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„…keres valaki megint”
(Ágh István: Hívás valahonnan)

Az írás újraírás is. Mallarmé-típusú költők csüggnek 
a tökéletességen, végsőkig irdalva és alakítgatva sorai-
kat. De az újjárendezésnek igazán nem is ez a mágikus 
preferenciája.

Homérosz családias, patriarkális szellem, férfiúról, 
fegyverről, kalandról és hűségről, szirénekről, hóka-
rú királylányról, kitartó asszonyról, távoli csodák-
ról és meleg otthonról énekel: született-e Homérosz 
óta költemény, amelynek merőben más témája volna? 
Romantikusan túlzó a kijelentés, hogy a költők – élmé-
nyek s tárgyak ezrein át – egyetlen kiérett nagy költemé-
nyért dolgoznak valamennyi versükben? Sőt voltakép-
pen minden egyes költő ugyanazon az egy versen fárado-
zik, hogy az ősalaktól eljusson a kifogástalan kvalitásig?

A világban bujkáló lényeg hol néhány primitív vonal-
nak, hol a legbonyolultabb hieroglifának tűnik; igazi arca 
talán épp az, hogy folyton helyesbíti magát. Ami pedig e 
sejtelmet illeti, a nem éppen csengő-bongó nevű múzsa a 
legigézőbb: a testek és titkok korrespondenciája.

„Fölsejlik az a valahai óra, / mint évek szféráin áttű-
nő fény, / s mintha megfáradt ábrázatom tükrén / fiatal 
képem is kirajzolódna / / (...) ki volnék, ha tükrömből 
kiválva, / akkor éppen egy másik útra lépek” – tűnődik 
Ágh István. S az egyetemes analógia az ő hangján a leg-
kevésbé sem személytelen bölcselgés.

Ágh egész költészete, de az Arcok egymásban inspirá-
ciója kiváltképp életbevágóan parancsolja számára, hogy 
megláthassa: kiből mivé vált. „indultam a tankok köze-
lébe...” Ez a motívum döbbenetesen összecseng Heaney 
egy tónusával: „észreveszed, / hogy a dombról is szem-
mel tartanak / a rádszegezett fegyverek felett, / / és min-
den merő vallatás...” Meglepő-e, hogy a vers címe: Az 
írás határáról? 

Az ember törvények és parancsok alá vetett lény, 
de lázadó is. Az a szokatlan, ha nem spannolja feszült-
ség. A Hívás valahonnan a mai Ágh István vallomá-
sa – és régi verseiből visszaköltött egykori énjének val-
latása. Vallatás? – ez talán nem is jó szó ide. Ágh István 
nem annyira megszorongatni vagy megingatni akar, mint 
inkább egymásra vetíteni egy régi és mai lélekképet; 
egységes rajzolatban gyökereztetni jelenlegi és mina-
pi világokat. Költészete, melyen oly eleven jel a való-
ság érintése, egyszerre szolgál a személyes sors és a kül-
világ realisztikus rajzául, de ugyanakkor elszárnyalás is; 
e líra összes külső vonatkozását és életkötelékét áthatja 
az az érdek, hogy új valóságra találjon a spiritualitásban.

Igaz-e, mint mondják, hogy a mestersége minden köl-
tőt lelkiekben érint? Ha úgy vesszük: persze, mindnyájan 
a kint és a bent hídjai vagyunk, s egyre gyülemlő emlé-
kezet. Ám az örökség olyan magától értetődő és köte-
lességszerű kezelése, ahogyan azt Ágh Istvánnál látni, 
nem éppen mindennapos jelenség. S hogy a múlt egy-
ben elkerülhetetlen feladat is, ez az önparancs szintén 
csak keveseké.

Egy fiatalember majdnem hogy nincstelen, mivel az 
egész világ az övé. A lehetetlen birtoklásának reményé-
ben és az elérhetetlen felé táguló nagyívű perspektívák 
szédületében, s kényszerűen odafigyelve a jelentéktelen-
ségekre is: e mámor közepette hogyan is engedne okul-

ni az élet; hogyan is engedné észrevenni, hogy frontá-
lis támadása mögött adományainak jó része ideiglenes 
vagy hiábavaló. Amennyit előszörre átnyújt, abból, job-
bára harag nélkül ugyan, de idők múltán csaknem min-
dent visszavesz, vagy megtagad.

E szakadt, ideiglenes / függést illetően majd az idő 
fog szerénységre inteni, hogy habár test, lélek, érzés 
egyaránt arra törekszik: bírja erővel; hogy építkezésnek 
és építménynek tessék, energiának és kitartásnak, ám az 
emberfölöttiben élni ritka ünnep. A tisztánlátás pillanata-
iban, a föld leckéje lassan rávezeti az embert, hogy nem 
is annyira az egész világ érdekes és megragadnivaló, 
hanem a hozzáfűző érzés. A világ iránti éhség és szom-
júság. Az izgalom, hogy mi marad az ifjúság zárt ajtói 
mögött; a súly, a hívás valahonnan. Az a csodálatosan 
változékony állapot, amelyben az ember ide-oda leng az 
aszkézistől a gyönyörig. Mennyire lenyűgöző az igyeke-
zet, a tempó, az állványok és gépezetek sokasága, a sür-
gölődés Bábelnél – és tessék megnézni bármelyik róla 
készült festményt. Mennyire lehangoló az egész: cson-
kán marad a torony.

„Olyan közeli a távol, / amilyen messze a tegnap, 
/ lassan nem is marad másom, / csak az, ami végleg 
elhagy…” – szól Az idő tengelyében.

Nagy, súlyos bánat, szinte már anyagszerűen nehéz bú 
a Hívás valahonnan. Prózai és önéletrajzi kivetítése arra 
szolgál, hogy mintegy a kontraszt ellenerejével kihang-
súlyozza, hogy a lélek belső története, s e történet meg-
világításai és árnyékai, sajátságos zenéje adja a líraisá-
got. Néha hatalmasan elereszkedő, de többnyire inkább 
a zsánerhez közeli, az elégia masszív keserűségét kiak-
názó líra ez, amelyet az egyre kevésbé ruganyos idő, a 
végesség érzete minduntalan ráncokba gyűr.

Bizony, olvasó, amerre nézel e versek őrvidékén, 
körös-körül sötét képzelem, az űr és az anyaföld hűvö-
se, mélységiszonnyá vált szorongás. És mégis (vagy épp 
ezért): ha támad a romlandó, munkálkodik a romolhatat-
lan. És úgy fest, a bánatnak, a megsúlyosodott keserű-
ségnek is megvan a színpompája. A bú oldódásában és 
sűrűsödésében nincsenek arcok és gondolatok, semmisé-
gek, tartós cselekedetek, jelenségek jelentés nélkül: mind 
tartalmasak valamiképp, hatnak, reagálásra késztetik a 
költőt. „…fölöttem / a felhők szakadatlan változatossá-
ga, nem mondhatok / le a várakozásról – írja a Végül a 
rétisasban –, hogy megvalósul ráadásként, / mint egy fia-
talkori versből felgyűlt tartozás.” De mi is ez a szakadat-
lan változatosság? A társulásoknak, a kapcsolatoknak az 
a nyílt egyszerűsége, amilyen csak egy tiszta szándékú 
kézfogás lehet? A régi fölemelkedések, a férfierő szim-
bólumának felfejtése, és éppen abból a képből, mely légi 
vibrálásoktól bársonyos, s a rétisas feszült röptét rögzíti?

Ne lássuk az energikus rétisas motívumát olyasféle 
jámbor víziónak, amilyet esztendők kolonca alatt viga-
szul szokás szövögetni – itt a repülés az igazán érdekes, 
az éteri hullámhossz, s a majd hozzátapadó fagya és for-
rósága a tudásnak. Miként A Teremtésben „a karmesteri 
pálca fölrajzolja az Istent, / és látja a halandó, az alkotás 
igen jó…” Nem kiváltságos-e, aki a múlhatatlan dolgok 
állomásán ilyen zavartalanul puritán stílben képes lefes-
teni az istenlátás pillanatát? Ne legyenek kétségeink: a 
tudásban messzire jutott költőnek aligha okozna gondot 
metaforák dús és járatlan kertjébe vinni az olvasót. Ő 
viszont a szuggesztió sajátságosan hősies (mert kockáza-
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kurtább lesz, a Dolmányos varjú igazi reinkarnáció. Ha 
így, ha úgy, az emberben akaratlanul felmerül a kérdés: 
mi is valójában ez az újrarendezés: a költői én kétsége 
önmaga felett? Betörés az ifjúságba? Vagy egyszerűen az 
újabb versek mellé odavett régi művek, a lírai múlt sti-
láris egyeztetése, a tegnapi és mai hang finom egymás-
ra úsztatása? Dehogyis az ifjúságnak vagy a fiatal férfi-
kornak kell itt kétségek közepette másodszor megszület-
nie. Egyik átírt vers sem tépi ki önmaga korábbi válto-
zatát. Tárgyak öltenek új alakzatot, állíttatnak be másfé-
le fénytörésbe.

Dunántúlon, a kék színűnek mondott Dunántúlon 
költő csak az, aki legalább néha-néha felkapaszkodik 
a dombra. E dombra hágásba márpedig bőven bele-
fér, hogy a költő éppen a mesterség magaslatán néz-
zen szét. Mért volna hát elképzelhetetlen hangulat és 
attitűd mai fokolóján mérni meg: ha fújt a minap sza-
badságszél, mit fújt be a lírikus udvarába? S az ifjúság 
ereje csak svung volt-e, vagy ezzel együtt a tisztánlá-
tás lendülete is? A kétszer megírt vers kétszer fiatal, de 
kétszer is vétetik próba alá. Ha szomja, ha szükségle-
te a nosztalgia, a rendbetétel – korai lázak, érett idejű 
bölcsességek: mindegy, honnan nézzük, csak a költőé 
a kockázat. 

A Hívás valahonnan titka az, hogy bátor mérkőzni. 
Egy pillanatra sem komolytalan. Az ember örök elemi 
titkaival mérkőzik; alig észrevehető, holott különle-
ges klasszisú játék ez. Mintha a géniusz játszi és szto-
ikus nyugalma fordulna szembe a keseredő lélek két-
ségeivel és nyugtalanságaival. Ráadásul a Hívás vala-
honnan csöppet sem enyhe szépsége: rejtve mindegy-
re húrt vált, s tömény szomorúsága megannyi árnya-
latos mikrokozmoszt bújtat. Öregség, veszteség s a 
velejáró filozófia új arcoktól nyer cáfolatot. Vers szól 
a másik világba áttűnő barátokról, rokonról, a száz-
éves költőről? Igen, de vers szól a fiatal Zsófihoz, vers 
szól az unokákról. Nehéz őszi borulásról zenél a vers? 
Nosza, hadd ragyogjon elő új közelítésmódban az ifjú-
ság, a jó karban levő férfikor. Emitt a nyitott ajtónak 
háttal, csakis belső tájaira figyelve dolgozik a költő, 
néma, tengermélyi csendre eszmél, amott viszont, a 
Kelenhegyi útról verselve így sóhajt: „Meggyőznek 
még érzékeim, vagyok / akként is, mint fönn a torony-
darut / szerelő lehet létemre tanú”. (Hol véget ér a 
Kelenhegyi út)

A hívás mozdulatra sarkall. Olyan mozgásra, amely 
összecsatol. Nincs népesebb hely a léleknél, s nincs 
üresebb sivatag. Egyszerű kis absztrakció ez, s így még 
semmiképp sem költészet: alig következik belőle több, 
mint egy szemet szúró ellentmondás. A költészet ott 
kezdődik, hogy sem a lélek teljét, sem az ürességét ille-
tően nem lehetünk kívülállók. Vad kiáltással vagy átha-
tóan suttogva, de egyszer csak hallik a hang. S mi szol-
gálna forrásául, ha nem a lélek, s mi más felelne visz-
sza? A kereső szellemnek nem az az első igénye, hogy 
honnan szól, hanem hogy szól-e a hívás? 

