko zik, ha olyas mit hall, 
hogy a nõ más – és más képp ír, mint 
a fér fi. Még ta na kod ni is hasz ta lan a 
kér dé sen. Kü lön ben is: a fe mi nis ta 
ta len tu mo ké nál sze ren csé re ma ga-
sabb be ál lí tott ság a ter mé sze té. A 
de ne vé rek és a ko lib rik pél dá ul a 
vi rá gok ná szá hoz fû zõ dõ ten ni va ló ik-
ban so ha sem té ved nek, és a mé hek 
is re me kül fel is me rik a méz jel zést, 
s va la mit bi zo nyo san sej te nek ar ról, 
hogy a por zó nem a ter mõ, ha nem 
egy meg ha tá ro zott egész két ré sze, 
akár a fér fi és a nõ. S ez az osz tott ság, 
ki vált a köl té szet ben, nem ki zá ró lag 
azon mú lik: ki be szél ér ce seb ben, ki 
ol va dób ban. A ké sõ hu sza dik szá zad 
egyik leg kí mé let le nebb, leg ve lõ sebb, 
leg ta nul sá go sabb lí rai igaz sá gát, ha 
kérd ve is („El ménk bõl nincs ki út?”), 
tör té ne te sen Sylvia Plath ír ta le. De 
et tõl még egész élet mû vén ott a nõ 
kéz nyo ma. S hány keatsi al kat gya ra-
pít ja a gyön géd, om la tag, as  szo nyo-
san szen zi bi lis lí rát, amely bõl még is 
ki ér zik a fér fi úi szem lé let. 
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vi lág a vi lág, az ér te lem mun ká sai 
min dig is va la mi ef fé lé re lyu kad tak 
ki: hogy a kép ze let, a gon dol ko dás, az 
ér zés és a ki fe je zés ered mé nye a köl-
té szet; egyé ni fan tá zia, kom bi ná ció, 
me ta fi zi ka és szim bó lum. De va jon 
az  écriture automatique el vé re ala po-
zott írás tech ni ka, az álom ba kó vály gó 
tu dat, a tör zsi mû vé sze tek és a hi e rog-
li fák ata visz ti kus kul tu sza csak ugyan 
el visz-e odá ig, hogy a köl tõ ké pes sé 
vá lik a leg kü lö nö sebb cso da meg kom-
po ná lá sá ra; szin te egy azon moz du lat-
tal meg szül ni, üd vö zöl ni és (az iró nia 
köz be jöt té vel) mind járt ki csit gya láz-
ni is egy új szép sé get. Nem in kább 
ar ról van itt szó, hogy egy in ga tag 
én tá mad egy ugyan csak ki szá mít-
ha tat lan va ló sá got? Gyõ ze lem és 
szo ron gás ke ve re dik a szür re a liz mus 
kü lö nös szép sé gé ben; a lé te zõ és az 
el kép zelt va ló sá gok túl ten gé se, és (az 
írás nál ma rad va) az a nyel vi szo ron-
gás, amely rõl a sza vak örö kös üt kö zé-
se árul ko dik. Mert hogy is me ret len 
erõk gyer me kei, ám egy is me rõs vi lág 
vagy kö zös ség ne velt jei va gyunk, 
ahogy azt sza va ink is ta nú sít ják. 
Ak kor te hát a szür re a liz mus ma ga vol-
na a lá za dás? A szür re a lis ta (in té zi el 
a dol got Sartre): „Vé gül is ren ge te get 
fest és ir tó so kat ír, de iga zá ból so ha 
sem mit sem pusz tít el.” Ha va la ki a 
szür re a liz mus pél dát lan klas  szi sá nak, 
va gyis a te rem tés és a meg sem mi sí tés 
egy üte mû vá gyá nak így vagy úgy az 
örö kö sé vé vá lik, an nak szem be kell 
néz ni az zal, hogy sza va in ott ta pad a 
gya nú: a zse ni a li tás ál cá já ban meg je le-
nõ raffinement gya nú ja, és a for dí tott 
gya nú, hogy agya fúrt sá ga nem más és 
nem több, mint ima a zse ni a li tás hoz.

Ezt a fe szült sé get Brokés Ág nes 
Sze re nád já nál ke vés könyv il luszt rál-
hat ná fé nye seb ben. De Brokés gyõz! 
Ne té ved jünk, õ nem tisz tán szür re a lis-
ta köl tõ, ám túl azon, hogy az irány zat 
ilyen-olyan re mi nisz cen ci ái nél kül ma 
nem igen kép zel he tõ köl té szet,  va la mi 
szuk ces  szi ós jegy Brokés Ág nes szin-
te min den  egyes ver sét ro kon ság ba 
hoz za a szel le met fel for ga tó szür re a-
lis ták hu mo rá val, ab szurd lá tás mód-
já val, vagy ép pen újat-aka rá sá val. 
S ná la is elõ-elõfordul, hogy je len tõ-
ség rõl ál mo dik a je len tés nél kü li ség, 
s õ is el-el té ved ab ban a kö nyör te len 
sem mi ség ben, mi sze rint a legvalósze-
rûtlenebb a leg iga zabb. S õ sem tud 
mit kez de ni, ha a mû vet mint kész 
konst ruk ci ót meg seb zi az ir ra ci o ná lis 
di a dal ma; s in nen már iga zán rö vid 
az út oda si et ni, ahol egy nem ép pen 
so vány hang dik tál: ho zsán na né ked, 
tö re dék. S amen  nyi ben e tö re dék 
egyes-egye dül a szo kat lant kul ti vál ja, 
iga za lesz a szer zõ nek: „Ez a si va tag 
nem transz cen dens. / Ez si va tag.”

Hogy a sé mák tól va ló fé le lem a 
sa ját sé má i ba ta szít ja a köl tõt? Szó 
sincs ró la! Az írás fo lya ma tos vizs ga, 
de rá le gyin te ni a ré gi erõ fe szí té sek re: 
az egy ben az ak tu á lis fel adat le ke ze lé-
se is. Úgy hogy az érin tett szür re a liz-
mus, egy ál ta lán: a for ma gyar ló sá ga it 

Brokés Ág nes a ke gye let esz kö zé vel 
old ja fel. Egy ré gi-ré gi alak za tot vesz 
elõ a ma ga ze né jé hez: a sze re ná dot. 
Ami éj je li mu zsi ka, ha gyo má nyo san 
a sze rel me sek ked ves ked nek ve le 
egy más nak. Me sé lik, hogy egy szer 
Haydn és mu zsi kustár sai sze re ná dot 
ad tak egy csen des bé csi ut cá ban; a 
ki sze melt ház elõtt a mes ter ar ra kér te 
tár sa it, hogy az õ jel zé sé re va la meny-
 nyi en kezd je nek el ját sza ni, csak ar ról 
nem szólt, hogy mind egyik mu zsi kus-
nak más-más kot tát adott. A ször nyû 
lár má ra ki ér ke zõ csend biz tos elõl 
szét fu tott a tár sa ság, egye dül a nagy-
bõ gõst si ke rült fü lön csíp ni. Ha eb be 
az anek do tá ba be le kép zel jük Brokés 
Ág nest, õ biz to san ke re ket old. Mert 
az ál ta la gyúj tott sze re ná don gyak ran 
olyan rit mus ban csúsz kál nak az or na-
men sek, mint ha a vé let len len ne az 
egyet len szer kesz té si el ve, s mint ha 
a sze re nád nem is éj je li ze nét, ha nem 
ké pek nyers fris ses sé gét je len te né, 
tar ka-bar ka ka le i dosz kó pot, s né ha 
bur leszk célt. A sze re nád le bír ja ön ma-
gát, re ván sot vesz ön nön gyen gé in, 
a ked ves ke dést oda adás ra cse rél ve, 
a csen des bé csi ut ca jel kép ét szé les 
tér re.

Ez az a köl té szet, amely nem csu-
pán bá tor sá gá val, ha nem a bá tor ság-
ból ki bom ló ke dél  lyel együtt vált ja 
meg szür re a lis ta ka lan do zá sa it. A 
non szensz tõl a ké pek ben élõ, szé pen 
for mált hang zá sig: Brokés Ág nes 
szá má ra csu pa sze re lem (él ve ze tet 
vagy el nyug vást ka ma to zó), jó té te-
mény, ki ál lás a vers; le het sé ges hogy 
mû he lyé ben szen ved ve ra kos gat szó ra 
szót, de a kész köl te mény me rõ te rem-
tõ kedv. El ve ti a meg szo kott ból, amit 
csak el le het ve het ni, vagy tú loz za, 
mint ahogy a szür re a liz mus fe ke te-
hu mo ra és ab szurd gesz tu sai is fel na-
gyít va je len nek meg ná la, ki fa csar ja a 
né pi es ke dõk szó kész let ét és stí lu sát, 
nyelv hû ség gel revoltál az õsi sé gért: 
tud ni il lik táj nyel ven is ír, és nem fél 
fur csa ság gal tol da ni a fur csa sá got. 
„Ti tkon meg eszem nagy ará nyú uzson-
nám”, „Ré zi né ni pó rá zon hoz za / Az 
en ge det len éle tet”, „Ja testömbe vert 
físzköt a Linyög / Há nem is nyög tem 
csak lilegöztem / Nadon figyöltem, 
szójjon a Lílök”. E vég he tet len kü lönc-
ségfo lyam és a hoz zá  tár sí tott köz lõ, 
tár gyi la gos hang: já ték, meg an  nyi 
gri masz, a be tû ve tés sza bad ság ér zé-
se – és drá ma. Kár, hogy egy szer-
más  szor, mint ref rén csap le Brokés 
tö re dé ke i re a hi e de lem: ír ni az írá sért 
is ok vet le nül ér de mes. Egy né mely 
da rab ja idõ sza ki lí ra, mely a nyelv 
il len dõ vagy vul gá ris vál to za tá ban, 
is me rõs han gu la to kat for mál. „Ez a 
mu lat ság er de je / A szél itt mák kal 
van te le / Most vers bõl ki és vers be 
be / Ez a mu lat ság er de je”, „Sze re lem 
/ Sö tét, for ró ro mánc /Sötét. / / Tes ti-
ség / Nyir kos, fi a tal bõr / Sze re tõk.”, 
„A Szép ség a langy lég ben resz ke tett 
/ Nyög tem: a ros seb, a kur va anyád / 
Tün dök le tes, vi rá gos fák alatt / Szir-
mok közt, hol örök ké vár ta lak.”

A ta go lat lan szer ke ze tû (a cik lu sos 
osz tást ke rü lõ) Sze re nád nem egy 
pont ján, a ha tá sát vesz tett pá tos  szal és 
az üres for mu lák kal szem be ni helyt ál-
lás esz té ti ku ma, és ott, ahol te tõ zik, 
a leg sú lyo sabb böl cse le ti kér dé se ket 
szub li mál ja, még hoz zá igen csak ere de-
ti mó don. Igen, a Sze re nád ki fogy ha-
tat lan a szí nek bõl, a fri vo li tás ból; ha 
úgy hoz za: ala kos ko dik, imitt-amott 
ta lán af fek tál is, de mennyi meg le põ 
oximoron, men  nyi ki fe je zõ me ta fo-
ra, men  nyi nyel vi le le mény, s amint 
a szö veg va kí tó fé nye it lej jebb ve szi 
a szer zõ: lám, men  nyi ko moly ság is, 
men  nyi új ös  sze füg gés. Az egyé ni ség 
me ta fi zi kai kö zép pont já ból ere dõ 
nagy lí ra. Amely ugyan a ta pasz ta lat 
szó kész le té re tá masz ko dik, de több-
rõl: a lé lek leg bel sõ szen ve dé lyei rõl 
és meg pró bál ta tá sa i ról be szél. E szim-
pá ti ák és há nyó dá sok csak mu zsi ká-
juk ban, tem pó ik ban és metrumaikban 
kü lön bö zõ ek, az es  szen ci á juk ugyan-
az; az új nak és az ónak im po záns 
mû vé szi ve gyí té se. Vis  sza za rán do-
ko lás a ha gyo mány hoz, ér zé keny ség 
a vá rat lan iránt. Já té kos, álom sze rû, 
ugyan ak kor a logosz, a böl cses ség 
lí rá ja is. Friss me rí tés az örök ké azo-
nos ból, on nan, ahol min den: egy, de 
ami képp pél dá ul a Sze re nád han goz-
tat ja, úgy ez az örök ké-egy még is 
re ve lá ció. S kü lö nös képp im po ná ló 
gesz tu sa a szer zõ nek, ami kor az élet 
át lag él mé nye it, na pi moz za na ta it fej ti, 
szö vi, bo nyo lít ja, va rá zsol ja, ami kor 
egy il la nó je len ség nek is táv la tot tud 
ad ni. Tö mör ség re tör és abszt ra hál, de 
eköz ben örö me i nek, szen ve dé se i nek 
és szen ve dé lye i nek sze mé lyes sé gét is 
fo koz ni ké pes. Mint ha csak ugyan egy 
ko ráb ban meg lé võ egész bõl tör del ne 
cse re pe ket, hogy az tán az át me ne tek, 
az ana ló gi ák bra vú ros mû vé sze té vel 
il les  sze ös  sze õket hol fi nom, misz ti-
kus, hol ér des mo za ik ká. Itt min den 
kis szi lánk, min den kis da rab már-
már kü lön köl te mény, me lyek nek 
együtt kell elõ idéz ni ük az egész sej-
tel mét, vagy együtt kell elõ idéz ni ük, 
hogy mi lyen re mény te len té koz lás 
vég leg csak rész let nek lát ni min dent; 
tör vényt, mo rált, szép sé get. 

