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„Megszólalni és kimondani, milyen” 
(Takács Zsuzsa: A Vak Remény)

A hatszáz oldalas, nagyjából hétszáz verset tartalmazó A 
Vak Remény mint betűrendes mutatóval is rendelkező, repre-
zentatív gyűjteményes kötet megerősíti: Takács Zsuzsa sze-
mélyében élő klasszikusról van szó. Ekkora korpuszról, egy 
termékeny költő fél évszázadnyi verséről nem könnyű írni, 
s nemcsak a mennyiség, az is nehézséget okoz, hogy Takács 
Zsuzsa műveiről ugyan újra és újra születnek recenziók, 
elemzések, azonban közöttük nagyobb ívű, áttekintő munka, 
leszámítva Halmai Tamás 2010-es kismonográfi áját, nincsen.

A fülszöveg nem refl ektál a recepció tartozásaira – persze 
nem is ez a funkciója –, de felvillantja a szöveghalmaz időbeli 
távlatait azáltal, hogy három különböző szerzőtől, különböző 
korszakokból idéz, ezek szerint „a játszma valódi” (Pilinszky 
János), amit „magabiztos tétovaság” (Bazsányi Sándor) és 
„modern melankólia” (Pór Péter) jellemez. A fülszövegen ci-
táltakon túl írt korábban Takács Zsuzsa költeményeiről Len-
gyel Balázs, Tandori Dezső, Rónay György, de Lator László 
is. A fi atalabbak között szintén feltűnően sok, a Nemes Nagy 
Ágnes-i, illetve újholdas hagyomány nyomdokain haladó 
vagy épp azt kutató szerzőt találunk: Ferencz Győző, Szabó 
T. Anna, Schein Gábor, Mesterházi Mónika, Hernádi Mária. 
Egyes értelmezők szerint a korai versek újítása az újholdas 
vers zártságának feloldása. Mégis „újholdasság” jellemzi 
azokat, sőt a későbbi lírát is: Takács Zsuzsát poétikai-alkati 
rokonsága az újholdasokhoz köti, Pilinszky mellett Nemes 
Nagy, Rónay vagy Rába György költészetéhez, illetve az Új-
hold szellemi-lírai örökségét folytatni próbálókhoz: Ferencz 
Győzőhöz vagy Rakovszky Zsuzsához.

Takács Zsuzsa első verseit a hatvanas években Nemes 
Nagy Ágnesnek mutatta meg, egy családi kapcsolat révén 
(Lengyel Péter, Takács Zsuzsa egykori férje Lengyel Balázs 
bátyjának örökbefogadott fi a) – aki a hatvanas években azzal 
„tesztelte” őt, hogy általa megadott versformában kért tőle 
rögtönzést: Takács Zsuzsa „átment a vizsgán”. Nemes Nagy 
végignézte, sőt megjegyzésekkel látta el annak idején a Né-
majáték kéziratát, amely a költő első köteteként jelent meg 
1970-ben. Unokahúgának nevezte Takács Zsuzsát, például 
André Frénaud-nak küldött 1970-es levelében: „még nem kö-
szöntem meg kedvességét Takács Zsuzsa unokahúgomhoz; 
de tudom, hogy elküldte Önnek a költeményét, és higgye el, 
kedves André, hogy mindketten nagyon hálásak vagyunk Ön-
nek. Nagyon örülhet (és örül is), hogy egy Frénaud fordítja 
franciára a versét! Vagy – ha nem Ön fordítja – akkor is le-
hetősége nyílik, hogy megjelenhet a magyar költők között az 
Esprit c. folyóiratban. (Paul Chaulot-nak és Timár Györgynek 
adtam néhányat Zsuzsa szövegeiből – de természetesen csak 
ajánlhattam nekik.)”.1