Különben pedig engedjünk a titoknak. Utóvégre az, 
hogy a világ mindenüvé bezúdulni akaró hideg fény-
özönében vannak még titkaink; tudatára ébredni, hogy 
rejtelem fakad belőlünk: máris megvilágosodás.

(Nap Kiadó, 2011)
Kelemen Lajos

tos) módján, vagyis már-már köznyelvi egyszerűséggel 
mond igent sorsa szerelmére. Ám ez az egyszerűség nem 
annyira könnyen és közvetlenül hozzáférhető, mint gon-
dolnánk. Eléggé ismert, hogy Ágh István költészete pró-
bák, összetevők, kitérők, kísérletek tucatjain át jutott el 
tulajdon klasszicitásáig. (S micsoda példákban nyilatko-
zik az Ellobbant selyemkendőtől a Karakószörcsökön át 
a Nagy téli délután van című versig.) Egy formanyuga-
lomra jutott költészetről oldódik le tehát az az egyszerű-
ség, melyről nem kell hinni, hogy Ágh minapi sokszínű, 
sokfelé járatos poézisének csupán egyetlen szála volna. 
Nem, az ő lírájának nem egyetlen szála az egyszerűség, 
vagy egyszerűsödés, hanem az esszenciája. És amit a 
Hívás valahonnan magasrendű mértékletessége rendez, 
a forrás sem marad rejtve.

Fél évszázad költői archívumában vél megdolgozan-
dó matériára találni Ágh István, amikor javított versek, 
kései változatok gyanánt átigazítja régi önmagát. Mint 
mondja, visszatávolodik fiatalságához.

A fiatalság persze a költészetben is csak fiatalság. A 
sorssal szembeni egyetlen ütőkártyája az életkor, amely 
valójában pusztán egyszer jászható ki: innen ered nagy-
sága s ez benne a megrendítő. Az egyszeriség fölis-
merése azonos az elvesztésével. Először az egyszeri-
ség és a feléje forduló illúziók, szépségek (igazságok) 
között nincs semmiféle gát, gyakran egyetlen zokszó 
nélkül képesek összeolvadni. Ennek az összeolvadás-
nak a folytatása azonban már kínosabb, de mindenképp 
kevésbé fesztelen. A test is, a lélek is oly kérdéseket vet-
nek fel, amelyekre illik valamifajta helytálló, igazság-
szerű választ találni. S tudjuk, igaz az, ami folytatódik. 
Csoda-e, hogy annyi költőt ér tetten a história az újraírás-
ban? A lélek kifejezésére hivatottak csakugyan ki akarják 
fejezni lelküket, talán ennyi az egész.

Berzsenyi, Vörösmarty, Szép Ernő, Szabó Lőrinc, 
József Attila, Füst Milán: olyan hosszú a művüket újra 
és újra megfontolók akárcsak alkalmi sora, mondjuk a 
Nobel-díjas Yeats-ig, hogy érdekesebb volna kitalálni, 
akad-e egyáltalán költő, aki nem korrigálja magát. 

A gazdagnak a messzeség sokat adhat. S a művé-
szileg mindenképp jómódú Ágh István korai költésze-
te szinte a távolságok rámájára vonva – rámájára, mert 
stiláris, tartalmi messzeségeit ő egy markáns szemléleti 
összetartás keretében forgatja le. Ha övé a népies, archa-
izáló költészeti hagyomány, ugyancsak övé az egyént 
közösségi indítékokból argumentáló líra, de kíváncsisá-
ga felé esnek a pályakezdése idején éppen aktuális világ-
költészeti irányok, továbbá a neoavantgárdból az a láda-
fia szintén, amelyből (ki tudja hányadszor, ám Ágh korai 
korszaka táján is) a szürrealizmus és az expresszivizmus 
átörökíteni érdemes értékei kerülnek elő. A Rézerdőből 
jön, s talán épp A tündér megkötözése végett. S hol van 
még a Jóslatok az újszülöttnek? 

Most mindenesetre mintegy tucatnyi versén módosít. 
A vers fizikumán való változtatás néhol nem több egy-
egy simításnál. Az Égi jövevényben például, egyéb másí-
tásokon túl, az öbleszti művészies kifejezése az öblösí-
ti szónak adja át a helyét, a vers új címet kap, s eredeti 
titulusa (Üdvözlet az embernek) alcímként szerepel. Az 
újjáépített versek azonban jellemzően alapos munkál-
kodás eredményeként kerülnek elő, de akad tetőtől-tal-
pig átfazonírozott darab is. Az orr látomásaiban példá-
ul sorok cserélnek helyet, A kéz története, az Oh, az ősz! 
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„szakadások szakadatlan sora”
(Ferencz Gyõzõ Szakadás címû kötetérõl)

„Ferencz Győző nehéz költő. Mert a versei […] 
hézagosak, töredezettek, igénybe veszik a figyelmün-
ket. Hogy megértsük, valahogy hozzá kell magunkat 
igazítanunk gondolkodása természetéhez, tempójá-
hoz.” – írta jó néhány évvel, évtizeddel ezelőtt Ferencz 
Győző mesterlevelére a mester, Lator László.

Hézagosság, töredezettség… Szakadás. Ferencz 
Győző 2010-ben megjelent kötete mintha már címadá-
sával is megidézné első könyvének fentebb említett 
befogadói tapasztalatát. És egyben jelezné azt a köl-
tői léthelyzetet meghatározó paradoxont is, mely egy-
részről a megszakítottságot, a saját történet folyamatos 
elbeszélhetetlenségét, végső soron pedig az én önazo-
nosságának problematikusságát reflektálja, másrészről 
viszont – éppen mivel a „ki vagyok én?” kérdése vég-
legesen sohasem megválaszolható – a folyamatosan 
újrakezdett lírai beszéd (ha más költői eszközökkel is, 
mint a pályakezdés éveiben) újra és újra ennek a lét-
élménynek az elbeszélésére tesz kísérletet. Azaz talán 
nem túlzás azt állítani: már a cím szembesíti a kötet 
olvasóját Ferencz Győző eddigi lírai életművének min-
den bizonnyal legalapvetőbb poétikai tapasztalatával: 
az állandóan megszakított, megszakadt, de folyamato-
san újrakezdett költői beszéddel.

A Szakadás című kötet nagyon pontosan szerkesz-
tett kompozícióban tárja az olvasó elé a költő utób-
bi másfél évtizedének verstermését. Már az első cik-
lus (Jövendő évek elé) kirajzolja azt az időhorizon-
tot, mely az egész kötetet meghatározza: a saját élet-
re és életműre történő önreflexió révén megalkotó-
dó saját múlt és az öregkort elhozó jövendő évek által 
meghatározott jelent. Múlt-jelen-jövő – ez önmagá-
ban igen általános képlet, mint ahogy az sem különö-
sebben újszerű élethelyzet, amelyben az ötvenes évei-
hez közeledő, azon túllépő költő számot vet addigi éle-
tével, s előretekint, hogy mérlegelje az elmúlást szük-
ségszerűen magában rejtő jövőt. Az, ahogy ez az élet-
tapasztalat kifejeződik, mégis egyénivé s a mai magyar 
líra figyelemre méltó teljesítményévé teszi Ferencz 
Győző kötetét. Például abban a poétikailag is telitalá-
latnak tekinthető két sorban, ami a gondolatjelek közé 
beszúrt megjegyzés révén kétértelművé teszi a monda-
nivalót, s ezáltal egymásba írja a múltat és a jövőt: „A 
kevésnél is kevesebb / Van – jobb nem nézni – hátra”. 
(Ének valamiről) A kötet verseinek jellemző alapszi-
tuációja tehát a közelgő elmúlás tudatában végrehaj-
tott emlékezés, s ebben az összefüggésben helyezhetők 
el (ahogy az előbb hivatkozott, címadásában a kései 
Kosztolányit idéző vers is sejteti) a költői hagyomány 
által motivált, inkább intellektuális kihívásként, sem-
mint öröklött vagy ténylegesen átélt vallási élmény-
ként tételeződő, jellemzően deista szemléletet tükrö-
ző istenes versek.

Csakhogy az emlékezés, a számvetés eredménye-
ként várható összeszedettség, az önazonosság megerő-
södése helyett az első ciklus első versei a szétesésről, 
az én integritásának hiányáról adnak hírt az ehhez az 
egzisztenciális helyzethez leginkább illő, a költésze-
tet is látszólag leértékelő nyelven, az irónia nyelvén:

A hangom annyiféle lett,
Kapkodom fejem, figyelek
 Hogy honnan és ki szól;
Ha vagyok még, melyik vagyok?
Hátha kiszűröm valahogy
 A foszlányaiból.

De torz visszhangom csak saját
Visszhangját torzítja tovább
 S ahogy visszaveri,
Nem rendeződnek össze egy
Mondattá a rég feledett,
 Holt nyelv emlékei.

(Nyelvemlék)

Az irónia azonban csak az egyik modulációja ennek a 
nagyon finoman hangolt költészetnek. Pontosabban csak 
a kezdő hang, mely a hangnemi váltásokat ellenpontoz-
va ugyan időről időre – hol a vers képét és grammatiká-
ját megtörő szójátékokban (például a Boldogságban), hol 
humoros versikékben, miként a Töredékszavazatok a köl-
tészetre című ciklusban – visszatér, a ciklusok és a kötet 
modális íve mégis minden esetben a komoly, esetenként 
a tragikus hangvétel felé hajlik. A kötet kompozícióját, a 
ciklusok és a kötetegész egymáshoz való viszonyát tehát 
ebből a szempontból Ferencz Győző egy korábbi, sokat 
idézett versére utalva fraktálszerűnek is mondhatnánk, 
amennyiben a Szakadás című kötet, ha nem is végtelen 
ismétlések sorával, de bizonyos fokig azonos szabályok 
szerint építkező részekből áll össze.

Az egymást követő ciklusoknak ezzel együtt is meg-
van a maga saját tematikus egysége. A második, címadá-
sával (csak azzal) Németh László hírhedt esszéjét idéző, 
Kisebbségben verseit akár a közéleti jelzővel is illethet-
nénk, amennyiben a versbeszélő reflexiói jórészt az őt 
körülvevő szociális környezetre, a másik emberhez fűző-
dő viszonyára (például a Gyilkosságok) irányulnak. Az 
Ikon című, megrendítően szép költemény például az alul-
járóban kolduló anya alakjára vetíti rá a hagyományos 
madonnaábrázolást, mintegy negatív lenyomatát adva az 
üdvtörténeti esemény kitüntetett, s a művészettörténetben 
is sokszor feldolgozott jelenetének. A cikluscím-adó vers 
poétikai érdekessége pedig, hogy a napi politika frazeo-
lógiájának mozgatásával lehetőséget nyit a szöveg primér 
politikai olvasata felé is, az „Én a határaimon túl élek” 
nyitó sor azonban a lehetséges nemzeti, közösségi távla-
tokkal szemben megint csak a szubjektum (esetleg éppen 
a közösségi, politikai intenciókkal szembeni) önértésének 
problematikájára hívja fel a befogadó figyelmét. Ezt az 
eldönt(hetet)lenséget erősíti a versben is megszólaló iró-
nia: „Lehetek, aki vissza se jár, legföljebb látogatóba. / De 
jaj, sose léphetem át a határaimat, sose / Látom meg fel-
térképezetlen földjét / A hazámnak, ahonnan elindultam, 
s hova tartok”.