Ki ön ma gá ban az iga zi, tét re me nõ 
éle tet oly drá ga ér ték nek mu tat ja, mint 
Brokés Ág nes, ab ban a leg na gyobb 
fo kú élet igen lés az, hogy kész el mé-
lyed ni az is me ret len tit ka i ban. Ez is 
ré gi ká zus, de csak a leg na gyob ba ké.  
„Sej tek, sej tek én va la mit, / A jó Is ten 
tud ja, hogy mit, / De elég, hogy szól 
sejtésem…” Bi zony, e sza vak Pe tõ fi 
sza vai. Brokés sem mi vel sem ke vés bé 
sej tel me sen és el szán tan a „te rem tést 
szó lí tot ta fel tánc ra.” Ál doz hat ja-e 
ma gát az em ber en nél ér de me sebb 
fel adat ra? A Sze re nád szer zõ jé nél a 
ham le ti kér dés ilyen pom pás so rok-
ban csa pó dik le: „Em lék szem: föl kért 
élet és ha lál / Tán col tunk fé lig be csu-
kott sze mek kel / Per zselt a tes tünk, 
iz zott, ös  sze ért”. S aki elég me rész a 
gon dol ko dás ban, ab ban ho gyan is ne 
öt le ne fel: „Ke gyel mi kér vényt írok. / 
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Le gyen vé ge. Öl je nek meg / Vagy ha 
nem, ez után / Hadd le gyek ja pán.” E 
lí rai bra vú ro kat kö ve tõ en kér dés-e, ki 
az, aki „Ha nyatt fe küdt az anya föl dön 
/ Szét tárt ka rok kal. Mint kit vár nak / 
Rég úgy érez te már ma gát.”

Eb ben a sze rel mes as  szo nyok ra 
em lé kez te tõ moz du lat ban és ra jon-
gás ra mél tó lát vány ban egy fur csa, 
kü lön le ges vers hõs száll alá, ki vé te les 
ál lo má sok kal a há ta mö gött, gyar ló-
szép em ber ként; e gyar ló ság nak és 
szép ki szol gál ta tott ság nak azon ban 
sem mi kö ze a ma ga ki seb bí tés hez, sõt! 
Ez a leg el von tabb és a leg konk ré tabb 
hû ség; az em lé kek, az ér te lem, az ér zé-
ki ség, õsi és mai bor zon gá sok, volt és 
az el jö võ al kal mak sû rít mé nye, a ta laj 
irán ti hû ség. Vé let le nül vagy nagy 
vi har ban, de egy szer min den ki rá jön, 
hogy nincs más, ahol – mert vár ják 
– szét tárt ka rok kal ha nyatt fe küd het: 
csak az anya föld. Vagy sem mi.

(Orp he usz Köny vek, 2009)
Kelemen Lajos

fö lött sze met hu nyó ele gan cia Kosz to-
lá nyit, az esz mé let ön kín zó mû ve le tei 
(s a ké pi és a fo gal mi sík egy más ba 
írá sa a lí ra lo gi ká ja sze rint!) Jó zsef 
At ti lát jut tat ják eszünk be. A há rom 
cik lus (Föl di hol mi; Több a sem mi-
nél; Nincs nap, nincs éj) akár ha az 
e di lem mák kal va ló szem be sü lés 
fo ko za ta it je löl né, alig ész re ve he tõ en 
fo koz ván a já té kos sá got, a dal sze rû sé-
get, a sem mi von zá sá nak ki tett élõ bát-
ran té to vá zó kí sér le te it a ma ra dás ra, a 
ma ra dan dó ság ra.

Gaz dag és vál to za tos po é ti ka lak-
ja be a köny vet. Epig ram ma ti kus 
ver se ket, rö vi debb-hos  szabb da lo kat 
és bo nyo lul tabb szer ke ze tû gon do la-
ti köl te mé nye ket egy aránt ta lá lunk; 
s föl tû nõ vers ta ni je len ség a hos  szú, 
az ale xand rint egy-egy met rum mal 
min dig meg ha la dó so rok szabadver-
ses höm pöly gé se is (hol rím mel, hol 
anél kül). A hang után zó és han gu lat-
fes tõ sza vak ér zé ki sé gé hez lét ma gya-
rá zó el vont ság tár sul; az archetipi-
kus motívumpárok (vi lá gos ság/sö tét-
ség, ember/Isten, föld/ég, lét/nem lét, 
sem mi/min den, van/nincs) vis  sza-
vis  sza té rõ ér vén  nyel ját sza nak sze re-
pet az egyen sú lyos dik ció ki ala kí tá-
sá ban; a vá ro si szce ni ka rend re ter-
mé sze ti ké pek be tû nik át; a lé nye gek-
tõl sú lyos vers be széd gya kor ta szó já-
ték ok tól kön  nyeb bül meg. Az esz mél-
ke dé sig kon cent rált rá cso dál ko zás a 
lé te zés kö zön sé ges té nye i re, az éle tet 
be né pe sí tõ ap ró sá gok ra (Ril ke, Kosz-
to lá nyi, Jó zsef At ti la el sõ ren dû ké pes-
sé ge volt ez is) kont rasz tos szép ség-
gel il lesz ke dik a vers anya got ke re te-
zõ, két Shakes peare -mot tó ma gasz to-
sabb böl cses sé gé hez.

Elõ hang ként szó lal meg, elõ leg ként 
csen dül föl a nyi tó vers szor di nó ja: 
„Ke mé nyebb? Nem, csak egy ki csi / 
hi ány zik min den tárgy ból / újab ban, 
ke ve sebb, több, nem ami / volt, hát-
rébb, mé lyebb rõl vi lá gol. […] Még 
te rít ve az asz tal, // az em ber ér zi, hogy 
nem hagy ják / le es ni, ma gá ba ful lad ni, 
/ de már lö työg ni kezd a nad rág, / túl 
szel lõs min den hol mi, // és cso da és 
ke ve sebb, mint volt. / És hát tal megy 
elõ re, / lük tet, mint egy sár ga, sö tét 
folt, / és csak a ha lál az elõ nye” (Gyor-
su lás; 9.). A ke gyel mi pil la nat, ami kor 
lát szik „szé le a ma gas nak” (Újabb 
át vál to zás; 40.) s a „csa pá sok és sem-
mi sé gek” (Föl di hol mi; 42.) al kot ta 
élet in do ko lat lan szép sé ge avat ja szép-
pé és von ja a ke gye lem ma ga sá ba az 
evi den ci ák ra döb be nõ meg szó la lást. 
Köl tõi te li ta lá lat ok so rát idéz het jük pél-
da ként ar ra, mi fé le úton-mó don be szél 
Báthori köl té sze te a sem mi vel ha tá ros 
lét, a ha lál lal iga zolt élet, az Is ten nel 
ma gya rá zott em be ri je len ség idõ be 
zárt drá má já ról: „Nem vol tunk itt, csak 
el tû nés sel” (Sé ta li tá nia; 61.); „El per gõ 
ég táj em ber, ál lat” (Kész a min den; 
65.); „Néha-nem-lenni vol na jó, / hogy 
is mer jük a lét ha tá ra it” (Tûr he tõ; 67.). 
Az ön ér tel me zés szo ron gó kí ván csi-
sá ga a nem lét la kó i tól („Akik most 
nin cse nek, el mond ják, / ki va gyok” 

– Csen des va rázs lat; 130.) és a sem-
mi ál tal jel zett fel sõbb ha ta lom tól 
vár na ha nem is biz ta tó, de biz to sabb 
vá la szo kat: „a sem mi tud leg in kább / 
is ten rõl hoz ni min tát” (Fecs ke; 139.); 
„Égek az ég eme le tén, / hol is ten van 
és nincs re mény” (Mi cso da erõfeszí-
tés!; 147.). A „Min den Egész el tö rött” 
Ady-fé le kor kép ét fes ti át on to ló gi á-
vá, s az ál mok me ta fi zi ká já hoz kö ze lít 
álo mi jam bu sok kal az egyik leg szebb 
vers e tárgy kör ben: „Min den el tö rik 
a vi lá gon. / Mel lé kes mú lik, lé nyeg 
mú lik, / de vé gig meg ma rad az álom / 
a zá rolt, hû vös földöntúlig: / a reg gelt 
az es te be töl ti, / fény ra gyog fel majd 
kön  nyen dél ben, / dol gok fu tá sát utol-
érem / és ma gas is lesz, ami föl di” 
(Túl élés vagy élet; 51.).

A nyelv egy szer re tit kos rak tá ra 
az el mu lasz tott le he tõ sé gek nek: „az 
em be rek kel // azt ér de mes, ami az 
em be ren túl / van, las san meg be szél-
ni” (Így vagy úgy; 12.), s me ta fo rá ja a 
ben sõ élet in tim transz cen den ci á já nak: 
„meg sej ted, itt ró lad be szél nek / szé pet 
és fél szeg ször nyû sé get / a mes  sze ben-
ned hang zó lé nyek” (A tá vo zás ké pei 
I.; 18.). A hi te les lét kí vá nal ma is a 
hi te les be széd del kap cso ló dik ös  sze 
(ame lyet mint ha épp a kí vá na lom 
le he tet len vol tá ról ér te ke zõ köl te-
mény ál lí ta na elõ…): „A tisz ta sá got 
akar tuk min dig, / és min dig a szenny-
ben vé gez zük. […] Nem al kal ma sak 
a / gon do la tok éle tünk meg ér zé sé re. 
Ki kel le ne / cse rél ni a sza va kat, vagy 
nyer ni kel le ne / egy má sik foly ta tást 
az élet ben vagy az után, / hogy is ten 
se ge del mé vel vagy anél kül tisz táb ban 
/ lás sunk. De van-e tisz ta ság anél kül, 
hogy nem / lé te zünk? Csa pás a nem-
lé te zés is az igaz ság / szem pont já ból. 
Nem megy ez a tisz ta ság-erõl te tés, 
/ az em ber még se tud más ra gon dol-
ni. És a sár ra / is min den ál dott nap 
gon dol ni kell. Más ként / a dol gok 
fen sé ges nek ha zud ják ma gu kat. De 
/ le het, hogy az a meg ol dás, hogy 
egy más ban la kik a / ket tõ” (Tan köl-
te mény; 29–30.). A vé ges ség él mé nye 
sza va tol ja a re ményt, hogy a sza vak 
(„Mon dás”) és a dol gok („tett”) va ló-
sá ga vé gül egyet len lé nyeg gé tud hat 
egy be ren de zõd ni: „Míg élünk, ele ven 
a lát szat. / Csak a hi ány tesz lé nye ges-
sé. / Mon dás és tett nem tö rik ket té, / 
mi köz ben majd ha lál ra vál nak” (Át lé-
nye gü lés; 52.). A mû vé szet té for mált 
nyelv esé lye it de rí ti föl a hölderlini 
vers be széd va lós sá imi tált mél tó sá-
ga: „Vis  szük jó ra mi is, van ne ta lán 
esély, / s mû ve ink nek a kért égi erõ 
ki jár / oly kor. Ám a ke zün ket / tisz tán 
kell oda nyúj ta nunk” (Za va ro dott ság 
[Friedrich Hölderlin]; 58.). S hos  szú 
ol da lak kal ar rébb a nyug tá zó lel tár 
tárgy sze rû sé ge ad hírt az el bu kás 
tör vény sze rû sé gé rõl – s e tör vény sze-
rû ség még is csak föl eme lõ vol tá ról: 
„Jön nek sza vak, an gya lok, ku dar cok” 
(Reg ge li borongolás; 101.).

Nyíl tan is ha gyo má nyok kö ze lé-
be in vi tál több szö veg hely. A Sö tét 
van cí mû vers pél dá ul A Du ná nál 

El per gõ ég tá jak
(Báthori Csa ba: Jel a sem mi rõl)

Báthori Csa ba ren dü let len iram ban 
te re bé lye se dõ élet mû vé ben (a ver sek, 
mû for dí tás ok, es  szék, kri ti kák és 
pró zai mû vek sû rû jé ben) nem lá tunk 
fõ- és mel lék ága kat; in kább az iro da-
lom nak szen telt élet, a szel lem nek 
hó do ló mun ka bont ha tat lan egé szet 
for má zó ered mé nyét, ered mé nyes sé-
gét van al kal munk üd vö zöl ni.