Első kötetét, sok más értelmező mellett, Lengyel Balázs is 
recenzálta. Szederkényi Ervin később felkérte Lengyelt, hogy 
írjon a Tükörfolyosóról (a Jelenkorba), de „nem szabvány 
kritikát, hanem inkább két korábbi kötetét is felölelő esszét. 
Zsuzsa munkatársunk, nagyra tartom költészetét s ha jól em-
lékszem […], Tőled sem idegen.” – írja levelében. Lengyel 
Balázs végül nem készítette el az esszét: „[b]ármennyire is 
becsültem költészetét, nem volt időm írni róla.” – olvasha-
tó a levélhez fűzött jegyzet.2 Néhány évvel később, 1987-
ben viszont a The New Hungarian Quarterlyben közöl írást 
Woman’s Fates címmel, amelyben Tóth Judit és Rakovszky 
Zsuzsa mellett Takács Zsuzsa költészetét emelte ki, s egyéb-
ként 1990-es esszékötetében is tárgyalta Takács líráját. 

1 Nemes Nagy Ágnes – André Frénaud-nak, 1970. január/február, 
ford. Tüskés Anna = „láthatatlan selyemsál a számon”. Nemes Nagy 
Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből. Összegy., s. a. r., jegyz., bev. 
Buda Attila – Pataky Adrienn – Tüskés Anna, Gondolat, Bp., 2019. 
[megj. előtt].

2 Szederkényi Ervin – Lengyel Balázsnak, 1983. május 27. = Újholdak 
és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. Összeáll. és szerk. 
Buda Attila, Enciklopédia, Bp., 1999, 128–129.

A nyolcvanas évek közepétől, amikor az Újholdnak lehe-
tősége lett újra megjelenni, évkönyvek formájában, Takács 
Zsuzsát is szerepeltetik a gyűjteményekben. Összesen tíz 
verse jelent meg 1986 és 1991 között ezekben (Ahova be-
lépsz majd, A sötétbe zuhanó utcákon kell hazatérnem, Ba-
bilon pusztulása, Van a jelenetben valami ciszterna-mélyi, 
Üdvözlet Bécsből, Várakozás, A tiltás ellenére tudtam, hogy 
te vagy, Álom, Egy hivatali szoba, Ressentiment). A versek 
mindegyikét közli a tárgyalt gyűjtemény, az 1989-ben publi-
kált A sötétbe zuhanó utcákon kell hazatérnem szonett viszont 
ezen a címen nem található meg, hiszen később Dob pereg, 
vezényszavakat hallok címmel vette fel a szerző soron követ-
kező, Viszonyok könnye kötetébe (1992), így A Vak Remény is 
ekképp helyezte versei közé.

Az Újhold Évkönyvek egyike 1991-ben publikált Takács 
verseiről is egy írást A szenvedélyes én. Takács Zsuzsa költé-
szetéről címmel, Baán Tibor tollából. S maga is jelen volt más 
műfajjal: megjelent egy tanulmánya Keresztes Szent Jánosról 
A költő, a szent és a fi lológus címmel. Weöres Sándor aján-
lotta számára, hogy fordítsa le a spanyol szerző műveit. (Ta-
kács Zsuzsa spanyol és olasz irodalmat hallgatott az ELTE-n, 
később PhD-fokozatot is szerzett spanyol fi lológiából, s már 
a hatvanas évektől fordított: főként olasz, spanyol, katalán, 
francia és angol költőket.) 1988-ban jelent meg magyarul a 
Pilinszky által is sokat hivatkozott 16. századi spanyol misz-
tikustól A lélek éneke Takács Zsuzsa fordításában, majd 1992-
ben összes verse mellett válogatott prózái, 1999-ben pedig A 
lélek sötét éjszakája című „versmagyarázatok”. 