A következő ciklus a hagyományos értelemben szerel-
mes verseknek nevezett darabokat gyűjtötte össze. A ver-
sek jellemzően a szerelmi kapcsolat egy-egy hétközna-
pi momentumát vagy érzelmi aspektusát ragadják meg. 
Ami viszont megint csak sajátos színezetet ad ezeknek 
a műveknek, az az, ahogyan a mindennapi helyzeteket 
filozófiai mélységekben reflektálja a költő. Kiemelkedik 
közülük a ciklussal azonos című Felsőbb parancsra, 
mely végső soron az utódnemzés morális problematiká-
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ját boncolgatja. A nagyon is komoly vagy (megint csak) 
nagyon ironikus (döntse el az olvasó) s helyenként (ál)
patetikus hangvételű költemény egy-egy részlete – miként 
Margócsy István írta – „a mindenkori magyar költészet”, 
vagy (vonjuk egy kicsit szűkebbre a kört) a magyar eroti-
kus líra csúcsteljesítménye: „Dörgölődve nyomulok előre, 
lúgos / Tejharmatot permetezve az ölmély / Lázasan lük-
tető magmelegébe. / Egyetlen érző csúcsba vékonyulva / 
Türemkedtem egyetlen pont felé, / És mindegy, hogy az én 
akaratom, vagy / Nem az enyém hatol előre: semmi / nem 
bírhat már visszafordulásra.”

A legnagyobb hangulati, hangnemi kontraszt a 
Töredékszavazatok a költészetre című, tréfás verseket, 
limerickeket és alkalmi köszöntőket tartalmazó ciklus, 
s a kötetnek is címet kölcsönző Szakadás ciklus között 
feszül. A kötet centrumába helyezett „verstani gyakorla-
tok” címadása mintha szintén valamifajta politikum meg-
jelenését sejtetné, vagy a költészet mai társadalmi presz-
tízsének hiányára akarná felhívni a figyelmet. Valójában 
azonban könnyed(nek ható) költői játékaival a „nagy köl-
tészet” komolyságával és tragikumával szemben a lírában, 
a nyelv poétikus alakításában s – a szöveg szimmetriaten-
gelyének másik oldalán – az olvasásban rejlő örömre hívja 
fel a figyelmet.

A Szakadás című ciklus első darabja, A kétkedő rigó 
bizonyos fokig hangütésével s öniróniájával a kötet nyi-
tányát idézi. Szlukovényi Katalin tehát joggal hívja fel a 
figyelmet a Holmiban közölt kritikájában nemcsak a vers-
nek az angol irodalmi hagyományba való ágyazottságá-
ra, hanem – ezen keresztül – az énekesmadárnak a költő-
vel történő metaforikus azonosíthatóságára is. A követke-
ző, Szakadás című vers pedig mintha chiasztikus sorszer-
kezetével is az első ciklus múltat és jövőt a jelen pillana-
tában egymásba játszó, egyesítő időszemléletét jeleníte-
né meg. A ciklus többi verse azonban témájánál fogva is 
rendkívül tragikus. Itt olvashatjuk a gyermekkori traumák-
kal való szembenézés verseit, s azokat a darabokat, melyek 
a másik ember halálával, haldoklásával foglalkoznak. 
Mindez hasonló időszerkezetet rajzol ki, mint amiről már 
az első ciklus kapcsán szó volt. A múlt: a gyermek ha nem 
is nyelv előtti, de fogalomelőtti tapasztalatainak világa. A 
jövő: a másik ember szenvedésében saját elmúlását meg-
élő emberé. A két idődimenzió, a megértésre, önmegértésre 
felszólító múlt és az elfogadást kívánó jövő metszéspontja 
pedig a költői megszólalás mindenkori jelene.

Ferencz Győző költői látásmódjához hozzátartozik, 
hogy a versbeszélő legtöbbször nem határozza meg egyér-
telműen a versben ábrázolt személyhez fűződő saját viszo-
nyát. Ki az a kegyetlen alak, akinek alakja a gyerekraj-
zokon tűzben áll? Ki az az öntudatlanul szenvedő nő, aki 
agóniájában az ismeretlen Bajominét hívja? Kié az az élet-
telen test, amit az ágyra kell emelni? Ezekre a kérdések-
re az olvasónak magának kell megtalálni saját válasza-
it. A valóság és a vers fiktív terében megalkotódó reláci-
ók üres helyeit, valóság és fikció szakadásait tehát az olva-
só aktív értelmezői műveletek sorával tudja csak kiegészí-
teni, összeilleszteni. Ez lehet itt az a hézagosság és töre-
dezettség, amit Lator László fentebb idézett megállapítá-
sa is említ, s mely a Szakadás kötetet olvasva is igénybe 
veszi befogadói figyelmünket. Én azonban úgy látom, hogy 
nem (vagy nem csak) a költő gondolkodásának természe-
téhez, tempójához való igazodásról van már szó. Ferencz 
Győző legutóbbi kötetének látásmódja – noha tagadhatat-

lanul az együttalkotás, a dialógus jegyében, de mégis – sok-
kal inkább az olvasó saját világának az elkülönülését ered-
ményezi, s nem a költő érzelmi, szellemi perspektívájának 
átvételére ösztönöz.

Végezetül egy másik szakadást is ki kell emelni. Az 
éntől való elkülönböződésnek hasonló retorikai alakzata 
(a versbeszélő egyes szám harmadik személyben mondja 
el a történeteket) figyelhető meg például a Szomjas vagyok 
című versben, mint a nyitó versek önmegszólításaiban. Ott 
azonban a tét a versszubjektum destabilitásának kifejezé-
se, mely ezekben a szövegekben az irónia egyik forrása, itt 
viszont sokkal inkább a traumatikus élettörténet elbeszél-
hetőségének, s ezáltal feldolgozhatóságának lehetőségét 
adja. A távolságtartás ellenére azonban az olvasó számá-
ra nagyon is sejthető, hogy a versekben megjelenített kis-
gyermekre mint önmagára emlékszik vissza a költő, ennek 
mintegy önleleplező nyoma a verscím. Ezt az egész köteten 
végigvonuló poétikai problematikát foglalja össze, zárja le 
az utolsó, Betűk háta mögött című ciklus. A szintén egyes 
szám harmadik személyben elbeszélt hétköznapi élettörté-
netek poétikája azonban nem kevésbé összetett nyelv- és 
szubjektumszemléletet feltételez. „Elmondhatom-e más 
szavaival / A saját történetemet, / Ha egyre jobban elvá-
laszt tőle a fal, / amit szavaimmal emelek?” – fogalmazó-
dik meg a kérdés a ciklus nyitó, ezáltal mintegy előszóként 
megszólaló darabjának kezdetén, melyre már a vers zárla-
ta (egyfajta) választ ad: „Maradok továbbra is, akinek / az 
a története, hogy nincsen rá szava.” Ezekben a versekben 
tehát nem a nyelvben megalkotódó szubjektum problemati-
kája tételeződik, hanem a nyelv és szubjektum elválasztásá-
nak, a saját nyelv hiányának vagy elégtelenségének tapasz-
talata jut szóhoz. A szövegekből ekképpen kiolvasható poé-
tika azonban sem a nyelv uralhatatlanságának későmodern 
tétele, sem az „individuum est ineffabile” romantikus ide-
ája felől nem olvasható, noha egyértelműen el sem utasít-
ja azokat: „Egy történetet próbáltam tisztázni egészen / A 
legnehezebb dolgokról nem sikerült beszélnem / Beszéddel 
pótoltam a legnehezebb dolgokat / nem egészítettem ki, 
ami üresen maradt”.

Szakadás és folytonosság. Ez lehet tehát Ferencz Győző 
újabb kötetének alapképlete is, mely azonban több szinten 
és többféleképpen is értelmezhető a kötet egészét tekint-
ve. Ami azonban egységbe fogja tizenöt év verstermését: 
az emlékezés, a személyes múlt, s a saját költészet lét- és 
nyelvszemléleti és – amiről itt kevesebb szó esett – iroda-
lomtörténeti perspektívájának újraalkotása. Vagy legalábbis 
annak igénye, mert az emlékezés mindig töredékes, s ezért 
az emlékezet által megalkotott múlt érvényessége mindig 
esetleges marad. Ez nem csak Ferencz Győző költészeté-
nek időtapasztalata, annál sokkal általánosabb létélmény-
ről van szó. Izgalmassá és egyénivé mindez azáltal válik, 
ahogy a Szakadás című kötet mélyen önreflexív, múltat, 
jelent és jövőt kutató lírájában költői kifejezést nyer:

Megszakadt nem látni hogy honnan indult nem látni
[hogy hova vezet

Nem látni csak a szakadásokat csak a foszlásnak indult
[fölfeslett réseket

Részletekből kell összerakni részekre szakadtak
[szétszakadtak a részletek

(Sziget Könyvkiadó, 2010)
Szénási Zoltán
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folytán van esélyünk. E gondolat, e vezérfonal mentén ha-
ladva szeretnénk az általunk regénynek is tételezhető szö-
veg mélyebb rétegeibe bejutni.

A Pixel című kötetben harminc történet szerepel. 
Egyelőre talány, hogy mit értsünk az organikus torzón csak 
felülről körvonalazódó „thirty years” feliraton (28. feje-
zet, 155. o.). Kezdeti bizonytalankodásunk azonban szerte-
foszlik, egyre inkább látható, hogy szigorú rend uralkodik a 
szerkezetben, és feltételezzük, hogy ez a szám teszi teljessé 
a művet. Szándékosan nem kívánunk elkanyarodni a szám-
misztika felé, minket maga a szöveg tart fogva. Különböző 
testrészekről olvashatunk harminc történetet. Az egy-egy 
fejezetben szereplő testrész valamely másik elbeszélésben 
megint felbukkan (például a mell a bokáról és a mellről szó-
ló szövegben (51, 55. oldalak). Emellett visszatérnek gon-
dolatok (sorsról és valóságról a 14–15., az 50–52., a 78., 
83., 94., oldalakon), egyes tárgyak (a gyűrű, a gömbforma), 
szereplők, (Helga, a röntgenorvosnő, az agydaganatos mér-
nök, a franciatanárnő, Kovaljov Misi, Gavrila és Cosmina, 
valamint fiaik: Jean-Philippe és David stb.) vagy más törté-
netelemek (legtöbbször, hatszor a folt, vagy a cérna és szi-
nonimái, a zsinór, a kötél) újra meg újra előtűnnek, mint 
megannyi hiábavaló kísérlet, hogy ezt a pacsvork életet va-
lami egésszé lehessen összeöltögetni. A végeredmény le-
hangoló: semmi módon nem toldozható-foldozható össze 
ép egésszé a sok darabra szétesett, de mégiscsak élő, pul-
záló organizmus. 

A Pixel testrészeit nem tekinthetjük puzzle-elemeknek, 
mivel, ha össze szeretnénk rakni a címek alapján az embert, 
sem közelről, sem távolról nézve nem állna előttünk hiány-
talanul az ábra. A test tartóeleme, a gerincoszlop („felegye-
nesedés”) és a kitáruló – magába fogadó kar („két lábra ál-
lás”) hiányozna belőle. A tartás és az adás-kapás, éppen e 
fontos morális-érzelmi-spirituális alkotórészek hiányoznak 
az összképből. 

Most még beljebb merészkedünk a mű világába és azt 
észleljük, hogy a test deflorációja egy gödörben történik, 
majd azt, hogy a test minden létfontosságú szerve halálosan 
beteg: agydaganat, szívinfarktus, szívelégtelenség, mellrák 
sújtja, balesetet szenved, lépét porszívócső roncsolja össze, 
hasát megrúgják, orrát bezúzzák. Ez a test nem vállalt, torz 
utódot nemz vagy önmagát pusztítja el több-kevesebb si-
kerrel: kötéllel, gyógyszerpirulákkal. A katolikus egyház – 
talán nem alaptalanul – óva inti híveit az öt érzékszerv csá-
bításaitól, a régi templomok oszlopfői csak erről beszélnek, 
a dekódolás sajnos jelenünkben már nem könnyű. Az öt kö-
zül a tapintáshoz kapcsolódó érzékletekről esik a legtöbb 
szó (talp, nyelv, íny, kéz, ujjak, láb, tenyér). Nem lehet vé-
letlen, hogy a vegetatív működés mozzanatai vissza-vissza-
térnek (pisilés, ejakuláció, félresikerült közösülések). A bi-
ológiai lét végső pontja, a halál is ide tartozik, a mű utolsó 
harmadában valósággal összetorlódnak a halottak és a ha-
lálba menők.