Leg újabb ver ses kö te te szer ve sen 
kö vet ke zik a ko ráb bi ak ból; leg föl-
jebb né mi te ma ti kus arány vál tás jel-
zi, hogy nem egy sze rû foly ta tás ról: 
in kább a meg hó dí tott vers nyel vi vi lág 
ki tá gí tá sá ról, rész le te zé sé rõl, pon to sí-
tá sá ról van szó. Mert a gyer mek kor 
táv la tát e mos ta ni ver sek is rend re 
meg nyit ják, s a múl tat ér tel me zõ lí rai 
be széd ezek ben új ra kü lö nös gyön géd-
ség gel for dul a szü lõk alak ja fe lé; de 
hang sú lyo sabb, mind egy re hang sú-
lyo sabb be széd tárgy az idõ sö dõ lét 
tu da ta, az el mú lás, a ha lál, a sem mi 
anyag ta lan sugalmai. A múl tat meg-
tes te sí tõ em lék ké pek mel lett nö vek võ 
erõ vel bom la nak ki a jö võt sej tõ-sej-
te tõ kép ze tek, il let ve az egye te mes 
lét tör vé nye ket fag ga tó fi lo zó fi ai abszt-
rak ci ók.

A Jel a sem mi rõl cím nem vé let-
le nül hív ja em lé ke ze tünk be a ké sei 
Kosz to lá nyit: Báthori e kö tet ben meg-
nyil vá ní tott föl fo gá sa sok te kin tet ben 
az Ének a sem mi rõl köl tõ jé re mu tat 
vis  sza. (S raj ta ke resz tül Heideggerre, 
Ril ké re – és, mond hat nánk, egy egész 
mû ve lõ dés tör té ne ti tra dí ci ó ra.) Ki 
az én? Mi az élet? Mi ként van vagy 
nincs (vagy van is, nincs is) a sem mi 
és az Is ten? E kér dé se ket te szi föl ez 
a vers vi lág; eköz ben lét für ké szõ el tö-
kélt sé ge Ril két, a sa ját két ség beesés 
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Jó zsef At ti lá ját hoz za kö zös ne ve zõ-
re a kul túr tör té net ben az egyet len 
én alak má sa i ra rá is me rõ Borgesszel: 
„Ra va szabb va gyok Odüs  sze usz nál, / 
ir gal ma sabb Jé zus nál, / ke gyet le nebb 
va gyok, mint Ti mur Lenk, / de Szók-
ra tész is ta gad ja / té to va sá gom mal, 
hogy / tud na bár mit is töb bet, mint / 
hogy nem tud sem mit, s azt is alig. 
// Min den ki ben nem van, / min den ki 
hi ány zik be lõ lem, / de egy adott pil la-
nat ban / meg ta lá lom én, vagy meg ta-
lál ja / más ne kem az egyen sú lyo mat. 
[…] Ha meg szá mol nám, hány lény / 
va gyok az em ber és az ál lat kö zött, 
/ szó hoz se jut nék a se reg let tõl, / a 
meg le pe tés tõl, a masz kok túl sú lyá tól” 
(Sö tét van; 31.). A Sül  lye dés hang üté-
se és lá tás mód ja az Es ti Kor nél éne két 
és az Ének a semmirõlt író Kosz to lá-
nyi hoz tér vis  sza (nem elõ ször, nem 
utol já ra), hó do ló mí ves ség gel: „csak 
amíg élek va gyok má so lat lan / fel szí-
nen va gyok zen gõ és ke ren gõ / fel szín 
alatt ve szen dõ ma ra dan dó” (33.).

Arány lag szû kös, ám an nál faj sú-
lyo sabb cso por tot al kot nak azok a 
köl te mé nyek, ame lyek a fér fi és a nõi 
prin cí pi um egy más ra utalt sá gá ból, a 
sze re lem és a sze re tet ter mé szet fö löt-
ti ha tal má ból ve zet nek le va la mi nõ, 
egy szer re vi gasz nak s vágy nak tet szõ 
kö vet kez te tést. Ez a – szin te min dig 
hó do la tos tar tal mú – mû ve let föl tû nõ 
gya ko ri ság gal esik egy be az ál mok 
jel be széd ét ér tel me zõ má gi kus-lí rai 
gesz tus sal: „Ár nyam tól meg sza ba dí-
tot tál, / amíg meg ket tõz tél a fé nyen. 
/ Mes  szebb re lá tok ál ma im nál, / mert 
éj sza kám csak fe le ré szem. // A han-
god, és sze med bo gyó ja, / nem kell 
más ne kem a ha zá hoz. / Csak em lé-
ked el len sú lyoz za / majd az ûrt, amit 
a ha lál hoz” (A hat van ér ve; 49.). A 
sö tét nap szak kö ze ge kell ah hoz is, 
hogy – a lát sza tok tól im már el nem 
va kít va – a be szé lõ meg lát has sa és 
föl fejt hes se a har mó nia alak za ta it, a 
ter mé sze ti fe no mén („sze lek re”) és a 
sze mé lyes sors ta pasz ta lat („sze re lem-
re”), il le tõ leg a föl di táv la tok („mesz-
 sze ség”) és a men  nyei pers pek tí vák 
(„ma gas ság”) egy ként al li te rá ci ó val 
je lölt ös  sze tar to zá sát: „Hús, hû vös-
ség, izom az es te, / sze lek re osz lik s 
sze re lem re. // Mi le he tet len, lét re vált 
át, / a mes  sze ség pe dig ma gas ság” 
(Es ti for rás; 144.).

Báthorinál nem „ke ve re dik” a 
tra gi kum és az iró nia, az elé gi kus a 
ko mi kus sal, a gro teszk be a pá to szos: 
ezek foly ta tó la go san fönn tar tott, mert 
szi lárd dá ki mun kált egy sé ge van je len 
– új, még név te len mi nõ ség ként – a 
kö tet lap ja in. A nem lét tel ha tá rolt élet, 
a sem mi vel szem be né zõ lé lek je len lét, 
az élet nek ér tel met adó ha lan dó ság 
esz té ti kai ere dõ je ként, a ko mor de rût 
de rûs ko moly ság gá át for dí tó mû vé szi 
igye ke zet me men tó ja kép pen. 

Klas  szi kus (nyu ga tos és új hol das) 
alak tan ural ja Báthori Csa ba lí rá ját; 
de után ér zõ kön  nyel mû ség rõl még a 
ta lán ke vés bé si ke rült ver sek sem árul-
kod nak. Nem, mert a megöröklött for-

ma nyel vi har mó ni át a köl tõ sû rû sor-
át haj lá sok kal, sza po ra köz be ve té sek-
kel, ra fi nált rí mek kel s meg-megdöc-
centett rit mus sal, egye di for mai meg-
ol dá sok kal és a szó kincs sok fe lé te kin-
tõ le le mé nyé vel bo nyo lít ja to vább, 
sú lyos bít ja el, te szi mél tó vá a ter hek-
hez, ame lyek rõl szól ni kí ván. Mint 
aki nem éri be a gyé mánt szép sé gé-
vel: min tá kat is fa rag be lé.

(Nap kút Ki adó, 2009)
Hal mai Ta más

is sze mé lyes, már-már za var ba ho zó 
in ti mi tá sok kal fû sze rez ve, na gyon 
is a szub jek tum ra sza bot tan, né ha 
per sze önironikusan, ro man ti ku san, 
al kat tól füg gõ en. Amúgy bé kés, ben-
sõ sé ges, az adott külviszonyokkal 
ko ránt sem há bo rú zó vi lág ez, olyan 
ki egyen sú lyo zott élet vi te lû if jú ság, 
amely ben még nem is me rõs az élet 
óvó bur kát fel sér tõ, a sor sot fe je te te-
jé re for dí tó ka tar zis. Lel ke sí tõ el sõ 
mû ve ik ben min den bi zon  nyal olyan, 
a köz tu dat ban ta lán már je len lé võ 
élet ér zés hír nö kei õk, ami majd egy 
egész nem ze dék re jel lem zõ nyo mot 
fog hagy ni.

Ab ban az egy do log ban biz to sak 
le he tünk, hogy a kö tet ben sze rep lõ 
al ko tók ol va sott mû ve ik alap ján ki vé-
tel nél kül te het sé ge sek, és te het sé gük 
mel lé meg ta nul tak ír ni is, ott ho no san 
mo zog nak a lí rai szö veg vi lág ban, s 
ahogy le ír ják, bi zo nyo san mû al ko tás-
ként hat, és amit le ír nak, egy csöp pet 
sem ér dek te len, csöp pet sem re mény-
te len.

Azt azon ban õk is sejt he tik, hogy 
na gyobb, messzetekintõbb, egye te me-
sebb táv la tok, egy más sal szin té zis be 
ho zott idegenközeli vi lág ké pek egy-
be vil ló dzá sa nél kül egy iga zi lí ra 
csak ne he zen, bot la doz va és vo na-
kod va ve he ti bir tok ba a szo ro san 
vett ma gán élet ap rócs ka vil la ná sa it, 
a rá juk ta pa dó, fi no man, el vi sel he tõ 
mér té kû re le hû tött ér zel me ket. Mi nél 
in kább a ki fe je zés meg szo kott ha tá rai 
kö zé szo rí tot tan kín ló dik a vers tárgy, 
an nál hal vá nyabb lesz a vers je len tés-
bõl in du ló ki su gár zá sa. Ugyan le het 
kény sze rû ség bõl – in kább vizs ga fel-
adat ként – egy gyu fás do boz ér zé se i rõl 
is ver set ír ni, csak nem na gyon ér de-
mes, hi szen a hoz zá ta pa dó gon do lat-
kör csak is a leg szû kö sebb, a már-már 
ér dek te len tar to má nyok ban mér he tõ. 
Egyet len re mé nyünk csu pán az le het, 
hogy az ér zé keny ér zé ki ve tü let nek, 
a gá ta kon át tö rõ köl tõi te het ség nek 
elõbb-utóbb min den kép pen meg te rem-
tõ dik a ki ve ze tõ út ja: ma gá nak va ló, 
sa já to san egye di ki fe je zé si for má kat 
ke res, s eze ket ese tünk ben ép pen – s 
ko ránt sem meg le pe tés ként – a szép-
iro da lom ad ta le he tõ sé gek ben ta lál ja 
meg. Leg in kább vers ben, aho gyan 
ko ra if jú sá gá ban da lol ni ké pes az 
em ber lel ke.

Na gyon fi a ta lok ról, tény le ge sen 
pá lyán in du lók ról lé vén szó, akik 
élet ko ruk nak és nem ze dé kük adott-
sá ga i nak meg fe le lõ en több nyi re egy-
más hoz igen ha son ló for mák ban, 
nyel ve zet tel és fo gal mak kal fe je zik ki 
ma gu kat, a leg ne he zebb eb ben a ko ra-
ál la pot ban azt meg ál la pí ta ni, hogy 
me lyi kük bõl vá lik majd olyan al ko tó- 
mû vész, aki nek a mû ve ré szé vé vá lik 
a ma gyar iro da lom nak. Az an to ló gia 
meg je le né se óta rit ká san meg je le nõ 
írá sa i kat ol vas va azt kel lett ta pasz tal-
nom, hogy an to ló gi a be li sze re pük bõl 
a tá ga sabb vi lá gok fe lé ki lép ve már is 
el kap ta õket va la mi fé le, csak az ön ma-
gá val elé ge det len fi a tal ság ra jel lem zõ 

Hos  szú még az út
(Hús és sakk. An to ló gia)