Az emberi test nem csak szomorú hús, társas lény is, en-
nek folyományaként kusza és morálisan vitatható viszony-
rendszereket hoz létre. Az elsődleges funkcionalitás, a faj-
fenntartás mellett nem kevésbé fontos a magasabb rendű, 
ideális esetben kölcsönösen elfogadott és betartott normák 
szerint élni. Az emberi lét eme magasabb szintjei nem jelen-
nek meg a történetekben, s mivel a biológiai létezés az idő-
tudat nélkül is folyamatos, az elbeszélőnek fölösleges ra-
gaszkodnia az ember cselekvéseit vagy tetteit számon tar-
tó lineáris-kronologikus időkezeléshez. Ez nem jelenti azt, 

Corpus
(Tóth Krisztina: Pixel)

Tóth Krisztina legújabb, Pixel című prózája elbeszélés-
kötetként és regényként is értelmezhető. Ha elbeszélések 
gyűjteményének tekintjük, csak örülhetünk, hogy nem kell 
hozzá csönd, áhítatos félrevonulás. Bárhol felüthető, az ön-
magukban is megálló, rövid történetek a legváltozatosabb 
élethelyzetekben, hamar elolvashatók. Villamoson, piros-
ban ácsorogva, zebrán átkelve, ótépében csekkbefizetésre 
várakozva, elalvás előtt, ébredéskor is elővehető a minden 
típusú táskában, talán még egy nagyobb zsebben is elférő 
olvasnivaló. Ha különálló történetekként fogjuk fel a mű-
vet, feltűnik, hogy a hétköznapi lét szintjén megmaradó te-
matikájú elbeszélések mindegyikében egyszer csak fordul 
velünk a világ és hirtelen más dimenzióba lépünk át, más-
képpen látjuk, értékeljük az eseményeket vagy a szereplő-
ket. Az elbeszélő állhatatosan figyeli az ábrázolandó tár-
gyat, addig-addig, míg az meg nem mutatja valódi önma-
gát. E figyelem a néhol szinte mikroszkopikus külső-bel-
ső leírásokban, máskor távolságtartással („Ha a műterem-
nek üvegből volna a teteje, odafentről még valamit fölfe-
dezhetnénk” 155. o.), a szereplők belső beszédének gya-
kori felidézésében, az önironizáló közbevetésekben, tucat-
szor ismételt előreutalással („amikor a jövő feketefenyője 
csak magonc volt”) nyilvánul meg. Az elbeszélő önmaga 
komikusan eltúlzott jelenlétével a globális valóság tökéle-
tes visszaadására törekszik, de e vállalkozás lehetetlenségét 
is hangsúlyozza. Még egyszer szeretném idézni e gyönyörű 
mondatot, csak éppen most már értelemben: „amikor a jövő 
feketefenyője még csak magonc volt”. A hétköznapi létnek 
a sorssá való átbillenését az adott szereplő az adott pillanat-
ban szinte sosem érzékeli, ezt megláttatni csak az elbeszé-
lő képes – legyen bármilyen is. A gurtnira magát felhurko-
ló feleség haláltusájáról a körmeivel összekaristolt mennye-
zet árulkodik (118. o.). 

Az elbeszélőn kívül a fiktív szerző is tevékenyen részt 
vesz abban, hogy a hétköznapi lét történéseit más dimen-
ziókban pillanthassuk meg. A gondos szerkesztésmód, az 
időrend kódolt felbontása, a körkörös, jelentésbővülést hor-
dozó ismétlések a fiktív szerző jelenlétére utalnak és egy 
másik, a regényműfaj értelmezési lehetőségei felé mutat-
hatnak. Az összefüggő prózának is felfogható szöveg köz-
pontját, magvát a 154–155. oldalon találtuk meg, ott, ahol 
az – egyébként nem szeretetre méltó – elbeszélő elnémul, s 
egy gyönyörű idézetben eliminál. Érzésünk szerint azért te-
szi, mert ezen idézet értelmezéséhez ő kevés, mert bár okos, 
jó megfigyelő, de kisszerű, mint a szereplői. E feltételezé-
sünket erősen kollokviális, néhol már rétegnyelvi stílusa is 
alátámasztja („lepattant számítógép”, „alapból”, „vágod”, 
„csávó”, „fel volt dobódva”, „köcsög buzik”). A fiktív szer-
ző és az elbeszélő a huszonnyolcadik fejezetben kapcsoló-
dik össze, A térd történeté-ben. Itt, az alábbi idézetben lel-
tünk rá arra az alappillérre, amelyre elemzésünk boltozatát 
vágyunk helyezni.

„A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, 
hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadat-
lan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandó-
an töltődő, ám mozdulatlan óceánba.” (154. o.) 

Ez az idézet a Magasztos szózatából, a Bhagavad Gitá-
ból származik, a lét-erők kiegyensúlyozására tanít, de e ta-
nítás befogadására csak valamely transzcendens rálátás 
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hogy a szövegben kirajzolódó történetek nem valóságos 
időben és térben zajlanak. 

A huszadik század halál-nagyiparától, az első, de még in-
kább a második világháborútól 2007–2009-ig tart a történe-
tek időíve. A szereplők mozgástere a tarka etnikai összetéte-
lű Nyugat-Közép- és Dél-Kelet-Európa. A legapróbb gesz-
tusokig lebontva kísérhetjük nyomon a konkrét tértől és idő-
től függetlenül mindenütt felbukkanó emberi gyarlóságot, 
amely a „társas lény” mivoltunk erényei, a figyelem, türe-
lem és tapintat teljes hiányával jellemezhető. Csak az apró 
mozzanatokig lehatoló éber figyelem segít hozzá, hogy a ki-
csi aljasságok szörnyű következményeire ráismerhessünk. 
Például a szőke lófarkú fiatal édesanya nem képes kezelni a 
frusztrációit, életvezetésébe nem épít önkontrollt; lánya le-
endő neurózisáért már mindent megtett, másrészt közvetet-
ten, de mégis brutálisan beleavatkozik az egyik fontos sze-
replő, Misi sorsába (8. fejezet, 37–38. oldalak, 27. fejezet, 
148. oldal). A körkörösen egymásra simuló szerkesztésmód 
révén értjük meg, hogy mennyire kibogozhatatlanul össze-
kuszálódtak a belső (családi, férfi-női) és külső (társadalmi 
érintkezés) emberi viszonyok. Mindegyik családból hiány-
zik a kohézió, az összetartó erő, tagjai ide-oda hányódnak, s 
lépnek egyik rossz kapcsolatból a másikba. 

Eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahonnan jól látható, hogy 
a fizikai és a szellemi létezés összetartó kapcsai szétpattan-
tak, vagy, Jókai szavaival élve, mintha már nem létezne a 
„testhez varrt lélek”. A gyökereikből kitépettek, időből-tér-
ből, hagyományokból kifordítottak nem ismerik a kölcsö-
nös tiszteletet és nem alkalmasak a békés együttélésre. Ez a 
felismerés, ez az igazság olyan súlyos, hogy az elbeszélő el-
némul, felszívódik vagy kimenekül az európai dimenziók-
ból és a fentebb már idézett „univerzumfilozófiához” for-
dul segítségért. Az egyetemes egyensúlyban való hit, a testit 
a szellemi szolgálatába állító önmérséklet igénye és vágya 
vezethet el a morális értelemben vett egyéni és egyetemes 
békéhez. Az is igaz, hogy ezek az eszmék kommercializált 
formában jutnak el a problémák megoldását áhító tömeg-
hez, hiszen a műben más szinten megtalálhatók a keleti-ezo-
terikus mozzanatok (indiai fülbevaló, mandala-ábrázolás, a 
jóga, és egy fontos szereplő éppen szikh származású).

Az elbeszélt világban kibontakozó szociális spektrum 
az alsó középosztálytól a (nem kívánjuk részletezni, mi-
ért) besorolhatatlan és morálisan mára egészen szétesett 
értelmiségin (orvos, mérnök, tanárnő) át a számkivetette-
kig (cigányság, menekültek) terjed. Az elbeszélő a megje-
lenített frusztrált társadalmi miliő szókincsét, mentalitását 
olykor cinikus, máskor elnéző humorral fűszerezve repre-
zentálja.

A kis Dawid (A kéz története) vonalgombolyagjából 
mégis olyan szövettest jön létre, amely maradandóbb a 
narcisztikus Jean-Philippe szikkadt teászacskóiból az idő 
segedelmével egészen összetöppesztett organikus Apolló-
torzójánál. Az imént említett első fejezetbeli körkörös-
ség az írói módszert, a szereplők és a sorsok visszatéré-
sét és ismétlődését vetíti előre. Az utolsó előtti, a 29-ik, a 
Normafánál játszódó szövegtestben (Az anyajegyek törté-
nete) két különböző család egyszerre lép az olvasó látó-
terébe. Az egymásra gombolyított sok-sok körkörös sors-
vonalban annyi az átfedés, hogy már nem követhető, me-
lyik valahai szeretőjével találkozik össze a haldokló csa-
ládapa, továbbá arra sincs utalás, hogy az egykori szerető 
jelenlévő férje kivel lép félre. Mintha Ariadné fonala nem 
a megoldások felé terelgetne bennünket, mintha minket, 

az esendő halandókat összekuszált életünk labirintusában 
akarna elveszejteni. 

A szöveg-szövet számunkra legnemesebb eleme, vetőszála 
a Leonardo da Vinci-féle megsemmisült falikép, az Anghiari 
csata. Leonardó a döntő pillanatot, az ellenfelek zászlóért fo-
lyó küzdelmét festette meg. A freskó az alkotó újító kísérle-
tezésének (viaszalapozás) esett áldozatul: a száradással el is 
tűnt. Ez a szövegelem arra utal, hogy nem szükséges a tusa-
kodásról maradandót alkotni, jobb lenne másban győzni. A 
Dicső szózatá-ból vett idézet tanítása mintha most megkétsze-
reződne: az olvasó elképzeli a tökéletes, az önmagát megsem-
misítő műalkotást, a száradással eltűnő freskót. Ebben, A térd 
történeté-t elbeszélő 28. fejezetben értjük meg, hogy a már 
meglett korú Jean-Philippe az idő-fakította teászacskókból ki-
rakott torzóval kívánja őrizve-feledni egy harminc évvel ko-
rábbi férfi-szerelem emlékét. Ez a 30-as szám a kapcsoló-
elem: a harminc történet is önmagát megalkotva semmisíti 
meg önmagát s ezáltal teljesíti be magasabb rendű hivatását. 

Szép Ernő írja: „…ezért meresztem sokszor a szemem a 
fali kárpit egyforma virágaira, ezért könyökölök neki a sű-
rűn kockázott szürke szövetnek, amelyet a szabónál elébem 
bontanak, mert mindezek a végtelenség illúziójával kínál-
ják lelkemet.” (Híd, A jázminok illata, Tevan, 1989, 23. o.) 
A végtelen, más szóval az eloldódás szabadsága, a reflexivi-
tás e szövegtest egyik szereplőjére sem jellemző. A „szövő-
ráma” négy szegletét a holokauszt-túlélő barátnők, Gavrila 
és Cosmina, valamint fiaik, Jean-Philippe fotó- és képzőmű-
vész és David, a plasztikai sebész alkotják. A maga szakmá-
jában egyik is, másik is a narcisztikus szépség szolgálója. A 
Londonban élő Jean-Philippe Oscar Wilde kései utóda, a zár-
kózott, férfiasságát illetően infantilis plasztikai sebész, David 
a mára arcvízreklámmá lényegült egykori tökéletes szépsé-
get, Michelangelo Dávidját juttatja az eszünkbe. Kolozsvár, 
a házsongárdi temető fontos szerephez jut a műben. E teme-
tő arról nevezetes, hogy földjében nyughelyet talált minden 
felekezet. E sírkert a tolerancia egyik ki nem mondott jelzé-
se lehet. David szerelme, a szépséges Nazeli Kozma dédapa 
mohos sírkövén dajkálja jó egynéhány népcsoportból össze-
gyúrt utódját.

Nem lehet eléggé örvendeni annak, hogy nem női szöve-
get olvasunk, a szerző nem sokat törődik a gender irodalom-
mal. Sőt, az elbeszélő ironikusan mutatja be a női szépség-
ápolás illetéktelen tekintetektől általában óvott kis titkait (láb-
szőrtelenítő gyanta, szemöldökszedés, körömfestés). A nőiro-
dalom nézőpontjának mellőzése leginkább abban mutatkozik 
meg, hogy a szövegtest kétnemű (a hermafrodita-toposz kul-
túrtörténeti vonatkozásaira nem kívánunk kitérni). Világosan 
érzékeljük, hogy a két nem igenis összetartozhatna, egységet 
alkothatna és egyik sem kevesebb vagy több a másiknál. A 
valóság azonban az, hogy – a szövegből szabadon idézve – a 
férfi nem „érkezik meg”, a nő pedig nem „megy el”. A har-
minc történet mindegyike cáfolja a valódi összetartozás lehe-
tőségét.

A mű utolsó oldalán minden a helyére kerül, legalábbis 
egy bizonyos értelemben. A kör bezárul, kiteljesedik a törté-
net. Az ősök sírján „áthűlő fenekű” utódok ülnek. E sírkő fel-
fogható úgy is, mint a világ köldöke, és nem a pusztulás betel-
jesedő jóslatának érezzük, hanem a mobiltelefon (és a nápo-
lyi) révén valódi és virtuális kapcsolódásokat vélünk felfedez-
ni a dédapa, az anya, a gyerek és az apa között.

 
(Magvető Könyvkiadó, 2011)

Rőhrig Eszter
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Vive l’Amour!
(Fecske Csaba: A hús pogány éneke)

Fecske Csaba újabban egyfajta összegzésbe fogott 
tematikus kötetek révén, amely meglehetősen illik önér-
telmezéséhez: „individuális költő vagyok, moralizáló, lét-
értelmező gondolkodó”. (Fecske Csaba: Élni, hogy élni, 
www.szimamiskolc.hu) Miként rendesen, ismét több 
mitológia kelyhéből merít, főleg az antik és a keresztény 
kultúrkör lehetőségeit aknázza ki. Az erotográfia téma-
köre azért is lehet szerencsés, mert az elmúlt évezredek 
megmutatták, hogy a szexualitás sosem megy ki a divat-
ból. Verseit ez alkalommal ciklusokba rendezte a költő: 
Titok, Rege a szívről, Véletlen találkozás, Kései.

A téma mindenekfelettiségét változatos versformák 
révén is kifejezi, nagy elődökre visszautalva – Anakreónt 
nem csupán allúziókban, de versforma terén is meg-
idézi –, máskor magára sem hallgatva, a szonettől a 
szabadversig lépegetve a költészet sakktábláján, azt az 
üzenetet hordozva, hogy mindegy, rímes vagy rímtelen, 
időmértékes vagy ütemhangsúlyos köntöst kap, a vég-
letekig közönséges, esetleg szégyenlősen pirulós, netán 
szabályokhoz, ritmushoz, dallamhoz egyáltalán nem tart-
ja magát a vers, attól még vers marad, pusztán a plaszti-
kus ábrázolástól. 

Figyelemfelkeltő már maga a kötetcím is: A hús 
pogány éneke. Nem a költő, nem a szerelem; a hús éneke. 
Az egyik szimbolikus poéma, az Unatkozó hús magyará-
zattal szolgál a naturálisnak tetsző névadásra: „láza csil-
lapodván” nem a valóban értékes információ, a „titok” 
birtokába jutott, csupán valami felszínes kielégüléshez, 
ennek következménye, hogy „unatkozni kezd a hús”. 
Hasonló jelenik meg a Kis zugok albérletek soraiban: „két 
lélek egymásba csobban / s hogy követelődzik a hús / a 
vihar végül elcsitul s mint szelíd őz / homlokát két meg-
békélt archoz / dörgöli az alkonyat”. S ez az izomdarab 
bár hangsúlyozottan a lélek, az igazi szerelem ellentéte, 
vagy inkább komplementere, itt pőrén áll előttünk a mély 
én valódi kiléte: a hús valójában maga a lélek. 

Milyen a „pogány ének”? A keresztény tanok szerint a 
párosodás egyedül a fajfenntartás érdekében igazolható, 
az antiszakrális ének tehát az élvezetek hajszolását jelenti. 
Az antikvitás az isteneket antropomorfizálta, ezzel párhu-
zamosan az embereket egyfajta isteni fátyollal vonta be. 
Aphrodité/Venus alakjában külön istent rendeltek a görö-
gök, s mintájukra a rómaiak a szerelemhez, de e foglala-
toskodás valamennyi isten mindennapjait is alapvetően 
meghatározta. Megjegyzésre méltó, hogy vizsgált köte-
tünk kapcsán helyesebb talán Aphroditét említeni, hiszen 
Fecske inkább a görög mitológia istennőjét (és társait) 
fedezi fel, szemben a rómaival – nem érezzük nyoma-
tékosnak a numeneket, jelesül a Geniust és a Iunót –, de 
leginkább 21. századi mentalitással. Az ókorban kevésbé 
tulajdonítottak a promiszkuitásnak negatív jelleget, szem-
ben a középkorral, gondoljunk csak Dante bugyraira, ahol 
már a második körben rotyognak a bujálkodók. 

Milyen talányra utal az első, egyben a legtöbb poé-
mát magába foglaló ciklus? A nyitóvers tanúsága szerint 
ez afféle misztérium, „amiről sohasem derült ki micsoda 
/ megfejthetetlen titkunk maradt mindörökre” (A titok). A 
hatodik lábujj ennek a titoknak – jóllehet feltételezhetően 
életrajzi ihletésű, mégis – metaforikus ábrázolása, hiszen 

anno e különleges testrészt bár érdekesnek találta a köl-
tői én, mégsem koncentrált rá kellően, míg ma már legin-
kább e táltossajátosság rémlik fel számára a nőből. Mint 
mikor életünk második felében döbbenünk rá, hogy vala-
mikor régen egy útkereszteződésnél azt a másik, poros 
utat kellett volna választanunk, és nem a kikövezett, tiszta 
járdát. Az igaz szerelmet a testi gyönyörök helyett. Zorán 
a Mária volt soraiban arról énekel, hogy az első szerelem 
felnyitotta az addig (is) misztikusnak látott láda lakatját, 
költőnknél azonban megfejtetlen maradt e titok. 

Fecske költészete több helyen is Vajda Jánoséval 
rokon, kiről Németh G. Béla találóan fogalmazta meg: 
„Az foglalkoztatta mindig, amit nem kapott meg, s való-
jában semmit sem kapott meg”. Választott témájához való 
viszonyulása szinte Adyra emlékeztet: „Sohase kaptam, el 
hát sohse vettem”, vagy akár Radnóti alliteráló gondola-
tait idézi a fecskei világ: „valóság voltál, álom lettél újra, 
/ kamaszkorom kútjába visszahullva”. Talán éppen ennek 
következménye az a tény, hogy szerzőnk feltűnően sok-
szor említi, különféle megközelítésben, az első alkalma-
kat. Az első szerelem, az első szexuális élmény(ek) emlí-
tése kapcsán minduntalan azt érezzük, hiába rendelkezik 
a költői én egyre szélesedő repertoárral, tapasztalatokkal 
és kapcsolatrendszerrel, mindvégig egy rácsodálkozó kis-
fiú maradt, akit mindig meg lehet lepni, s egy varázsvi-
lágba űzni. Csalogatni, olykor becsapni, vezetni, olykor 
megvezetni. Orránál és „orránál” fogva. Fecske egyaránt 
áldoz a páfuszi Venus oltárán és az amathuszi Venusén, 
de Urániát sem hanyagolja el. Erósz, Aphrodité és Arész 
fiának alakja kimondatlanul is hangsúlyos, hiszen szin-
te mindegyik vers a szerelmi csatározásoktól visszhang-
zik, nem csupán a szeretkezésektől. Aphrodité legfonto-
sabb szeretője Arész, a római Mars, kinek jelzői – ártó, 
erős, véres – utalnak erejére, ami már csak származásá-
ból is következik, hiszen a harcok ura egyben Fehérkarú 
és Messzedörgő fia. Pothos és Himoros, az Erószhoz 
hasonló teremtmények ugyancsak ott munkálkodtak a 
kötet születésénél, szinte láthatjuk kezeik nyomát, azon-
ban nem magasztos célt szolgálnak, nem a platóni szel-
lemi nemző ösztön megjelenítőjeként segítik a szerelem 
munkásait. Fecske Erósza testi szerelemre éhes, jóllehet 
ez egy tévedés, s ezt sejti meg a titokban. 

A második ciklus nyitóverse magyarázattal szolgál 
a rébusz természetével kapcsolatban: az érzelmek ott-
honát „ócska garniszállóként” aposztrofálja, s mint tud-
juk, ritkán libbennek ki gáláns lovagok és finom höl-
gyek a lepusztult panziók falai közül (Rege a szívről). 
Kifejezetten negatív hangulat lengi át a kötet ezen részét, 
azt a szüntelen törekvést tükrözi, hogy bár mindenki pró-
bál elérni valamit (megfejteni a titkot?), azonban csupán 
pillanatokra tűnhet úgy, hogy ez sikerrel járhat, s ez is 
csupán talmi csillogás. 

A Véletlen találkozás nem véletlenül szerepel a har-
madik ciklusként, hiszen, mire eddig eljut az olvasó, már 
egyfajta kód ismeretének birtokába kerül, hogyan fejt-
se meg a rejtvény egy-egy sorát, illetve hogyan késleltes-
se a tudás megszerzését. Ennek folyománya lehet az is, 
hogy szemben az első kettővel, a harmadik és negyedik 
ciklus címadó költeménye már nem nyitóvers. Szerzőnk 
mintha Fortuna ajándékait, a véletlen találkozásokat, illet-
ve a végtelen várakozásokat értékelné leginkább, amely 
nem meglepő, tekintve a titok kibontatlan voltát, mely-
nek így újra és újra csak az elképzelése marad, s talán 
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így jobban megismerhetővé válik, mint eleve az aktus 
során. A Lányok soraiban hangsúlyos a delfin, a játékos, 
intelligens, szelíd teremtmény, mely a lelkek vezetőjét, a 
hajótöröttek megmentőjét, s egyben a szellemi újjászü-
letést jelképezi. Apollón egyik megjelenési formája, de 
Aphrodité szent állata is volt, sőt mítosza szerint a del-
finek egykori emberek, kik fölött Dionüszosz gyakorolt 
hatalmat, s emberi formájuktól megváltva öltötték fel az 
uszonyos alakot. Aesopos a delfint a vízi állatok királyá-
nak tartotta, Ariónt – Ovidius szerint – egy delfin mentet-
te meg; ám e szimbólum más kultúrkörökben is magasz-
tos szerepet kapott, például Jézust szimbolizálta, hiszen a 
halak, vagyis a keresztények felett bírt hatalommal. 