Nyolc, a ka masz kor ból ép pen 
ki nõtt, Gyõr höz kö tõ dõ szer zõ, 
hét köl tõ, a hét lí ri kus kö zül öt 
leány(nõ)költõ (Ágos ton Csil la, Bol-
dog Bet ti Be at rix, Hor váth Ber na dett, 
Hor váth Ve ro ni ka, Mechiat Zina) 
és két fiú (Bende Ta más, Se bes tyén 
Ádám), va la mint egy pró za író fiú 
(Far kas Er vin) mû vei jegy zik ezt a kis 
iro dal mi an to ló gi át. Al sóbb év fo lyam-
ba já ró egye te mis ták, fõ is ko lás ok; van 
kö zöt tük gim na zis ta is. Kö zös ben nük, 
hogy va la men  nyi en 1990 kö rül szü let-
tek, és min den ízük ben re mény tel jes 
pá lya kez dõk nek te kint he tõk. Kö zös 
az is, ahogy a ma guk szá má ra ed dig 
fel tér ké pe zett vi lá got né zik. Mû bé li 
kör nye ze tük még meg le he tõ sen szûk-
re sza bott, nem sok kö ze van az ál lí tó-
lag ki tá gult vi lág is me ret hez, glo bá lis 
lét ér zés-egye te mes ség hez, té má juk 
in kább a köz vet le nül el ér he tõ, tár gya-
ik a mel let tük le võk, a köz vet le nül 
meg érint he tõk, em be ri, sze rel mi 
kap cso la ta ik élet ko ruk nak és eb bõl 
fa ka dó an meg ha tá ro zat lan lét hely ze-
tük nek meg fe le lõ en ide ig le ne sek, pil-
la nat nyi ak és in ga tag ok. Ki csi, nem 
a nagy élet-ha lál táv la tok ra ve tõ dõ, 
ha nem a szo ro san vett hét köz na p ok-
ra fi gyel me zõ, a jó me leg szo bát, sok 
eset ben az ép pen adó dó sze rel mes 
ágyat s an nak ci ró ga tó ta ka ró it rit kán 
el ha gyó ez a te kin tet. A szin té zis re 
tö rek võ koz mi kus ság he lyett a már-
már bie der mei er re ci zel lált, óva tos 
mi ni ma liz mus, a hely ben fel lel he tõ 
és hasz no sít ha tó, biz ton sá got nyúj tó 
ap ró sá gok meg be csü lé se jel lem zõ 
rá juk, s az, hogy szem mel lát ha tó lag 
nem vá gyód nak el jut ni se ho vá on nan, 
ahol je len leg tar tóz kod nak. Mû vük 
hang hor do zá sa szin te szán dé kol tan, 
ha gyo mány ke rü lõ en a fel is mer he tõ 
szel lem uj jú ta ní tó mes te rek nél kü li, 
va la men  nyi en a poszt mo dern va la-
me lyik, hoz zá juk kö zel ál ló nak vélt, 
ép pen ak tu á lis nak te kin tett, nem 
túl zot tan iz gal mas ágá hoz kap cso lód-
nak. Egy sze mély te len sé get hir de tõ, 
szin te szá ra zon szö veg köz pon tú, a 
má sod la gos-har mad la gos szö veg je len-
tés ben nem túl sá go san több ré te gû re 
han golt irány zat dísz te len re le csu pa-
szí tott esz kö ze it hasz nál ják, na gyon 
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kí sér le te zõ-út ke re sõ kedv. Hogy ered-
mé nye sen-e, azt a ké sõb bi esz ten dõk 
és a to váb bi mû vek fog ják el dön te ni. 
Nyil ván lesz olyan kö zöt tük, aki fel-
nõt té vál va ab ba hagy ja a vers írást, 
s „ko mo lyabb” élet pá lyát vá laszt, 
de olyan is, aki ma ka csul, a kez de ti 
ku dar co kat le küzd ve lesz iga zi köl tõ.

A re cen zens vi szont csak av val az 
anyag gal fog lal koz hat, ami a sze me 
elõtt van. A jö võ ez eset ben sem le het 
a ke zé ben. Ép pen ezért fenn tart hat ja 
ma gá nak a té ve dés jo gát is. Hi szen 
ak ko rák a ma még be lát ha tat lan táv-
la tok!

Kez dem mind járt a pró za író val, 
Far kas Er vin nel. Õ még nem lát 
sem mit. Sem ön ma gát, sem azt a 
kö rü löt te tob zó dó ke gyet len vi lá got, 
ami rõl ír ni akar. Azt ér zi, hogy ne ki 
tör té net ben kell ki mon da nia va la mi 
lé nye ge set, na gyot, csak hogy eb ben a 
tör té net ben nincs még ben ne az al ko tó 
élet ta pasz ta la ta, ezért ma rad a mes ter-
kélt ség ízét száj ban ha gyó, se ma ti kus, 
kli sé sze rû en ki mó dolt, üres me se. 
Szé pet, jót, iz gal ma sat akar mon da ni, 
szél sõ sé ges erõk, lel kek ka tar ti kus 
üt kö zé sét sze ret né áb rá zol ni, csak 
az ese mé nyek lé lek ta ni hát te re nem 
nyílt ki még elõt te. Még sen ki nem 
fi gyel mez tet te ar ra, hogy ezt a se fü le, 
se far ka kis re gény-kí sér le tet nem ér de-
mes foly tat nia. Sok si ke rü let len írás 
áll még elõt te, amíg iga zi pró za író 
le het. De pró zát ne he zebb ír ni, mint 
ver set. Azért is ér nek ké sõbb a pró za-
írók, mert anya guk kal szem ben ma ka-
csabb nak kell len ni ük.

A köl tõk kö zött erõs szám be li 
fö lény ben van nak a lá nyok (a nõk). 
Ez a szám be li fö lény mint ha az új iro-
da lom tö ré keny va ló sá gát is tük röz né: 
a ma gyar iro da lom tör té ne té ben ta lán 
még so ha sem ver selt en  nyi nõ köl tõ 
olyan ki vá ló an, mint az el múlt húsz 
év ben. Nem vé let le nül tör té nik ez így, 
hi szen szem mel lát ha tó an az élet be li 
mik ro vi lág ok ba hú zó dás ko rát él jük, 
s ezek ér zé ki meg ra ga dá sá hoz job ban 
ér te nek az as  szo nyok. 

Mind egyik nek van jó ver se, em lé-
ke ze tes vi lá ga azon ban ke ve sek nek. 
Ágos ton Csil la dal lam lej té se, for ma-
kész sé ge, ele gáns iró ni á ja fi gye lem re 
mél tó. Õ a leg köl tõ ibb. Õ ír ta a kö tet 
cím adó ver sét is, ami en nek az an to-
ló gi á nak a leg jobb, leg iz gal ma sabb, 
leg em lé ke ze te sebb, de kom po zí ci ó-
já ban még is ki tel je sü let le nül, meg ol-
dás nél kül ma radt da rab ja. Pom pás, 
ere de ti öt let tel in dul a vers: „hogy az 
utol só va cso rá nál ki volt a sza kács / 
so se tud tam”, hogy az tán el fá rad jon 
a vé gé re. Ké sõbb, esz ten dõk múl tán, 
több ru tin nal, ta lán nagy sze rû vers 
is ke re kít he tõ be lõ le. Ér de mes len ne 
ak kor elõ ven nie. 

Aki nek már is szá mon tart ha tó, 
egye di szí nû vi lá ga lát szik, az Mechiat 
Zina. Az ál ta la áb rá zolt „zinaság” 
te nye res-tal pas uni ver zu má nak vér bõ 
ki tá rul ko zá si ké pes sé ge so kat sej tet. 
Õszin te sé get, ken dõ zet len sé get el sõ-
sor ban. Pró za ver se i nek sa já tos, szé-

pen lej tõ dal lam vi lá ga van, s amit 
meg je le nít, az va ló ban ke gyet le nül 
kí mé let len. Tra gi kus, parodisztikus, 
ugyan ak kor de rû sen fel ol dó a mö göt-
tes szo mo rú ság ban. Egy szer re több 
hú ron ját szik, s ezek a hú rok egy szer-
re nyer sek, ta pint ha tók, ugyan ak kor 
meg ha tó an ér zé ki ek.

Bol dog Bet ti Be at rix kot ta ver sei 
min den bi zon  nyal fi gyel met kel tõ ek 
– el sõ sor ban azok nak, akik tud nak kot-
tát ol vas ni. Ilyet azon ban már lá tott az 
avantgarde, vagy száz éve, ami kor a 
mûnemek ele ve re mény te len szin té zi-
sé rõl áb rán do zott.

Hor váth Ber na dett és Hor váth 
Ve ro ni ka egy elõ re jól, de nem fel tû nõ-
en ver sel nek.

A két fiú (férfi) kö zül Bende Ta más 
gör csös küz del me a ben ne ví vó dó 
anyag gal ki fe je zet ten tet szik. Alig van 
még fi gye lem re mél tó meg ol dá sa, de 
az lát szik a szin te pá nik sze rû tü rel met-
len sé get tük röz ve zá ru ló, gyors meg ol-
dást ke re sõ ver se ken, hogy mind ez csu-
pán idõ és köl tõi éré si fo lya mat kér dé-
se. Kü lö nös ér zé ke a sze mé lyes sé vá ló 
tra gi kum hoz, az em be ri lét am bi va lens 
mi vol tá hoz meg le het, se gí te ni fog ja õt 
to váb bi út ján.

Se bes tyén Ádám szin te kü lön ka te-
gó ria. És nem azért, mert õ a leg fi a-
ta labb, ha nem mert egye dül ben ne 
dol go zik az em be ri kul tú ra és lé te zés 
egye te mes sé gé nek mo tor ja, õ az, aki 
min dent „be lül rõl” fe dez fel, aki a 
kincs ke re sõ kí ván csi ság gal leg in kább 
meg ál dott, aki nek – Weöres Sán dort 
ha nya gul idéz ve – egy egész vi lág 
le het a ha mu tar tó ja, ha jól s fõ képp: 
egész sé ges ösz tön nel gaz dál ko dik a 
te het sé gé vel.

Hos  szú még az út, ami nek ele jén 
ezek a fi a ta lok jár nak, és csá bí tó ak 
a más irány ba te re lõ szi rén hang ok, 
és még nem hal lat szik egy ér tel mû en a 
jö võ ze né je. Ám a két vá lo ga tó, Sü tõ 
Csa ba And rás és Szalai Zsolt – ma guk 
is egy, mû ve ik kel már bi zo nyí tott új 
nem ze dék je le sei – még sem jár tak 
tév úton, ami kor ezt az an to ló gi át 
ös  sze ál lí tot ták. Sze re tet van mö göt te 
és gon dos ko dó oda fi gye lés. Még ha 
el sõ lá tás ra szûk nek is tû nik a me rí tés 
– a gyõ ri kul tú ra von zás kör ét te kint ve 
is szá mo san le het nek a te het sé gek – a 
ter mé szet sze rû en tö me ges raj zás ból. 
Élet ko ri sa já tos sá guk, hogy so kan 
akar nak mû vé szek len ni – hogy az tán 
ke ve sen le gye nek.

(Hermaion–Hazánk, 2009)
Kemsei Ist ván

tet ének meg je le né se volt, az iga zi 
át tö rést és kö zön ség si kert azon ban 
a 2006-os Mi lyen egy nõi mell? 
– Ha zánk szí ve cí mû nagy re gé nye hoz-
ta meg szá má ra. A szin te egy ön te tû en 
po zi tív kri ti kai vissz hang ta lál ko zott 
az iro da lom ér tõ nagy kö zön ség íz lé sé-
vel, és Kõrösi mû vé sze té nek a fõ so-
dor ba ke rü lé sé vel új, ed dig hi ány zó, 
ere de ti tó nus ho no so dott meg a ha zai 
pró za pa let tán. Ez a társ ta lan írói fel fo-
gás pe dig a rá é rõs ség ben, a pi hen te tõ, 
ön tör vé nyû las sú ság ban, a sa já tos 
idõ- és tör té ne lem szem lé let ben és a 
ki vé te le sen ér zék le tes kor fes tés ben 
fog lal ha tó ös  sze. Kõrösi re gé nye ez út-
tal is men tes a kü lön bö zõ pró za tech-
ni kai pa rá dék tól, csak me sél, ko nok 
ki tar tás sal, egyen le tes di na mi ká val, 
ki egyen sú lyo zot tan, fé lel mek tõl, szo-
ron gá sok tól men te sen. Aho gyan õ 
me sél, még sem azo no sít ha tó a ha gyo-
má nyos ér te lem ben vett fabulálással. 
Van nak ugyan sze rep lõi, ezek a sze-
rep lõk él nek, cse lek sze nek, sze ret nek, 
fél nek, meg al kusz nak, meg hal nak, 
te hát van tör té ne tük, még sem an  nyi ra 
az õ éle tük a fon tos Kõrösi szá má ra, õ 
in kább a kort me sé li el. A kor pe dig 
eb ben az eset ben a tel jes hu sza dik 
szá zad.