A lezáró ciklus „a szunnyadó érzések kései ébredé-
séről” szól (Kései). A Gesztenye és rózsa című versben 
Aphrodité szent növénye jelenik meg, a rózsa, miként 
a Kamaszokban vagy az Elszelelt években is. Utóbbi 
(különösen a „ballagásra nagy csokor rózsát kaptam 
tőle” – „másnap a rózsák szirma őrült zörejjel lepergett 
/ s egy bizonyára jelképes ajtó döndülve becsapódott” 
szövegrész) a felnőtté válással, legalábbis a társadalmi 
elvárásnak megfeleltethető, valódi pszichológiai leválást 
azonban nem jelentő személyiségfejlődéssel kapcsoló-
dik össze. De már az előző ciklus egyik verse, Az alma-
fák alatt az aranyszekéren röppenő, frivol erkölcsű termé-
szet feletti teremtményt idézi, hiszen a Malus általános 
megjelenítési formája az istennőnek. Az alma révén Erisz 
haragját vívta ki Parisz, Aphroditéét Atalanté, de Isten 
büntetése is e gyümölcshöz kapcsolódik a bibliai taní-
tás szerint. Az utolsó versszak kezdete („úgy adtad maga-
dat nekem / mint régi tartozásodat”) egyenesen Akontios 
és Kydippé történetét idézi. Nem véletlen e gyümölcs és 
a titok összekapcsolódása, ahogy Szapphó soraiból kiol-
vashatjuk: „A leány olyan, mint az édes alma, piroslik a 
magas ágon, a legmagasabb ág hegyén, nem látják meg 
az almaszedők, vagy ha meglátják is, de nem bírják elér-
ni”. A Leszboszi szerelem soraiból kitetszik, hogy a nők 
egymás közötti intimitásának ábrázolása semmivel sem 
alsóbbrendű e tesztoszteronbomba költő soraiban, mint 
a két nem kapcsolatát feltáró költészet. A Kései ciklus az 
első, a Titok misztériumát idézi fel: „pogánymód min-
dig a hús ünnepel / hiába a teljesség vágya” (Tolvajok). 
S hogy e próbálkozás mindenképpen bűnös, de értelmet-
len is, az utolsó sor mondja ki: „bűnhődni az ész ácsolt 
keresztet”, ahogy az Ámor mostoháiban: „magunkat csal-
tuk meg velünk”. 

Szinte érezzük, ahogy Kytbereia léptei nyomán, 
midőn Kythéra szigetén a tengerből a szárazföldre lépett, 
afrodiziákumok fakadtak. Fecske versei is egy-egy lótusz-
virágra, mentalevélre, netán gránátalmára emlékeztetnek. 
A szerelem istennőjének ellenállhatatlan báját ugyan-
csak érzékelhetjük, hiszen senki sem képes dacolni vele, 
ám mintha a költő szerelmei sokszor hallgatnának a szűz 
istennők, Artemisz, Athéné, netán Hesztia szavára is; per-
sze rendre elvesztik a csatát. Gyakran viszont Fecske 
marad alul, kit hol nyílvesszejének édes, hol viszont a 
mérges patak vizébe mártott oldalával talál el Erósz. Vagy 
leginkább egyszerre mindkettővel. A szüzesség motívu-
ma szinte minden darabban felbukkan, s elgondolkodtató, 
mi lehet a nyilvánvaló oppozíció hátterében, hogy a sze-
rinte „semmire se jó drága kincs” (A kis fösvény) annyira 
fontos mégis. Feltehetően a természet érintetlenségét, az 
emberi szerszám által nem edzett mezőt sugallja – szem-

ben Aphrodité burjánzó ligeteivel –, valamint az ifjúságot, 
a múló időt. Fecske Artemiszhoz – Apollón, a művésze-
tek istenének ikertestvéréhez (!) – verset ír. E költemény-
ben a börtön szimbóluma szintén hangsúlyos, itt is, mint 
annyiszor, az önzés elhallgattatásának jelképe. Artemisz, 
a vadászat istennője, a három szűz istennő egyike, egy-
általán nem a szerelmi afférjairól híres – szemben sok 
egyéb görög mitikus lénnyel. Iokheairát, a nyilakat 
ontót – egyik mítosza szerint – fürdőzés közben megles-
te Aktaión, ezért az erdők istennője szarvassá változtatta, 
majd széttépette a – később csupán fondorlattal vigasztal-
ható – saját kutyáival. Létó lányának ligetében bár a falli-
kus méh fel-felkeresi a bimbózó virágokat, ugyanakkor a 
szemérem mesés figurája, Aidós öntözi őket. Kísérete, a 
nümphák ugyancsak kizárólag szüzek lehetnek. Egyikük, 
Kallisztó sorsa ellentmond Fecske véleményének, hiszen 
komoly áldozatot hozott a nümpha, ugyanakkor sarkcsil-
lagként saját tengelye körül képes forogni, – a lehetősé-
gekhez képest – függetlenedni az univerzum vonzásának 
törvényétől. 

Artemisz és a „világos” Szelené, Homérosz „szár-
nyas égi lénye”, a növekvő és telihold kapcsolatát idézi. 
Keladeinéhoz, a zajongóhoz is kapcsolódik Héraklész 3. 
munkája, a kerüniai szarvasünő elejtése, amely a szel-
lemi megtisztulás jelképe, ez Fecske verseiben kevésbé 
mutatható ki, szerzőnk nem igazán keresi a lelki meta-
morfózis efféle útjait. Fecske mintha küldetést teljesíte-
ne, héraklészi 9. feladatként Hippolüté övének, a szüzes-
ség jelképének megszerzését tűzte ki életfeladatául, leg-
alábbis legújabb kötete vezérfonalát tekintve: az új élet 
fakasztását. Héraklész 11. próbája ugyancsak feltűnik, a 
heszperiszek almáinak megszerzése, hiszen az almafák 
őrzőjévé, Atlasszá váló félisten a halhatatlanság tudásá-
nak birtokába jutott. Leginkább azonban a 12. munka, 
illetve a feladatok befejeződése kapcsolódik Fecske fel-
fogásához, hiszen Héraklészt, miután lényének halandó 
része elpusztult, immár Héra szüli újra, s Hébe, az örök 
ifjúság oldalán kezdhet immár végtelen életet. Így végre 
megtalálhatja státusát a leginkább Órionra emlékeztető 
költői én, ki Artemiszre szemet vetve fel kívánja fedezni a 
titkot – zodiákus gondolkodás szerint a tudat felvilágoso-
dását az ösztönnel szemben –, azonban az istennő kemé-
nyen ellenáll. Órion születési körülményeit éli át Fecske 
újra és újra legtöbb versében. Nota bene: szoros összefüg-
gésben Anodyomené születésével. Mikor Uranosz nem-
zőszerve belepottyant a tengerbe, az ebből keletkezett 
fehér tajtékból bukkant fel a szerelem istennője kagyló-
héjon ringatózva. A gyermekkor a lehetőségeket, az ártat-
lanságot, a tökéletességet s az átalakulást hordozza magá-
ban, s talán ezért fontos a szerzőnek. 

Baudelaire „fekete Vénuszát”, Jeanne Duvalt idézi 
a Cigánylány, ami ugyancsak a görög kultúrára, konk-
rétan az aphrodisziászokra emlékeztet, a Khariszok és 
Hórák erotikus lejtésére, amely tánckarban a szépboká-
jú Létó leánya a leginkább igéző léptű. A „fehér Vénusz”, 
Madame Sabatier iránti vágy – kevésbé dominánsan, de 
– ugyancsak hangsúlyos. A francia újító szintén ciklusok-
ba rendezte kötetét, a Romlás virágait, főleg a Spleen és 
Ideál szól a férfi és nő viszonyáról, Fecskénél azonban a 
kiadvány minden egyes darabja a Mal fogalmát bontja ki. 

Fecske sikerrel mazsolázta ki a Biblia legerotikusabb, 
szexuális utalásokat leginkább felvonultató énekeit, ame-
lyek akár az ateisták vagy az egyéb vallásúak érdeklődé-
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sére is számot tarthatnak. Potifárné elcsábítja Józsefet: 
Fecskénél sikerrel. Az Ószövetségi történetet a Korán is 
átvette, Fecske alcíme viszont – Apokrif – azt sejteti, hogy 
valójában másképp történt, mint a publikum számára tud-
ható. József, az ifjú, karcsú, még szűz férfi attribútumai 
hangsúlyosak, ismét a defloráció aktusát kidomborítan-
dó. Thurzó Gábor 1961-es kisregénykötetére, a József és 
Putifárnéra emlékeztet, amelyben az egyes darabok leg-
főbb összekötő eleme a valódi vágyak elrejtése és felfej-
tése. József (Csaba) megkísértése az, amire Fecske iga-
zán vágyik, jóllehet mindeközben úgy érzi, elárulná gaz-
dáját – ez esetben az ártatlanságot. 

Lót története szintén a megkísértésről, a kitartásról, a 
tisztaság nehéz terhéről szól. Ábrahámmal (Ábrámmal) 
elindult Kánaán földjére, de nem a hitét, csupán a nagy-
bátyját követte. Szodomába ment, ezúttal az ösztöneire 
hallgatva, az Ígéret földje helyett a bűn városát válasz-
totta. Szodoma kapujában ült, értsd: vezetője lett, utat 
mutatott. Fecske az 1Móz 19,30–38 szöveghelyre utal Lót 
lányainak bűnével, akik apjuktól szereztek utódot, miután 
lerészegítve vele háltak. Ismét a kiszolgáltatottság jelenik 
meg, az ártatlan naivitás tágabban értelmezett formája. A 
bűn, amelyről nem tudunk, nem létezik. Lót nem ment a 
hegyre, ahová Isten küldte, inkább Cóárba, majd egy bar-
langba húzódott, amely, hasonlóan az odúhoz – sőt rész-
ben a kapuhoz, illetve a korábban említett börtönhöz –, 
ismét szexuális szimbólum, de egyben a remeték spirituá-
lis elmélkedésének helyszíne is. A perdita típusa igen nyo-
matékos a kötetben. Madách Imre „méregből s mézből” 
gyúrt Éva-alakja, Lucifer valódi ellenfele jelenik meg. 

Fecske Dekameronja összegzi erotikus költészetének 
lényegét: „ágyba csalnak / szüzek szajhák / kapargat-
ják / odakozmált / lelkem alját”. A kötetzáró vers befeje-
ző sora az „úgy legyen” (Fölfelé) imaformájával megerő-
síti azt a vélekedésünket, hogy a költői én ezt a minden-
napos küzdelmet nem kívánja lezárni, újra és újra, napról 
napra vágyja megvívni e harcot, hogy mindig egy arasz-
nyival közelebb kerüljön a Titokhoz, s talán majd egyszer, 
ha csak egy pillanatra is, fellebbentse a fátylat e misztikus 
csodáról, mit úgy hívnak: ember.

(Felsőmagyarország Kiadó, 2011)
Busku Anita Andrea

nak dilemmáját, annak örökös kételyét, hogy a fordítás 
révén vajon azt kapja-e az olvasó, amit a szerző szándé-
ka szerint leírt. Költemény esetében természetesen nehéz 
szerzői szándékról beszélni, inkább képekről, hangula-
tokról, érzelmekről gondolkodhatunk. A nyelv ugyan-
is, amelyen a vers íródott, egy önmagában többjelenté-
sű üzenő kód, és a fordítás nyelve ugyancsak egy többje-
lentésű üzenő kód. Jellegénél fogva minden nyelv pontat-
lan, mert a szóalakkal jelölt fogalmak értelmezése mindig 
tágabb, inprecízebb magánál a fogalomnál, így egyéni, és 
azonos nyelven belüli értelmezésük is túlfedéseket idéz-
het elő, de az interpretációk akár el is csúszhatnak egymás 
mellett. Primož Čučnik költészete folyamatosan szem előtt 
tartja, hogy a vers nyelvből épül, nyelvben születik, ami 
bármilyen költői mesterkedés nélkül is többjelentésű értel-
mezési tartományt hív elő, ennélfogva felesleges is vala-
miféle cerebrális megértésre törekedni versolvasás során. 
Pillanatnyi döntések című versében írja: „’Nincs időm’, 
mondjuk, de mire gondolunk? a jelentések elkülönböződ-
nek…” (75.), vagyis utal rá, hogy a leghétköznapibb kom-
munikáció is szinte értelmezhetetlen, amennyiben a fel-
színnél mélyebbre kívánunk tekinteni. De ne óhajtsuk ezt, 
mert a napi szóbeli értekezésnek a matematikai szigorú, de 
továbbra is inprecíz definíciókra bontása őrületbe kergető, 
és végképp felesleges tevékenységnek bizonyulna – fűzhet-
jük hozzá. A költő is következőképpen fejezi be az imént 
idézett sorát: „…életre keltik a beszélgetéseket”, ergo az 
apró félreértések gazdagítják a társalgást, lehetőséget nyúj-
tanak a „tisztázás” kedélyes párbeszédére.

A versolvasás során az egyén egyedül áll a költemény-
nyel szemben, amelynek nincs esélye árnyalni jelentését, 
csupán azt közvetíti, amit a szerzője betűk és írásjelek 
megjelenítésével vagy elhagyásával megjelölt. A közna-
pi kommunikációval szemben ebben az esetben egyetlen 
személynek kell lefolytatnia a dialógust, amiben a néma 
társ csupán jelenlétével vesz részt. Némaságával csupán 
növeli a félreértés, a félreértelmezés esélyét. Pontosan így 
látja ezt a költő is Levél című versében: „A legtöbb verset 
nem értem. Még a sajátjaimat is csak félig, / és csak néha 
az egészet. Van, amelyiket hússzor elolvasom, / van, ame-
lyiket épp csak súrolom. Nem érintjük egymást. / Ritkák 
az olyanok, amelyek fölfénylenek, és nem kell tovább 
fejtegetnem őket, mert szerelmes leszek.” (9.) Ez per-
sze nem a költészet kritikája – bár akár akként is olvas-
ható –, hanem a vers természetének megfogalmazása, és 
talán Primož Čučnik spontaneista ars poeticájának beve-
zetője. „Ülünk és kérdjük: lehetséges még a tiszta kép, / 
mely zeneként, mellébeszélés nélkül lelkesít / a refrénként 
ismétlődő napokban.” (25.) – olvassuk a Boldogság kere-
sése című versben, ismét a természetes gesztusok, a spon-
tán fogalmazás, a tapasztalás folyamatos belső áramolta-
tása, a gyermekien egyszerű, tiszta nyelvi világ megkép-
zése iránt elkötelezett poétikára utaló jelzésként. A költő 
a szlovén nyelvű kötet előszavában meg is fogalmaz-
ta, hogy milyenek és miről szólnak versei. Ebből Orcsik 
Roland a magyar fordításkötet utószavában a követke-
zőket idézi: „A legegységesebbek, illetve legtöredezet-
tebbek mindig erről és arról, noha nincs külön témájuk, 
noha valahol szétszóródtak, mindig arról szólnak, hogy 
a nyelvben íródtak, amelyen már írtak, és amellyel már 
több rímes és szabadverset írtak, amelynek saját ritmu-
sa és hangzása, saját belső logikája és belső szükséglete, 
saját szabad tere van.” (89.)

„Állandósuljon bennem az áramlás”
(Primož Cucnik: Versek nem fogadott hívásokra. 

Fordította: Lanckor Gábor és Orcsik Roland)

Primož Čučnik a szlovén költészetnek az elmúlt szá-
zad kilencvenes éveiben jelentkező nemzedékéhez tarto-
zik, fordítói szerint egyik meghatározó alakjának tekint-
hetjük. Műveit több nyelvre lefordították, magyaror-
szági folyóiratok is közölték verseit, Lanckor Gábor és 
Orcsik Roland pedig 2010-ben fordította magyarra az 
1995–2005 között keletkezett költeményeinek válogatott 
kötetét Versek nem fogadott hívásokra címmel. A szerző 
maga is fordít, lengyelből, angolból egyaránt.

A könyv ennél fogva kényszerűen veti fel az irodalmi 
szövegfordítás, jelesül a versfordítás soha le nem zárha-
tó kérdését, a szöveghűség és az átértelmezés vállalásá-

ˇ ˇ
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A nyelvi és képi egyszerűségre, közvetlenségre törek-
vő, sajátos regiszterekben megszólaló, zenéhez és iroda-
lomhoz áthallásokkal és közvetlenül is kötődő költői világ 
nyelvi transzponálása vélhetően egyszerűbb feladatot rótt 
a fordítókra, mintha teljesen hermetikus költői alkotá-
sokat kellett volna átültetniük. Ezt viszont nem merném 
fennhangon hangoztatni, mert meglehet, hogy nincs így. 
Kétségtelen, hogy akadályokba is ütköztek, hiszen már 
a kötet eredeti címét is meg kellett változtatniuk, ugyan-
is a kétértelmű szlovén szókapcsolatnak (balta a méz-
ben) a magyarban nincsen másodlagos jelentésbeli hoza-
déka (megfogta az Isten lábát). A fordítók munkájának 
megítélésére nem vagyok hivatott, azt viszont elmondha-
tom, hogy munkájuk révén feltárult előttem a fiatal szlo-
vén költő versvilága, és annak esszenciális megfogalma-
zását magaménak is érzem, olvasatom által kisajátítottam: 
„Nem értem / a költészetet, bár vonz és elmerít és felemel, 
/ szavakat suttog körkörösen, játszik velük, hogy milyen / 
erős és gyenge vagyok, fél és egész vagyok…” (9.)

(Universitas Szeged Kiadó, 2010)
Fekete J. József

Toronyerdõ
(Szakolczay Lajos: Párbeszédek és perbeszédek)

Tolakodik a hasonlat: Szakolczay Lajos beszélgető-
könyve, a Párbeszédek és perbeszédek olyan, mint Barce-
lona leghíresebb épülete, a Sagrada Familia-templom, 
csupa tornyokból áll, és – befejezetlen.

Ki tudná megmondani, hogy a huszonöt interjúalanyon 
kívül (ő a huszonötödik, vele Ködöböcz Gábor beszél-
get) még hány kiváló gondolkodót, hány nagyszerű stílus-
művészt tudott volna megszólítani? Kár sajnálkozni, egy 
könyv méreteiben véges, valahol félbe kellett szakítani. 
De vissza a hasonlathoz!

A Sagrada Familia-templom, vagyis a Szent Család 
barcelonai menhelye azért izgalmas, felkavaró élmény, 
mert nem félbehagyott torzó, hanem örök továbbgon-
dolásra szánt remekmű (1884-ben tervezte Gaudí), így 
– Madách-i szóval – a végtelenség érzetét kelti. Minden 
kor hozzáad valamit, de nem az utolsó téglát, nem az utol-
só kőműves kanna maltert, hanem a toronyerdő egy-egy 
égbe nyúló Isten-ujját, vagy éppen egy, a termékenységet 
megjelenítő torony-fiókát.

Ezt cselekedte Szakolczay Lajos is. Tornyot torony 
mellé (elé, mögé) állított, nem azért, hogy onnan ledob-
ják őt, mint Apáczai mestert szerették volna (habár akad-
nának arra ma is fogdmegek), hanem azért, hogy onnan 
messze lásson, hogy onnan mi is fürkészni tudjuk a hori-
zontot. Igaz, hiányérzetünk is támad, miért nem került 
bele ez is, miért nem az is…

De jól van ez így. Ki látott befejezett cseppkőbarlan-
got?

Költők, prózaírók, énekesnők, szerkesztők, világ-
csavargó életművészek, szakírók, egyetemi tanárok, 
képzőművészek Szakolczay beszélgetőpartnerei, és 
mi, olvasók kapkodjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy 
a riporter (nevezzük ez esetben annak) kérdéskultúrá-
ja sokkol-e jobban, kábít el eszméletvesztésig, vagy 

pedig válaszok özöne csap át, mint szökőár, a fejünk 
fölött?

Hol lassú folyású töprengésbe sodródunk (ilyenkor 
meditálunk, merengünk néhány percig), hol elvakít a 
gyémántköszörű szikracsóvája, hol fulladozunk a gon-
dok, gondolatok terhe alatt. Egyetlen lélekállapotot zár ki 
Szakolczay, és ez a közömbösség. Ez a toronyerdő, ennek 
a csodás szellemi építménynek minden csúcsa nemze-
tünk, sorsunk, nyelvünk, kultúránk (Be nehéz leírni ezeket 
a szavakat!) fölötti virrasztásra kényszerít: ennek a nagy 
családnak minden tagja, de mint művészközösség egy 
egységként is, soha véget nem érő, Vajda János-i értelem-
ben vett virrasztásra hív meg mindnyájunkat. A könyvcím 
második szava azonban figyelmeztet: nem siralomházban 
vagyunk, nem hintünk port a fejünkre, Canossa-járásra 
sem biztat a szerkesztő-szerző, ellenkezőleg: eszünkbe 
juttatja a 35. zsoltárt, Louis Bourgeois 1551-ben szerzett 
híres énekét: „Perelj, Uram, perlőimmel.”

Mintha semmi sem változott volna, mintha állandósult 
volna a Mohács utáni kor, a „minden időben” érvényes 
küzdelemre most is szükség van. Mindenekelőtt a szépért, 
jóért, nemesért való perlekedés aktuális; ember-léptékű 
gond gyűrődik, hömpölyög, gomolyog az első, méreté-
ben is a leghosszabb, ötvenoldalas Csoóri-interjúban. Ez 
határozza meg az egész könyv karakterét, így, ilyen hang-
leütéssel csak Bartók indítja dübörgő zeneműveit: „Van a 
magyar irodalomban egy szikla, egy biztos pont. Csoóri 
Sándornak hívják.”

Tovább nem lehet idézni sem a kérdező, sem a választ 
adó szövegét, hisz akkor le kellene másolni a csaknem 
ötszáz oldalas könyvet. Azt viszont ki kell jelenteni a 
kezdet kezdetén, hogy Szakolczay nem ismer álnagysá-
got, könyörtelenül irt ki minden hamis mítoszt, fölrúg-
ja a kanonizált trendeket, és csak két dologra figyel: az 
alkotó tehetségre és az írásra. Az írás morális és esztéti-
kai erejére, súlyára. Itt a legnagyobb az egybecsengés, az 
összhang, a harmónia a kérdező és az interjúalany között. 
Sorsunk, történelmünk velejéig hatolnak, s Csoóri vissza-
nyúl lényegkereső hevületében a nagy poeta doctushoz: 
„Mindezekhez fölidézek neked egy babitsi gondolatot. 
Babits azt mondja, hogy a magyar drámai hősök igazi 
bűne nem a cselekvés, hanem a mulasztás.” (49. oldal)

Mottója is lehetne az egész kötetnek, sőt Szakolczay 
lázas oknyomozó stílusát, minden irányba pillantó tekin-
tetét is jellemzi. Csak éppen ezt a legnagyobb bűnt ne 
kövessük el! A mulasztást! Ne legyen úr rajtunk a tunya-
ság, a slamposság, a trehányság, ne rángasson vissza min-
ket a közömbösség a középkorba, váljunk végre modern 
európai nemzetté. Szakolczay tesz manapság a legtöbbet 
azért, hogy legyen Magyarországon, legyen a Kárpát-
medence magyarok lakta területein irodalmi élet, legyen 
pezsgés, pangóvíz helyett forrás, tapadós köd helyett vib-
ráló verőfény.

Üres kijelentésekkel nem lehet megközelíteni a temp-
lomot, Szakolczay-módra kell mélyfúrásokat végezni, 
csak az ő polihisztor-képzettségével, őt követve, tudjuk 
megközelíteni Ágh István pompás, lassú áramlású köl-
tészetét (oldalpillantásukba belefér a báty, László vilá-
ga is), Nagy Gáspár ma is kísértő lélekvándorlását, Buda 
Ferenc táltos igéit, Határ Győző „világszínházát”, a vég-
telenbe sorjázó verssorait és az abból kisugárzó világ 
világosságát, a Pokolbéli víg napjaim (világ)hírű szerző-
jét, Faludy Györgyöt (az egyetlen nagyívű alkotás, ame-
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lyet Szakolczay kötetébe szerkeszt, egy Faludy-vers: Óda 
a magyar nyelvhez), Csorba Győző éber fegyelmét-rend-
jét, Kalász Márton tisztaságát, „finom csöndjét”, Szilágyi 
Domokos vitustáncát, végóráit – Nagy Mária révén –, 
Lászlóffy Aladár világkultúráját, Orbán Ottót, a „meg-
átalkodott magánzót”…

A felsorolások a stílus sírásói, tollbokrétás temető legé-
nyei, de ez esetben elkerülhetetlen, el kellett jutni – még 
egy szerény könyvszemlében is – Szakolczay „Sagrada-
családtagjai” címszavas megnevezéséig.