A ge ne rá ci ó kon át íve lõ, ti pi kus 
ma gyar sor so kat egy be gyú ró re gény-
épít ke zés már is me rõs le het a Mi lyen 
egy nõi mell?-bõl, ugyan ak kor az el be-
szé lõi né zõ pon tot az író itt egy ér tel-
mû en a je len ben je lö li ki. Kõrösi sa ját 
be val lá sa sze rint a het ve nes éve ket 
sze ret te vol na meg ír ni, azt a szür kén 
go moly gó em lék- és be nyo más hal-
mazt, ame lyet gye rek ként ta pasz talt 
meg, ám vé gül kény te len volt fel fej-
te ni a múlt fo na lát egé szen a szá zad-
for du ló ig, hi szen az a kor, amely rõl 
be szél ni akart, csak a szá zad ra jel lem-
zõ komp le xi tá sá ban ér tel mez he tõ, s 
vé gül a kö tet ho ri zont ját nem csak 
vis  sza fe lé, ha nem elõ re is ki ter jesz tet-
te, egé szen a kö zel múl tig, ahol az el be-
szé lõ el fog lal ja idõ be li po zí ci ó ját. Aki 
sze ret te elõ zõ re gé nyét, egész biz to san 
nem fog csa lód ni, hi szen a Sze rel mes 
évek a Mi lyen egy nõi mell? to vább írá-
sá nak is te kint he tõ. Er re a te ma ti kai 
ha son ló sá go kon és a már meg is mert 
el be szé lõi han gon felül Kõrösi ma ga 
is utal a leg kü lön fé lébb mó do kon. A 
Mi lyen egy nõi mell? té tel mon dat sze-
rû frá zi sa it fi nom, sa ját szö veg kö zi 
uta lás ként itt is el he lye zi, és eb bõl 
ar ra kö vet kez te tünk, hogy vég sõ 
so ron az el be szél ni kí vánt té ma és a 
szer zõ vi lág ról al ko tott ké pe mit sem 
vál to zott. Nem vé let len te hát, hogy 
ka rak te re it a Sze rel mes évek ben is 
se ma ti zál ja, az egy mást kö ve tõ ge ne-
rá ci ók ugyan úgy sze ret nek, ugyan úgy 
fél nek, ugyan azok ra a böl cses sé gek re 
jut nak, és bár a tör té ne lem min den 
ko ráb bi nál va dabb in ten zi tás sal és 
gyor sabb tem pó ban zaj lik, az egyes 
em be rek szint jén sem mi sem vál to-
zik, az idõ ugyan úgy fo rog kör be, 
a szív ter mé sze te mit sem vál to zik. 
Amíg azon ban a Mi lyen egy nõi mell? 

Nem is él tél iga zán
(Kõrösi Zol tán:

Sze rel mes évek – Gyá va ság)

Kõrösi Zol tán ed di gi írói pá lyá ján 
az el sõ szé le sebb kö rû nyil vá nos sá got 
ho zó ese mény Bu da pest, nõ vá ros 
(Kalligram, 2004) cí mû no vel lás kö-
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fó kusz pont já ban a sze re lem állt, ad dig 
a Sze rel mes évek a bol dog ság és a bol-
do gu lás kér dé se kö rül fo rog.

A kö tet mot tó já vá emelt Ná das 
Pé ter-idé zet sze rint: „Él ni ta ní ta ni a 
fel nö vek võ ge ne rá ci ót vagy túl élés re 
ne vel ni, ez két tel je sen kü lön bö zõ 
fel fo gás”. Vagy, ahogy a Mi lyen egy 
nõi mell?-ben ol vas tuk: „Az idõt nem 
túl él ni, ha nem meg él ni kell”. Kõrösi 
re gény alak jai azon ban úgy tû nik, nem 
ren del kez nek elég bá tor ság gal, hogy 
meg él jék ide jü ket, és túl élés re tö rek-
sze nek csu pán. Va gyis a bol dog ság 
elé he lye zik a bol do gu lást. Ahogy 
Kõrösi meg fo gal maz za, pusz ta al bér-
lõi sa ját éle tük nek. A túl élés egyik esz-
kö ze pe dig a kí vül ma ra dás. Már-már 
hi he tet len, men  nyi re fi gye lem re sem 
mél tat ják a tör té nel met. Ki az az Ady 
End re? Ki az a Ba bits Mi hály? Ki az 
a Szálasi Fe renc? – kér dez nek vis  sza, 
ami kor a kül vi lág be ten né a lá bát az 
aj tó ré sen. A sze rep lõk éle te és a tör-
té ne lem pár hu za mo san zaj lik, egy más-
tól tel je sen füg get le nül, és csak nagy 
rit kán ta lál koz nak e pár hu za mo sok: 
’61. au gusz tus 20-án, ami kor Gagarin 
be szé de köz ben szü le tik meg Már kus 
Gi zel la fia, és ’89. ok tó ber 23-án, a 
Köz tár sa ság ki ki ál tá sa kor, ami kor 
vi lág ra jön az a gyer mek, aki nek a sze-
mé lye meg ad ja az el be szé lés idõ be li 
vi szo nyí tá sai pont ját. Az egy más mel-
lett zaj ló két di men zió: a ma gán éle ti 
és a tör té nel mi, jól el kü lö nít he tõ sé gük 
el le né re egy ség gé fo nó dik Kõrösi ra fi-
nált szö veg szer ve zé se ered mé nye kép-
pen. Ám en nek a szö veg szer ve zés nek 
to váb bi ös  sze te või te szik kü lö nö sen 
iz gal mas ol vas mán  nyá a re gényt. Az 
egy más ba csú szó kü lön bö zõ nyel vi 
re gisz te rek jó arány ér zék kel tör té nõ 
vál to ga tá sa pél dá ul a tár gyi la gos 
hang vé tel el le né re hor doz né mi vé le-
mé nyes sé get. Ahogy Kõrösi be épí ti 
a narrációba a kü lön bö zõ ko rok po li-
ti ká já nak nyel ve ze tét, a pro pa gan da 
sti lá ris jel leg ze tes sé ge it és lo gi ká ját, a 
hat va nas-het ve nes évek gyo mor for ga-
tó an ha mis, ál de rûs hang vé te lû, nép ne-
ve lõ szó la ma it, a tech ni ka nyel vé nek 
szak sze rû sé gét, a kö rül mé nye sen 
ob jek tív tör té né szi ér te ke zõ nyel vet, 
ép pen a meg idé zett nyel vi pa ne lek 
pon tos és szak sze rû al kal ma zá sá val, 
a lát szó la gos azo no su lás sal mû köd te ti 
a kö tet egyik leg na gyobb eré nye ként 
fel mu tat ha tó, kör mön font, de nem 
to la ko dó iró ni át.

„Nem a ha lál tól kell fél ni, ha nem 
at tól, hogy még nem is él tél iga zán” 
– ol vas suk egy he lyütt, ami a re gény 
vé ge fe lé így egé szül ki: „… az 
em be rek egyik leg szo mo rúbb sa ját ja, 
hogy so ha nem is me rik fel azt, ha 
bol do gok. Foly ton csak vá ra koz nak, 
és eb ben a vá ra ko zás ban nem ve szik 
ész re, ami ép pen tör té nik ve lük.” 
E két té tel vo nat ko zá sá ban el mond-
ha tó, hogy a tör té net va la men  nyi 
sze rep lõ je úgy mú lik el a vi lág ból, 
hogy nem volt iga zán bol dog. Még 
Már kus Gi zel la is – egy fér jé vel 
meg te kin tett ope rett ne gé des me sé-

jé tõl meg it ta sul va – ös  sze ke ve ri a 
bol dog sá got a bol do gu lás sal, ami kor 
fér jé nek, és ez zel egy szer smind ön ma-
gá nak igyek szik bi zony gat ni, hogy 
mi lyen bol do gok is õk. Ez a je le net 
egyéb ként is ta lán a leg el ta lál tabb 
rész le te az egész re gény nek. Gi zel la 
fér je, Ka to na Sán dor el len szen ve sen 
pa ran csol ga tó mó don ve zé nyel le egy 
disz nó ölést, ide ge sí tõ en ak ku rá tus 
mun ká já nak le írá sá ba be le szö võ dik 
a nem sok kal ko ráb ban meg te kin tett 
Csár dás ki rály nõ szi ru pos vi lá ga, 
il let ve fe le sé ge es dek lõ bi zony ga tá sa 
vélt bol dog sá guk kal kap cso lat ban, és 
a gyö nyö rû en el len pon to zott hely zet 
még kel le met le neb bé vá lik az ope rett 
ri pa csul édes kés dal szö ve ge i nek 
és a disz nó vá gás köz ben el hang zó 
ba ná li san os to ba pár be szé dek föld höz-
ra gadt sá gá nak el len té té vel. 

Szót kell ej te nünk to váb bá ar ról a 
szo kat lan meg ol dás ról, hogy a szö veg-
test mel lett, a lap szé li mar gón az író 
né hány sza vas tól né hány mon da tos 
hos  szú sá gig ter je dõ jegy ze tek kel lát ja 
el a re gényt. Fur csa mó don mû köd nek 
ezek a szél jegy ze tek, mi vel né ha – leg-
alább is lát szó lag – nincs sem mi lyen 
kü lö nö sebb je len tõ sé gük, né ha vi szont 
hang sú lyoz zák a szö veg egyik-má sik 
gon do la tát, né ha iro ni zál ják a fõ szö ve-
get, né ha csu pán le xi ká lis ada tok is mer-
te té sé vel rész le te zik a kor fes tést. Ta lán 
az el ide ge ní tés volt ez zel Kõrösi cél ja, 
ta lán nincs is kü lö nö sebb je len tõ sé ge 
az egész nek, de akár hogy is, ol va sás 
köz ben gyak ran érez zük úgy, hogy 
ezek a jegy ze tek va la mi lyen mó don 
a re gény vá zát ad ják. Le csu pa szít ha tó 
len ne az egész re gény ezek re a ke re-
set len meg jegy zé sek re, vagy ha úgy 
tet szik, fel fog ha tók ezek a sem mi sé-
gek a re gény itt-ott el szórt mag ja i nak, 
ame lyek ta lán az író as  szo ci á ci ós ki in-
du ló pont jai vol tak. Ha így fog juk fel, 
érez het jük úgy, hogy Kõrösi be von ja 
az ol va sót a re gény írá sá ba.

Jól le het új re gé nyé ben na gyobb 
sze re pet kap nak a fér fi ak (kü lö nö sen 
Gi zel la fér je, Ka to na Sán dor), mint 
a Mi lyen egy nõi mell? ese té ben, 
ál ta lá nos ság ban még is el mond ha tó, 
hogy ez a re gény is el sõ sor ban a nõk 
szem szö gé bõl mû kö dik, nõk áll nak a 
kö zép pont ban, nõi szem mel lá tunk, a 
nõk né zõ pont ját tes  szük ma gun kávé 
ol va sás köz ben. Az el be szé lés sok-
szor mo zog az álom és éb ren lét ha tá-
rán, hár tya vé kony át me ne tet sej tet ve a 
ket tõ kö zött. A re gény egyes fe je ze tei 
le ke re kí tett sé gük nek kö szön he tõ en 
akár önál ló no vel lák ként is meg áll nák 
a he lyü ket, az ará nyok, a szer kesz-
tett ség a fe je ze te ken be lül és a mû 
egé szét te kint ve is mû köd nek. Ahogy 
ko ráb ban már tet tünk rá uta lást, 
Kõrösi tu laj don kép pen ko ro kat me sél 
el. A leg ap róbb rész le tek be me nõ tör-
té nel mi, szo ci o ló gi ai ös  sze füg gé sek-
kel és ada tok kal, ikonikus vagy akár 
ke vés bé jel leg ze tes tár gyak le írá sá val, 
ér zék szer vi ta pasz ta lá sok kal (jel leg ze-
tes szí nek, il la tok fel ele ve ní té sé vel: 
l. a Wart burg drapp szí ne és ös  sze té-

veszt he tet len Wartburg-szaga) te szi 
a szá zad kü lön bö zõ év ti ze de it át él he-
tõ vé, el kép zel he tõ vé, fel idéz he tõ vé. 
At mosz fé ra te rem tõ ké pes sé ge a rész-
le tes ség ben és ab ban a ké pes sé gé ben 
áll, hogy meg ta lál ja azo kat a ré sze ket, 
ame lyek az egé szet meg idé zik. A sze-
rep lõk bel sõ éle té rõl ke ve set tu dunk 
meg, ha be lé jük is lá tunk, in kább gon-
do la ta ik ban me rül he tünk el rö vi debb 
idõ re, mint ér zel me ik ben. Egy más ról 
al ko tott vé le mé nyük, egy más sal va ló 
vi szo nyuk nem vá lik ki mon dot tá, el be-
szélt té, a fel szín alatt vis  sza fo got tan 
iz zó szen ve dély, a vágy is csak né hol 
pa rázs lik ki a so rok kö zül. A kö tet sze-
rep lõi éle tü ket az idõ vel va ló, vesz tés-
re ítélt küz de lem ben, a ha lan dó ság és 
a fáj da lom re lá ci ó já ban élik, de tra gé-
di á ik so ha sem te át rá li sak, mint ahogy 
rit ka örö me ik sem. Nem egy csa lád és 
a csa lád egyes tag ja i nak tör té ne tét akar-
ja el me sél ni Kõrösi, ha nem – ahogy õ 
fo gal maz – egy Ma gyar or szág ne vû 
csa lád tör té ne tét ír ja. Fon to sak az 
ilyen csa lád tör té ne tek, mert a múlt tal 
va ló szem be né zés nek, a ke let-eu ró-
pai múlt fel dol go zá sá nak nincs jobb 
mód ja, mint az ilyen lel ki is me re te sen 
ki dol go zott re gé nyek ré vén fel ele ve ní-
te ni, mi több, új ra él ni a tör té nel met. 
Kõrösi rá adá sul van an  nyi ra sze rény, 
hogy nem akar ja le nyom ni a tor kun-
kon a sa ját vé le mé nyét a múlt bé li és 
je len ko ri po li ti ka vo nat ko zá sá ban, 
meg elég szik az zal, hogy te het sé ge 
sze rint fel mu tat ja, amit meg fon to lás ra 
ajánl az ol va só szá má ra.

(Kalligram Ki adó, 2009)
Fal vai Má tyás

Ik rek a sor ban,
ik rek a tü kör ben

(Mo hai V. La jos: Cent rum
és pe ri fé ria, Egy szín tó nu sai)

Aki nek nyolc  kö tet nyi mon dan dó ja 
van az iro da lom ról, és a mai ín sé ges 
idõk ben eh hez rend sze re sen (s re mél-
jük, kön  nyen) ki adói együtt mû kö dést, 
tá mo ga tást is ta lál, az tisz te let re mél-
tó, azt bi zony – hû en a hi va tá sá hoz, az 
el kö te le zett sé gé hez, a te het sé gé hez – 
ko mo lyan kell ven ni. Mo hai V. La jos 
es  szé i hez, elem zé se i hez, kri ti ká i hoz 
kez det tõl így vi szo nyul a pá lya társ, a 
szép író és a szak mán kí vü li ér dek lõ dõ 
egy aránt, s mind ez így ter mé sze tes, 
hi szen szer zõnk lá tás- és láttatásmód-
ja egy aránt em ber- és mûközeli, il let-
ve ol vas má nyos és pro fes  szi o ná lis, 
te hát ren del ke zik mind azon eré nyek-
kel, ame lyek ma e „hát rá nyos hely ze-
tû” mes ter ség kép vi se lõ i nek él vo na lá-
hoz csat la koz tat hat ják.

Jó év ti zed del ez elõtt ki adott ko rai 
gyûj te mé nye i ben (Pa pír bó ják, Kri ti-
kai la bi rint, 1996) még szép szám mal 
ta lá lunk olyan aján lá so kat egy-egy 
írá sa mel lett (pl. Mé szöly Mik lós hoz, 
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Rad nó ti Sán dor hoz, Kis Pin tér Im ré-
hez, Balassa Pé ter hez, Var ga La jos 
Már ton hoz), me lyek szin te a ta nít-
vá nyi tisz te let gesz tu sa i nak te kint he-
tõk, újabb kö te te i ben azon ban ef fé le 
uta lá sok már nem sze re pel nek, s bár 
pl. Mé szöly, Rad nó ti és Balassa ne ve 
a mos ta ni írá sok elem zõ-ki te kin tõ 
hi vat ko zá sa i ban is gyak ran fel tû nik, 
jog gal be szél he tünk e ko ráb bi jel zé-
sek el ma ra dá sa kap csán a meg szol-
gált al ko tói ön tu dat erõ sö dé sé rõl. 
Nem vé let len, hogy az elõ zõ es  szé-
kö te te ket (Édes csá bí tá sok – 2000, 
Tan me sék Danilo Kiš-tõl – 2002) 
szem lé zõ Ke le men La jos fel té tel 
nél kül mél tat ja a Szerb Antal-i isko-
lázottságú mû ér tõt, s hogy Mo ha i-
nak el fo gult-el fo gu lat lan hí ve, ér tõ 
fi gyel mé nek ér tõ vi szon zó ja lett az 
es  szé is ta-re cen zens Tandori De zsõ 
is. A Kri ti kai la bi rint an no két sze-
res hang súlyt adott az ér te ke zõi ars 
po e ti cá nak (be ve ze tõ hit val lás, plusz 
a hát la pon ta lál ha tó té te lek), a mos ta-
ni két gyûj te mény azon ban már csak 
funk ci o ná li san ér vé nye sí ti a szak mai 
ön el vá rá so kat, igaz, a fõ ként ba bit si, 
kosz to lá nyis és Len gyel Balázs-i 
szem lé le ti-me to di kai pár hu za mok 
ne ve sí té sé vel be azo no sít ha tó vá te szi 
es  szé írói ér ték pre fe ren ci á it, ha in di-
rekt mó don is. Kulcs fo gal mai közt 
a tár gyi la gos ság és szub jek ti vi tás 
ké nyes egyen sú lyá ra va ló tö rek vés 
ke rül az el sõ hely re (Szini Gyu lát és 
Déry Ti bort el is ma rasz tal ja al kal mi 
el fo gult sá gu kért), s ki áll amel lett, 
hogy az ér te ke zõt ne be fo lyá sol ja 
ka no ni zált-se ma ti zált ide o ló gi ai vagy 
esz té ti kai elvárásrendszer (el ret ten tõ 
pél dá ja Pándi Pál).

Szá mom ra az ars po e ti cá ból a 
legelgondolkodtatóbb az a szak-
ma i lag na gyon is in do kolt, szin tén 
több ször em lí tett té tel, mely sze rint 
az ár nyalt meg kö ze lí tés nek, ér tel me-
zés nek alap ve tõ kri té ri u ma a mû vek 
új ra ol va sá sa, az ös  sze füg gé sek 
fi no mí tó-pon to sí tó új ra tér ké pe zé se. 
Ugyan ak kor e ku ta tói kon cep ció 
gya kor la ti meg va ló su lá sa, ak tu á lis 
le nyo ma tai za var ba is ej te nek, ami-
nek az a leg fõbb oka, hogy Mo ha i nál 
a szer zõ-, té ma- és mû vá lasz tás ban 
nem csak hogy rend re vis  sza tér nek 
ko ráb bi írá sa i nak mo tí vu mai, ha nem 
az új ra köz lé sek is (it te ni ará nyuk 
kö zel 40 szá za lék nyi) rend sze res nek 
mond ha tók – igaz, jó ré szük úgy, 
hogy ere de ti for má já ban egy-egy ter-
je del me sebb, ki egé szí tett kom po zí ci ó-
ba szer ve sül, né mely kor pe dig ki sebb 
mér té kû szö veg- és kontextusváltoz-
tatással épül nek be az ár nyal tabb új ra-
gon do lás, kap cso lat fel tá rás lo gi kai 
rend sze ré be. (A fo lyó irat köz lé sek rõl 
pon tos jegy zé ket ka punk mind két 
kö tet vé gén, de a ko ráb bi kö te tek ben 
tör tént köz lé sek re a hi vat ko zás – két 
ki vé tel lel – hi ány zik.) A szer zõnk 
élet mû vét ke vés bé is me rõ, de mind-
két mos ta ni kö te tet ke zé be ve võ ol va-
só szá má ra eset leg kér dé ses le het az 
is, hogy az egyes tomusok át gon dolt, 

lo gi kus fel épí té se el le né re va jon mi 
in do kol ta egy más tól szét vá lasz ta ni 
az azo nos szer zõi-te ma ti kai kö tõ dé sû 
ta nul má nyo kat.

Az 1996-os kö te tek ös  sze ál lí tá-
sa kor egy rö vi debb Kosz to lá nyi-
mél ta tás mel lett szer zõnk ar ról tett 
em lí tést, hogy ter je del mi okok mi att 
a ró la szó ló ko mo lyabb ta nul má nya it 
ak kor nem kö zöl het te, az új köny vek-
ben azon ban vég képp bi zo nyí té kát 
ad ja an nak is, hogy leg in kább a 
Kosz to lá nyi-élet mû fog lal koz tat ja, s 
azon be lül is el sõ sor ban a re gé nyek. 
Ös  sze sen nyolc újabb ta nul mány köz-
re a dá sa nyo mán (ter je de lem és ér dem 
alap ján egy aránt) most már sejt het jük 
azt is, hogy a ku ta tó egy kis mo no g-
rá fia ös  sze ál lí tá sá hoz is ele gen dõ, 
ko moly anyag gal ren del ke zik. It te ni 
írá sai fõ ként a re gény író, il let ve két 
fõ hõ se, Vajkay Ákos és Novák An tal 
sze mé lyi ség raj zá ra össz pon to sí ta nak, 
mind egyik eset ben gaz dag ös  sze füg-
gés rend szert szem lél tet ve a szá zad elõ 
tár sa da lom tör té ne ti vo nat ko zá sa i val, 
pá lya ké pi ös  sze füg gé sek kel, a re gé-
nyek mel lék alak ja i nak kont roll funk-
ci ós meg idé zé sé vel egye tem ben. A 
poszt mo nar chi ás-pe ri fe ri kus ér tel-
mi sé gi esz mény- és il lú zió vesz tés 
ér zék le tes raj zát pon tos és fi gyel mes 
vi sel ke dés-lé lek ta ni meg fi gye lé sek 
ár nyal ják, szer zõ és sze rep lõ mo ti vá-
ci ós vizs gá la tát ava tot tan, ma gyar és 
vi lág iro dal mi ös  sze ha son lí tó ki te kin té-
sek kel vég zi Mo hai. Gaz dag mon dan-
dó ján ér zõ dik erõs sze mé lyes mo ti-
vált sá ga, ku ta tá sa i nak ala pos sá ga is. 
Biz tos va gyok ben ne, hogy mun ká ja 
még foly ta tó dik, s ha már a pá lya ké pi 
kap cso lat rend szer be ta nul sá gos ered-
mé nyek kel a ver se ket és no vel lá kat, 
il let ve a tár sa da lom tör té ne ti hi vat ko-
zá sok ba az Édes An na elem zé sét is 
be von ta, a foly ta tás ban bi zo nyá ra 
nem ma rad majd el A vé res köl tõ 
kor-pár hu za ma i nak, a senecai ér tel-
mi sé gi-ma gány nak ro ko ní tó kí sér le te 
sem (egy ak tu á lis cím adás be li át hal lás 
mi att az ol va só szin te szá mí ta na ezek 
mel lett egy Sárszeg–Ilosva ös  sze ve-
tés re – l. Mó ricz kis vá rosre gé nyét 
–, va la mint az ön be csa pás-mo tí vum 
ki eme lé se kap csán az ibseni-csehovi 
tí pus fi gu rák ro ko nít ha tó sá gá nak fel ve-
té sé re is, amint azt szer zõnk meg te szi 
pél dá ul a Hrabal- és Mándy-hõsök 
kap csán).

A ku ta tói kon cep ció a pe ri fé ria-
té ma élet mû be li ko hé zi ós sze re pét 
nem csu pán Kosz to lá nyi ra vo nat koz-
tat va ér té ke li el sõd le ges jel leg adó 
té nye zõ nek. Ha son ló hang súly ok alap-
ján szem lé zi fo lya ma tá ban-egé szé ben 
Bohumil Hrabal, Krúdy Gyu la és 
Mándy Iván re gény po é ti ká ját, s er re 
össz pon to sít Grendel La jos, Far kas 
Ár pád, Tar Sán dor mû ve i nek ér tel me-
zé se so rán is.

Ter je del mi szem pont ból – egy 
es  szén be lül – Kosz to lá nyi után Hrabal 
kap ja a leg több fi gyel met. Bár Mo hai 
ép pen ve le kap cso lat ban jegy zi meg, 
hogy az el fo gu lat lan, ér vé nyes és 

ér de mi rep re zen tá ci ó hoz na gyobb idõ-
táv la ti ho ri zont szük sé ges az elem zõ 
szá má ra (õ ma ga egyéb ként már más-
fél év ti ze de fog lal ko zik vá lasz tott ja 
élet mû vé vel), lé nyeg lá tá sa és ala pos-
sá ga most sem hagy ja cser ben. Üde 
szín folt ja írá sá nak, hogy a hrabali 
beszéltetéstechnika sti lá ris jel lem zõ it 
vizs gál va meg vil lant ja sa ját hu mo rát, 
szó já té kos rá uta lá sok kal sa ját alkotó-
imitatív nyel vi kész sé ge it is. Mi köz-
ben igyek szik tisz te let tel jes demitizá-
lással meg fej te ni a Hrabal-legendát, 
el fo gu lat la nul bár, de né mi leg ma ga 
is mí toszt te remt a zseb cse lek ra fi-
nált-egy sze rû ki vi te le zõ jé nek. Ha tá-
sos mód sze re a di a lek ti kus pár hu za-
mok ban va ló szem lél te tés. Ki vá ló an 
in teg rál ja és re á li san vé le mé nye zi a 
Zgustova- és Pytlík-féle ku ta tói, il let-
ve a Menzel és Es ter házy mû ve i hez 
kö tõ dõ mû vé szi ref le xi ók, kö ze lí té sek 
tü kör jel zé se it.