De egy-két kulcsmondat fölött sem száguldozhat tovább 
az olvasótekintet: „Mert az aktív emlékezet akarva-aka-
ratlan is magatartásforma” – bomlik ki Szakolczay Lajos 
legfontosabb kijelentése a Lászlóffy Aladárral folytatott 
beszélgetésből; ez tehát a cél („Ment-e / A könyvek által 
a világ elébb?” / V. M.), ezért folyik ez a mesei méretek-
re szabott disputa, ezért született meg e beszélgetőkönyv; 
a költőnek „a világot kell átáramoltatni magán” – ezt 
már Orbán Ottó mondja; ezt a magatartásformát emeli 
fel, mint az Úr testét, minden költő, mert ez a megfog-
hatatlan valami élet-modell, amely nélkül értelmetlenné 
válik a lét.

És aztán a prózaírók! Az emlegetett lírikusok is írtak jó 
prózát (Faludy, Lászlóffy), de a Szakolczay-kötet vérbeli 
prózaírója Sánta Ferenc és Cseres Tibor.

Véletlen? Törvényszerű? Mindkét beszélgetés „túl-
ságosan a történelemre kihegyezett” dialógus, valószí-
nű, azért van ez így, mert megszoktuk, epikai hitel nélkül 
nehéz kibontakozni egy prózaírónak.

De nem távolodnak el ők sem a morális cselekvés, 
sem az értelmes létezés kódexétől. Milyen természete-
sen hullanak a szavak, Sánta Ferenc szavai még egy rög-
tönzött interjúszövegben is! „…ha nemzetem nem érzi jól 
magát, én sem érezhetem jól magamat”.

És itt, ezzel már vissza is kanyarodtunk oda, ahon-
nan elindultunk. Szakolczay a Csoóri Sándorral folyta-
tott beszélgetését készíti elő az etika, az erkölcs igéivel, 
parancsszavaival: „Ha mi nem tudjuk eggyé forrasztani 
a nemzetet, magunkra vessünk. Ő attól erős, mert hisz a 
cselekvő erkölcs mindent fölülmúló hatalmában.”

Tamásitól tudjuk: még a feltámadásnak is erkölcsös-
nek, etikusnak és méltányosnak kell lennie, különben 
megette a fene az egészet.

•

Szakolczay Lajos további kalandjainak követése már-
már az olvasó részéről is kicsapongással ér fel. Szellemi 
kicsapongással. Otthon van ő a zenében, ragyogó trak-
tát folytat Rost Andrea és Szüle Tamás operaénekesekkel, 
és – ez a legvakmerőbb vállalkozása – saját feleségével, 
Faragó Laurával.

Hm! Ebben követni nem tudjuk, de csodálni igen. 
Zenetörténeti, zeneelméleti tudásánál már csak egy van 
nagyobb, hatalmasabb: szerelme, a képzőművészet. Erre 
szakosodott Szakolczay, ha egy polihisztor szakosodásra 
egyáltalán képes, habár az is zene, a fények, a színek, a 
formák zenéje.

Korniss Dezsővel, Sulyok Gabriellával, Petrás Máriá-
val kis magyar képzőművész-történetet hoz össze, a gra-
fika, a rajz, a kerámia boszorkányos, izgalmas, laikus szá-
mára is érdekfeszítő világát. Minden áthallásos itt, min-
den képlékeny, csupán egy szilárd talapzat létezik: a látás, 

a meglátás képessége. Ezt variálja Szakolczay, talán ez a 
kedvenc szava, ebből jön a látó, a látnok, s van képessége 
arra, hogy láttassa azt, ami hallható, s hallhatóvá tegyen 
mindent, ami csak látszik.

Ezt nevezik a művészetek interferenciájának.
Ha befejezetlen a könyve, ha száz ragyogó portré kí ván-

kozna még ide, ez a jegyzet is megszakadhat itt. (Egyetemi 
tanárokkal, szerkesztőkkel is folytatott dialógust!)

Ködöböcz Gábor amúgy is sarkítottan hommage-t 
fogalmaz, amúgy is Szakolczay-dithürambuszt mond: csak 
azzal lehet zárni ezt a recenziót:

„Szakolczay Lajos öntörvényű, szuverén, a Németh 
László-i léleklángra és saját növéstervére figyelő ember, 
aki a misszióként megélt munkavégzés közben a konfliktu-
sokat is becsülettel vállalja.”

Azért tegyük hozzá: romlás ellen való áfium egész 
élete és eddigi ágas-bogas életműve. Szerencsére még 
csak hetvenéves.

(Magyar Napló Kiadó, 2010)
Hegedűs Imre János

A megértés piedesztálra emelése
(A többes azonossága; Kedvenc népmeséim. 

Szerk.: Bálint Péter)

A következőkben két olyan művet vizsgálunk, melyek 
nyíltan merik vállalni, hogy az ember egyik legértéke-
sebb tulajdonsága a megértésre való hajlama. Aki olvas, 
az értelmezzen, aki értelmez, az értsen – világos igény, 
ami jelen esetben kivételes módon látszólag a mesék-
re, de ezeken keresztül valójában embervoltunk minden 
momentumára érvényesnek tekinthető. 

Bálint Péter szerkesztésében két – a mesék birodal-
mába kalauzoló – kötettel gazdagodott az olvasókö-
zönség. A többes azonosságának szerzői interdiszcip-
lináris megközelítéssel fordulnak a Kárpát-medencei 
népek mesekultúrája felé, a Kedvenc népmeséim pedig 
„szöveghermeneutikai aspektusból” vizsgálja a négy 
„bokorba” gyűjtött népmeséket, szaknyelven: a meseva-
riánsokat. A filozófia, az irodalomtudomány, az antro-
pológia és a nyelvészet területén születtek meg azok az 
eredmények, melyek lehetővé tették, hogy a Debreceni 
Egyetem oktatói közös kötetben jelentessék meg felfede-
zéseiket azzal a szándékkal, hogy felhívják a figyelmet a 
mesei szöveghagyomány ilyen jellegű feldolgozásának 
szükségességére. A mesékkel naponta együtt élő, de a böl-
csészettudományokkal szakmai szinten nem foglalkozó 
olvasók számára is Kuriózumokkal szolgálhatnak a köte-
tek, mert olyan dolgokra mutatnak rá, amelyek egyértelmű 
következményei egy több évszázados Kárpát-medencei 
együttélésnek, de nem feltétlenül gondolkodnánk rajtuk, 
ha a szakma szerelmesei időnként nem hívnák fel rájuk 
a figyelmünket. Az elmúlt években megjelent műveket 
szemlélve állíthatjuk, hogy hiánypótló tanulmánykötetek-
ről van szó, melyek a Magyarország–Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében 
láttak napvilágot, ezért a tanulmányok egy részét angolul, 
egy részét németül is elolvashatjuk. 

Manapság, mikor a könyvesboltok polcairól szinte 
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ránk dőlnek a minőségi skála alacsonyabb szintjeit elfog-
laló „mesekönyv”-ek, s a közoktatás különböző fokain is 
van lehetőségünk meséket tanulni, meglepő lehet a kije-
lentés, mely szerint valójában nem is ismerjük az igazi 
meséket. Bálint Péter oktatóként nagyon hamar felismer-
te, hogy a főiskolai/egyetemi hallgatók – azokat is beleért-
ve, akik hosszú tanítói múltat tudhatnak a hátuk mögött – 
csupán műmeséket vagy „irodalmiasított” meséket ismer-
nek. A kötetben található mesék szövegezése és történet-
vezetése legtöbbször meghökkentő, és meg is kívánják az 
értelmezést, amit Bálint Péter a hermeneutika lényegé-
nek tart. E fogalom gyakori használata azonban elgondol-
kodtató. Ha már olvasókról és hallgatókról beszélünk, azt 
hiszem, azt is érdemes megjegyeznünk, hogy sokan a fel-
sőoktatásban találkoznak először a hermeneutika fogal-
mával, de ami még rosszabb, a mindenre kiterjedő értel-
mezés, a szöveg lényegének felfejtésére törekvő maga-
tartás megkövetelésével is. Mivel sem a szöveggyűjte-
mény, sem a tanulmánykötet keretei nem teszik lehetővé a 
hermeneutika fogalmának fejlődéstörténetébe való beve-
zetést, érdemes megfontolnunk a hermeneutika és a filo-
zófiai hermeneutika közti különbségeket. A hermeneutika 
fogalma, mely eredetileg értelmezést, érthetővé tételt, for-
dítást jelentett, a XVII. századtól kezdve folyamatos vál-
tozáson ment keresztül, s a huszadik század egyik legzse-
niálisabb gondolkodójának, Gadamernek a műveiben egy 
egészen új, mondhatni revelációként ható elmélet közép-
pontjába került. Gadamer a megértést, „mint olyat” teszi 
problémává, a félreértést – Schleiermacherre alapoz-
va – alapvető tényállásként kezeli az emberi életben, és a 
megértés fogalmáról már nem módszerfogalomként gon-
dolkodik, hanem mint az emberi életnek a létjellemzőjé-
ről. Ez az új szemlélet lett a filozófiai hermeneutika alap-
köve, s azóta a hermeneutika már jóval több, mint egy-
szerű módszerfogalom. Biczó Gábor A többes azonossá-
ga első tanulmányában megnyugtatja olvasóját, hogy „a 
hermeneutikai karakter azonosítása nem látszik bonyo-
lultnak. Egyrészt a »megértés művészete« iránti elköte-
lezettség ebben az esetben a mese […] üzenetének, uni-
verzális jelentésének kutatására vonatkozik”, „másrészt 
a mese hermeneutikája a mesének, mint a létértelme-
zés egy eredeti formájának az értelmezését is jelenti.” 

A hermeneutikával kapcsolatos korábbi megjegyzéseim 
alapján állíthatom, hogy a szerző e két mondatban tömö-
ren összefoglalta a fogalom többértelműségének prob-
lematikáját, amit a későbbiekben kettős feladatként tart 
szem előtt. 

Ha a meséket gyerekeknek szánt időtöltésként kezel-
jük, soha sem fogjuk felfogni, hogy a meséket másképpen 
is lehet olvasni, és olyan jelentésszinteket is magukban 
rejtenek, melyeknek megértése már egy-egy filozó fiai 
problémához is elvezet. A kíváncsiság és az érdeklődés 
öröme természetesen csak azoknál jelentkezik, akik nem 
kezelik eleve szitokszóként a filozófiát. Gyakori problé-
ma a felsőoktatásban, hogy a hallgatók nagy része nem 
is látja át, hogy mi-minden bontakozik ki egy-egy filo-
zófiai problémából, s mi-minden vezet vissza valamilyen 
régi elmélethez, gondolatkörhöz. Ilyen és ehhez hason-
ló témákon gondolkodva egyre tisztábban látszik, hogy 
miért lenne fontos a mesék olvasása és a hagyományok 
ápolása. „…ha a mese valóban képes absztrakt gondolati 
konstrukciók kifejezésére, akkor nem tételezhetjük-e fel a 
hagyományos kultúrák és a mindenkori intellektuális elit 
közötti kapcsolat egy lehetőségeként” – kérdezi Biczó, 
majd hozzáteszi: „minden mese megragadható értelmezé-
si kísérletként, a hős próbálkozása a csodás feladat meg-
oldására nem más, mint interpretációs gyakorlat”, s pél-
daként említi a „Menj el nem tudom hovába és hozzál egy 
kis nem tudom mit” című lett népmesét. 

Az eddigiekben pusztán a megértés problematikáját 
említettük, de ezen felül még számtalan vizsgálati lehető-
ség áll rendelkezésre a mesék világával kapcsolatban. A 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Karán, az Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális 
Antropológia Tanszék és az Alkalmazott Narratológiai 
Műhely kutatói és oktatói több, mint egy évtizede foglal-
koznak a kárpát-medencei mesekincs elemzésével, és e 
két kötettel most olyan területekre is bepillantást enged-
nek, melyek a magyarországi mesekutatás új útjait vetí-
tik előre.

(Didakt Kft., 2010)
Horváth Nóra
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