Az „iker kö te tek ben” itt is, ott is 
ta lá lunk ta nul má nyo kat a szá zad kö zép 
ma gyar no vel la- és re gény iro dal má-
nak há rom je le sé rõl. Mándy, Mé szöly 
és Ottlik pró zá ja szin tén kez det tõl fog-
va ku ta tá si te rü le te Mo ha i nak. A ró luk 
írott ta nul má nyok ban erõs irány vo na-
lat kép vi sel a biografikus-pályaképi 
is me ret ter jesz tõ tö rek vés. Mé szöly rõl 
szól va szer zõnk az élet mû ala pos fel-
dol go zá sá nak még min dig meg lé võ 
hi á nyát hang sú lyoz za, s több ször utal 
(bár konk rét hi vat ko zá sok nél kül) az 
ed di gi elem zé sek fél re ér té se i re, hi á-
nyos sá ga i ra is. Itt ma ga igyek szik a 
mu lasz tá so kat jó vá ten ni az zal, hogy 
tel jes és rész le tes pá lya ív meg raj zo lá-
sá ra vál lal ko zik, mely ben ki emel ten 
fog lal ko zik a mé szö lyi narrációs 
tren dek kel, a kor rajz ké szí tés ak tu á lis 
po é ti kai mód szer ta ná val, rész le te sebb 
elem zést ad a Saulusról, és ku ri ó zum-
ként ajánl ja fi gyel münk be Mé szöly 
„Jó kai-szó tá rát”. 

A má sod vo nal be li ér de kes sé gek-
re is ki ter je dõ fi gye lem egyik je le 
szer zõnk tõl, hogy a szin te ru tin sze-
rû nek mond ha tó Iskola…–Buda 
ös  sze ve tés, il let ve az Ottlik–Örley 
di lem ma tag la lá sa köz ben – ta lán 
el len sú lyo zan dó a tár gya lás mód rész-
le ges anek do ti kus sá gát – egy már-
már fe le dés be me rült le het sé ges ins-
pi rá ci ós for rás ra, Balla Bo risz Nicky 
nö ven dék cí mû, 1931-es re gé nyé re 
is hi vat ko zik ki te kin té sé ben. Az 
adat sze rû informativitás egyéb ként 
ehelyt is mét eré nye a ku ta tás ös  szeg-
zés nek: Mo hai fél év szá zad ne gyed-
száz iro dal mi nyo mo zá sá nak ered mé-
nye it vá zol ja fel egy vég té ben. 

A Mándy-esszékben a ve ge tá ló-
ös  sze om ló rend sze rek kis em ber ének 
sors áb rá zo lá sa kap csán gyak ran tár 
fel pár hu za mo kat a kor társ kö zép-
eu ró pai iro da lom ból, s a pá lya kép-
bõl ki te kint ve is szám ba ve szi a 
hõs tí pus elõ ké pe it és ro ko na it. Jó 
ér zék kel, nyel vi pon tos ság gal ra gad-
ja meg Mándy al ka ti jel lem zõ it, eme-
li ki at mosz fé ra te rem tõ esz kö ze it: 
„A Mándy-próza foly to nos sû rû sö-
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dés, ol dó dás nél kül. Mi nél foj tot tabb 
és hû vö sebb, an nál lélekközelibb, 
an nál erõ tel je sebb. Pró bá ra tesz szur-
ká ló tõ mon da ta i val és ha son la ta i val. 
So ha se kommercializálódó hû ség 
tart ja ös  sze” (Egy szín tó nu sai, 88.). 

A két es  szé kö tet mint egy öt ven 
ta nul má nya a már em lí tet te ken 
kí vül is túl nyo mó részt olyan al ko-
tók kal fog lal ko zik, akik re Mo hai 
fi gyel me in du lá sá tól fog va új ra és 
új ra rá irá nyul (pl. Oravecz Im re, 
Tandori De zsõ, Polcz Alaine, Ota 
Pavel, Mirko Kovać). Egy mást kö ve-
tõ es  szé gyûj te mé nyei a fo lya ma tos 
ki egé szí té sek kel, il let ve a kontex-
tusárnyaló egy más mel lé he lye zés-
sel fõ ként az együtt- és egybenlát-
tatás ré vén vál nak jól hasz no sít ha tó, 
for rás ér té kû mun ká vá. Elem zé se it, 
író port ré it a leg ki sebb lép ték ese tén 
is mi ni mum pá lya sza kasz be li át te-
kin tés re ala poz va ké szí ti, s az ös  sze-
ve té sek és ki te kin té sek, a több szö-
rös tü kör ben va ló szem lé lés min dig 
szer ves ré szét te szik ki vizs gá ló dá-
sa i nak. Az egybenláttatás szán dé ká-
hoz il lesz ke dik ná la a kul túr tör té ne-
ti, tár sa da lom tör té ne ti, fi lo ló gi ai és 
pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sok ten den-
ci ó zus fi gye lem bevé te le. A fi gyel-
mes ol va só ma ga is part ner ré vá lik 
az egy aránt pász tá zó és közelnézeti 
szem lé lés ben, az át te kin tõ és ki eme-
lõ meg kö ze lí tés ben. Mo hai egy aránt 
át lát nagy iro dal mi tren de ket és spe-
ci á lis al ko tói ef fek tu so kat, al ka tá nál 
fog va ké pes szer zõ re és mû re rá han-
go lód ni, s bár ezt több nyi re em pa ti-
ku san te szi, még is meg tart ja tu dós 
ob jek ti vi tá sát, füg get len sé gét. Oly-
kor azért bí rá ló kri ti ku si vé ná ja is 
meg mu tat ko zik (l. a Szini Gyu la-, 
Márai-, Far kas Ár pád-mû vek, il let ve 
a Kon rád György-es  szék bel ter jes sé 
vá lá sá ról írot ta kat vagy a Berkesi- 
és Forsyth-regények po pu lá ris fe lü-
le tes sé gé nek el ma rasz ta lá sát; Déry-
kritikáját azon ban túl zó nak, a Hobo-
féle el fo gult bí rá lat ra va ló hi vat ko-
zá sát el ha mar ko dott nak tar tom). 
Öröm mel ve het jük vi szont ész re, 
hogy szer zõnk ké pes tu do má nyo-
san is res pek tál ha tó vá ten ni a „le né-
zett mû faj ok”, a de tek tív- és kém re-
gé nyek ér ték te rem tõ klas  szi ku sa it 
(is me re tük rõl ma nap ság már az érett-
sé gin is il lik to le ran ci á val és szak-
sze rû ob jek ti vi tás sal szá mot ad ni), 
s hogy nyi tott a fi a ta labb kor társ iro-
da lom ígé re tes kép vi se lõ i nek (Bán ki 
Éva, Jász At ti la) fel fe de zé sé re, te het-
sé gük öröm te li nyug tá zá sá ra. Ta lán 
nem vé let len, hogy ép pen ezek a dol-
go za tok a két gyûj te mény zá ró té te-
lei, s en nek kap csán eset leg a mak-
rostruktúrában is al kal ma zott tu da-
tos kontrasztivitásról be szél he tünk, 
hi szen a fõ so dor ban szem lélt mû vek 
és élet mû vek je len tõs rész ben vál ság-
hely ze tek, vál ság kor sza k ok iro dal mi 
le nyo ma tai.

(PRAE.HU Ki adó, 2008, 2009)
Ju hász At ti la

a me ta fo ra köz ke le tû le for dí tá sán. 
Azért a kü lönb ség ben a ha son ló ság, 
mert azt lát juk a gyûj te mény ben, 
hogy a köl tõ hõ se i vel mi tör té nik meg 
al ko tás köz ben, ho gyan ala kul, for má-
ló dik az anyag, az iro da lom, mely az 
õ anya ga is egy ben. Hogy az es  szé író 
(pe dán san) be mu tat ja Vil lá nyi Lász ló 
köl tõi mód sze rét, meg raj zol ja álom-
tech ni ká já nak mû kö dé sét, föl de rí ti 
köl tõi ki bon ta ko zá sá nak cso mó pont-
ja it, nyo mon kö ve ti és meg idé zi Tóth 
Krisz ti na lí rá já nak nõ i es mo tí vu ma it, 
ez ter mé sze tes szak mai igé nyes ség 
ki tû zött cél já hoz. Csak hogy ez zel 
õ nem elég szik meg: Jász ar ra is 
kí ván csi, hogy mi ho gyan for má ló-
dik, érik ös  sze egés  szé és vég le ges sé. 
Ta nul sá gos le het eb bõl a né zõ pont ból 
vé gig ol vas ni a Weöres - és Mé szöly-
szö ve ge ket. Te hát ami kor kri ti kát ír, 
vagy mond junk in kább „be mu ta tó 
esz té ti kai raj zot”, pá lya rajz-tö re dé ket, 
vagy me di tá ci ó kat, „ma gán be szé de-
ket”, ak kor is a köl tõ sze mé vel fi gyel, 
az al ko tó te kin te té vel pász táz za vé gig 
a tár gyát, mint egy ki kö ve te li sa ját 
ma gá tól, hogy a mû vek kel pár be-
szé det hoz zon lét re. En nek a kö ze lí-
tés mód nak a telt pél dá ja a Thomas 
Bernhardal foly ta tott „mo no lóg kí sér-
let”, a Szíjj Fe renc hos  szú ver se i rõl 
ké szí tett „em lé ke zés gya kor lat”, vagy 
a Cioranhoz fû zött na gyon vi lá gos 
ma gya rá zat sor.

Jász – csak is he lye sel he tõ mó don 
– sa ját köl tõi, szem lé le ti be ál lí tott sá gá-
nak meg fe le lõ en „vá lo gat”, ezért nem 
ér zem túl zás nak, ha azt mon dom: 
ja va es  szé i ben mint egy ki ter jesz ti 
köl tõi mû kö dés te rü le tét. Könyv ter je-
del mû vé ter jesz ke dõ kri ti kai írá sa i ban 
még is az egyik leg több ször elõ for du ló 
és a leg hang sú lyo sab ban meg szó la ló, 
mint egy az es  szé írót ön ma gát is meg-
szó lí tó fo ga lom, az ol va só.

Ezt rend kí vül ro kon szen ves men ta-
li tás nak tar tom.

Még egy szer le írom: az ol va só. 
Leg gyak rab ban kü lön fé le jel zõi bõ vít-
mén  nyel: az Ol va só. Ked ves Ol va-
só. Kri ti kus Ol va só. Át lag Ol va só. 
He lyen ként szö veg be li K.-val ta lál ko-
zunk, ez a kon tex tus ból ki kö vet kez-
tet he tõ en egyik vagy má sik, kri ti kus 
vagy ked ves.

Va jon mi rõl van szó? Csu pán ar ról 
vol na, hogy az iro da lom és az iro da-
lom mû ve lõ je az Ol va só ra éhes? Ezt 
sem gon dol nám szé gyell ni va ló nak, ha 
bát ran ki mond ja, vagy leg alább is kö rül-
jár ja és su gall ja az író. De in kább más 
szen ve dély mun kál hat ben ne: a mû vész 
is, aki má so kat meg fi gyel, ér tel mez és 
ér té kel, aki má sok szak mai fo gá sai 
után nyo moz, min de nek elõtt be fo ga-
dó, va gyis ol va só – mond ja Jász, és 
ez zel em lé kez tet is az író és az ol va só 
ugyan csak „ré gi es” kap cso la tá ra, mely 
az iro dal mat köz hely sze rû en fi gyel mez-
te ti. Az iro da lom ter mé sze tes kri ti ká ja 
az ol va sás, amely ben sõ sé ges vi szonyt 
ala kít ki mû és ol va só kö zött: ezt nyo-
ma té ko sít ja ben nünk Jász At ti la, ami ért 
nem le he tünk elég gé há lá sak ne ki.

A má sik mû faj va rá zsa
(Jász At ti la: für dõ kád ból

a ten ger, avagy kü lönb ség ben
a ha son ló ság)

1.
„Van nak em be rek, akik a für dõ kád-

ban is a ten ger re em lé kez nek.” – ezt 
ír ta mot tó ul, „húsz év kí sér le te i bõl 
vá lo ga tott” es  szé kö te te ele jé re Jász 
At ti la; a szép Márai-idézet, mi kép-
pen min den idé zet té vá ló mon dat, 
amel  lyel el ját szik egy má sik szer zõ, 
több fé le kép pen is meg fejt he tõ. En nek 
a könyv nek a mot tó já ról ne kem 
– el ol va sá sa után – két do log ju tott az 
eszem be: elõ ször az – lé vén, iro dal mi 
szö ve gek rõl szó ló iro dal mi szö ve gek 
ta lál ha tók több ség ben a könyv ben 
–, hogy az iro da lom ban min den az 
iro da lom ra vo nat ko zik, má sod szor 
pe dig az, hogy élet és iro da lom meg-
bont ha tat lan köl csön ha tás ban áll 
egy más sal, va gyis, hogy az élet ben 
is min den az iro da lom ra, és meg for-
dít va, az iro da lom ban is min den az 
élet re vo nat ko zik. A für dõ kád és a 
ten ger me ta fo rá ja a szer zõi szán dék 
sze rint vol ta kép pen két köny vet kap-
csol egy más ba a mû ben (I. Könyv: A 
für dõ kád, II. Könyv: A ten ger), mind-
két könyv négy rész bõl áll, és a ré szek 
is négy al fe je ze tet tar tal maz nak. Erõs 
fel épí té sû, pre cí zen meg kom po nált 
es  szé kö tet, hi á ba tar tal maz – lát szó lag 
és va ló sá go san is – ele gyes írá so kat, 
hogy ezt a ré gi es mû szót hasz nál jam. 
A mû há ló já ba fo gott szö ve ge ken, 
akár „ha gyo má nyos nak” lát szó kri ti-
ká ról, akár a pró za vers kö ze lé be len-
dü lõ, sa ját „bel sõ uta zá sa i nak”, mor-
fon dí ro zá sa i nak iro dal mi ki fe je zés-
mó dot ke re sõ írás ról le gyen szó, ott a 
mû ves köl tõi kéz nyo ma: mi több, azt 
is ér zem, hogy a má sik mû faj, a nem 
lí rai mû faj va rá zsa is.

2.
Ez an nál is fi gye lem re mél tóbb, 

mert Jász – meg an  nyi pá lya társ hoz 
ha son ló an, ki kri ti ka írás ra, vagy az 
iro dal mi es  szé mû ve lé sé re is ad ta a 
fe jét – mû hely kri ti kát ír, vagy gyak-
ran azt is ír. Nagy te re és ha gyo má-
nya van en nek a mi iro dal munk ban. 
Ka zin czy volt a leg el sõk egyi ke, és 
ra gyo gó szü re te van nap ja in kig en nek 
az es  szé tí pus nak: csak Arany Já nost 
ve gyük, a Nyu gat nagy örök sé gé bõl 
mond juk a más köl tõk, írók mû ve i re, 
mû fo gá sa i ra pá rat lan ér zék kel rá ta pin-
tó Kosz to lá nyi De zsõt, vagy az el múlt 
fél  év szá zad két ki ma gas ló mû hely kri-
ti ku sát, a ki ma gas ló mû velt sé gû Vas 
Ist vánt és Som lyó Györ gyöt pél dá ul. 
(Som lyó öreg ko ri köl té sze té nek egy-
sze rû sö dé sé rõl ép pen ség gel fi nom 
meg fi gye lé se ket tar tal ma zó cikk ben 
ka la pot is emel Jász.)

A mû hely kri ti kus el té veszt he tet-
len név je gyé re utal a könyv al cí me: 
kü lönb ség ben a ha son ló ság.

Néz zük meg, mit je lent het ez – túl 
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3.
A má sik leg töb bet elõ for du ló fo ga-

lom, ame lyet az es  szé író Jász At ti la 
hasz nál, va gyis, amely mé lyen fog-
lal koz tat ja: a nap ló. A nap ló, mint a 
le jegy zés és az ala ku lás tör té net do ku-
men tu ma. A meg fi gye lés azon na li, 
biz ton sá gos rög zí té se, hogy ne száll-
jon el egyet len meg örö kí tés re mél tó 
tár gya sem a va ló ság nak és az élet-
nek.

Hogy Jász köl té sze te és es  szé írá sa 
men  nyi re szo ros ös  sze füg gés ben van, 
azt szem be öl tõ en bi zo nyít ja a nap ló 
és nap ló írás irán ti szen ve dé lyes von-
zal ma, mely a ver sek ben köl té sze ti, 
az es  szék ben gon do la ti te re pet kí nál 
szá má ra.

Ed di gi mun kás sá gá nak egyik ki lá tó-
pont ja, az 1998-ban nap vi lá got lá tott 
Mi ért Szi cí lia egy el ve szett nap ló-
re konst ruk ci ó já ra rá épü lõ ver ses kö tet, 
a de bü tá ló köl tõ pe dig 1992-ben a Dai-
da lo szi nap ló cí mû mû vé vel lé pett be 
az iro da lom ba. A Mi ért Szi cí lia köz vet-
len mû fa ji és gon do la ti, va la mint szö-
veg sze rû elõz mé nye a gyõ ri Mû hely 
1998. évi nyá ri szá má ban pub li kált 
Mi ért Szi cí lia? Szél jegy ze tek a ha son-
ló ság mí to szá hoz cí mû es  szé, mely itt 
eb ben a kö tet ben is meg ta lál ha tó.

És lá tom: a szö veg bõl vis  sza kö-
vet kez tet he tõ az al ko tói mun ka, 
amely bõl ki de rül, ho gyan vá lik az 
es  szé pró za anya ga köl té szet té ná la: 
sa ját, ko ráb ban ki mun kált kom po zí-
ci ós fo gá sá nak, a nap ló nak – mint a 
kül sõ-bel sõ va ló ság meg je le ní té sé re 
al kal mas for ma te rem tõ elv nek – köl-
tõi új ra gon do lá sá val és fe lül írá sá val. 
Pon to sab ban, tel teb ben és hang sú lyo-
sab ban más mû faj nál. Mert, hogy szin-
te ta lá lom ra egy má sik – nem a sa ját 
köl té sze té hez kap cso ló dó – pél dát 
ve gyek a könyv bõl: va jon mit vesz 
ész re a Mé szöly Mik lós in ter júkö-
tet rõl ír va? A nap ló alak sej tel mét: 
„Új ra és új ra ol vas ga tom a köny vet, 
ez ál tal más ho vá ke rül nek a súly pont-
ok, más ként es nek a fé nyek, és most 
úgy lá tom, mint ha Mé szöly szá má ra 
ez a be szél ge tés olyan le he tõ ség vol-
na, amely (ta lán) egy nap lót is he lyet-
te sít het.” (34. lap)

Még to vább me gyek: Jász iro da-
lom lá tá sá ra, és ez zel szo ros ös  sze füg-
gés ben sa ját köl tõi, vers pró zai mû fa já-
nak a ki ala kí tá sá ra-ki for má lá sá ra, az 
e mû fa já ban cent rá lis hely ze tû Mi ért 
Szicilia es  szé vers-kép zé sé re a nap ló-
for ma szin te ele men tá ris erõ vel ha tott. 

Ezt sem ne héz ki há moz ni a dol go za-
tok ból, ne ve ze te sen az Odüs  sze usz 
a für dõ kád ban rész be gyûj tött val lo-
má sok ból. A ke re sett, meg ta lált, tö re-
dé kek ben meg lelt nap ló sze rû ség nek 
le he tett integratív ere je a mos t szem-
ügy re vett kö tet tar tal má nak, már-már 
köl tõ i en meg kom po nált struk tú rá já-
nak ki ala kí tá sa kor: nem ne héz ész re-
ven ni, hogy Jász mint egy óri ás es  szé-
vé fû zi ös  sze két al ko tói év ti zed ének 
bel sõ töp ren gé se it, il let ve e bel sõ 
töp ren gé sek kö vet kez mé nye ként más 
al ko tá sok ra és al ko tók ra is ki ve tí tett 
di lem má it. De vis  sza tér ve a ko ráb ban 
mon dot tak hoz: a mai iro da lom ol va só 
di lem má it is. Egy szer re író ként és 
ol va só ként ol vas ni – er re össz pon to sít 
(hol rej tet teb ben, hol ki éle sít ve) a szer-
zõ. Az el sõ né zõ pont ból mû hely kri ti-
ka, a má so dik kö ze lí tés bõl ér zé keny, 
ta pin ta tos iro da lom ér tés szü le tik  Jász 
kö zön sé ge szá má ra, az zal, hogy Jász 
sej te ti, az iro da lom ol va só – a mo dern 
iro dal mi és kul tu rá lis kó dok föl tö ré se-
kor – ko rán sincs kön  nyû hely zet ben.

A nap ló for ma, vagy a nap ló for-
ma ke re sé se, imi tá lá sa, mint al ko tói 
moz du lat ku ta tá sa, föl tá rá sa meg-
mu tat ko zik olyan kül sõ je gyek ben, 
mint a szö veg ta go lás és a dol go za tok 
rö vi debb-hos  szabb egy sé gek re bon tá-
sa, a tör de lés, szá mo zás ki tün te tett 
sze re pe. Ez rend ben is van a dol go-
za tok több sé gé nél. Egy eset ben azon-
ban túl bo nyo lí tást ér zek, leg alább is 
egy elõ zõ szö veg vál to zat tisz ta, 
ért he tõ (és kö vet he tõ) pub li ká lá sá-
hoz ké pest. Ki mó dolt nak gon do lom 
a Neuronok ta va sza. Avagy a Hely 
raj za ma dár táv lat ból cí mû pró za es-
 szé rész le te i nek szá mo zá sát azu tán, 
hogy 1998-ban A le be gés tör té ne te 
(Ta ta ma dár táv lat ból) cím mel, önál-
ló mû ként meg je lent. A mos ta ni 
köz lés ben Jász a cím vál toz ta tás hoz 
új mot tót ke re sett, az utol só mon dat 
na gyob bik ré szét el hagy ta, a ré sze ket 
pe dig kü lö nös jel zé sek kel kap csol ta 
egy más hoz – de ez zel iga zá ból nem 
tett a szö veg mon da ni va ló já hoz hoz-
zá, a rejt vény sze rû ség nek te hát ke vés 
ér tel me lát szik, in kább poszt mo dern 
gegnek hat.

4.
Vé ge ze tül két mo men tum ra tér nék 

ki, mind ket tõ ös  sze füg gés ben van a 
nap ló val: sze rin tem a szer zõi aka rat 
bel sõ moz ga tó ru gó ja az, hogy a nap ló-
ban, vagy nap ló sze rû en le jegy zett gon-

do lat- és ér zés fosz lá nyok ban ér le lõ dik 
a mû: er re jó pél da a sa ját nap ló, az 
ön ma ga-meg ér tés ke re té ül ki ta lált for-
ma elem. (A fo ko zás fo ko za tai. Avagy 
ké pes lap ok a Sa ját nap ló ból.) Va gyis 
Jász nál a nap ló nak – megint ré gi es 
fo gal mak kal szól va – esz té ti kai és 
vi lág ké pi funk ci ó ja van: al ko tás mód-
ja és ész já rá sa mint ha fo lya ma to san a 
nap ló ve ze tõ fel fe de zõé vol na, és ezt a 
vég te len nap lót (ame lyet má sok nál is 
ku tat) mû vé sze té vel, va gyis az iro dal-
mi lá tás mód mû kö dte té sé vel fo lya ma-
to san ír ja, vagy az írá sát elõ ké szí ti.

Má sod szor az sem el ha nya gol ha-
tó vo ná sa Jász es  szé írá sá nak – és ez 
az es  szék egy má sik tí pu sá nak, nagy 
cso port já nak a jel lem zõ je gye –, hogy 
az es  szé ben, ahogy azt ko ráb ban már 
érin tet tem, nem csak má sok mû he lye i-
nek a fo gá sa it ve szi szám ba, ha nem 
a ma ga él mény vi lá gá nak ala ku lá sát 
is kör be raj zol ja, azt, amely bõl sa ját 
mû faj vál to za tai is kö vet kez nek. 
Megint csak a Szi cí lia-él ményt hoz-
nám föl: az él mény em lé kek és em lék-
él mé nyek egyi de jû leg bo nyo lult és 
rá is me rõ szö ve vé nyét, mely kér dé se-
ket ál lít föl az es  szé író nak, és köl tõi 
vá la szok után ki ált. (Tud va le võ, hogy 
ezek a vá la szok az óta meg szü let tek.) 
Va gyis Jász jel leg ze tes té ma- és szö-
veg vál to za ta i nak elõ- és utó mun ká la-
ta it is be mu tat ja ez a kö tet: a cím adó 
Für dõ kád ból a ten ger a min dig vissza-
té rõ ten ger kép zet kö rét, mely a kez dõ 
lí ri kust is élén ken fog lal koz tat ta már, 
és a Szi cí lia és szicília, mely szin te 
min dent ma gá ba gyûjt a lí ri kus ké sõb-
bi gon do lat- és kép vi lá gá ból.

Va gyis, ahogy mond tam, Jász a 
sa ját al ko tói mû he lyét két sze re sen is 
föl tár ja és meg mu tat ja az ol va só já nak. 
Úgy gon dol ja, hogy ez lí rá ja is me re té-
ben ér dek lõ dés re tart hat szá mot. És 
eb ben nem té ved: mind az, ami vers-
ben, vers pró zá ban hos  szú évek óta 
fog lal koz tat ja, hos  szú évek óta van 
tar tal mi lag köz vet le nebb for má ban 
az es  szé írá sá ban, ak kor is, ha má sok 
mû ve i rõl gon dol ko dik, és ak kor is 
– ahogy pél dá ul a Mi ért, avagy mi ért 
nem cí mû al fe je zet ében a könyv nek 
–, ha sa ját dön té se i nek köl tõi, al ko tói 
kö vet kez mé nyét ír ja le.

Amely nek mû vé szi ho za dé kát per-
sze, mi ol va sók, csak ké sõbb, az új 
mû vek bõl is mer het jük majd meg.

(Tiszatáj Köny vek, 2009)
Mo hai V. La jos