Az újholdas közeg tehát kétségkívül inspiráló volt. Pilinsz-
ky költészete eleinte „hatásiszonyként” is, negatív irányban 
– az 1958-as Harmadnaponnal kapcsolatban Takács így fo-
galmazott: „ez a vékony kötet teljességgel elnémított, bár egy 
kívülálló számára ez teljesen értelmetlen, hiszen még egyet-
len sorom sem jelent meg. Önmagamhoz képest némított el 
ez a kötet, elolvasása után másképp gondoltam a versekre, 
az életre, az előttem álló jövőre. […] Saját kezembe vettem 
a sorsom irányítását, már amennyire ezt az akkori időben na-
gyobb megalkuvások nélkül meg lehetett tenni. Másrészt a 
versírás valóságos mámora fogott el. […] megvesztegethetet-
lenebbé váltam a magam megfogalmazásaival szemben. Nem 
hittem többé, Pilinszkyt olvasva, hogy helytelen a világos 
látásra való törekvés, azaz nem akartam többé elkendőzni, 
megszépíteni érzéseimet, a többiekről és a magamról alkotott 
képet.”3 Persze a már említetteken túl is több szépíró hatással 
volt Takács líraszemléletére, Ady Endrétől a kései Kálnoky 
Lászlóig vagy Dantétől Kafkáig – mellettük mégis erős bázist 
jelentett az újholdas közeg.

Az Újholdhoz kötődő kortársakon túl Petri György vagy 
Oravecz Imre neve is megemlítendő. Az 1969-es Költők egy-
más közt című antológiában mindhárman szerepeltek: Petrit 
Vas István, Oraveczet Weöres Sándor, Takácsot pedig Pilinsz-
ky mutatta be. Épp arról ír itt Pilinszky, hogy „bár a tehet-
ség individuális, mégis – szinte kivétel nélkül – a nemzedéki 
hullám ereje aktualizálja, emeli magasba, súgja neki a közös 
mélység és az egyszeri lendület pótolhatatlan elevetudását.”4 
Takács nemzedékének további jelentős tagjai közül Pilinszky 
az alábbi, e kötetben nem szereplők nevét sorolja: Tóth Judit, 
Székely Magda, Tandori Dezső. Az antológiában a bemutatás 
és a szerzői portré mellett szerepelt egy rendhagyó önéletrajz 
és húsz vers is az 1962–1968 között születettekből. Aki a ko-
rai költeményekre a teljesség igényével kíváncsi, annak nem 
nyújt maradéktalan élményt A Vak Remény, ezért érdemes fel-
lapoznia Takács első versesköteteit, a korabeli folyóiratközlé-
seket vagy az antológiákat (Első ének és Költők egymás közt). 
Az utóbbiban például négy olyan vers is szerepel, amely e 
gyűjteménybe nem vagy nem eredeti formájában került át. A 
De ujjainknak az 1970-es, első kötetben (Némajáték) és így A 
Vak Reményben is Csak a láng címen szerepel, apróbb javítá-
sokkal, a Visszatérés új címe pedig Szüntelen lett. Az egyéb-

3 Ha láttál, tudod, hogyan élek. Ménesi Gábor beszélgetése Takács 
Zsuzsával, Jelenkor, 2004/4, 38.

4 Pilinszky János, Takács Zsuzsáról = Költők egymás közt, szerk. 
Domokos Mátyás, Szépirodalmi, Bp., 1969, 375.
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ként több ponton Pilinszky hatását mutató, az antológiában Ab-
laknyi címen közölt vers Takács kötetében Lámpák, madarak 
címet kapott, a Depresszió pedig ugyan az antológiában és a 
Némajátékban is megtalálható, jelen gyűjteménybe nem került 
be. Pedig ez igazán szemléletesen mutatja meg a Pilinszky által 
szavakba foglalt „nemzedékiséget”, az „együtt mozgást”. Ne-
mes Nagy posztumusz kétsorosa 1962 és 1966 között kelet-
kezett: „Magam után húzom magam, / mint egy csapzott eső-
köpenyt a földön.” Takács Zsuzsa hatvanas évekbeli versében 
pedig ez olvasható: „Lehull az eső, végigfut hajadban, / lehull. 
Lazul a föld ahol megállsz. […] Vonszolhatod rossz madzagon 
magad, / mint játékautót, kiskutyát gyerek, / míg megfeszül a 
szál és elszakad. […]” – a két részlet Doppelgänger-szerű je-
lenségének rokonsága szembetűnő.

Az 1969-es antológiában érzékelhető Takács Zsuzsa vára-
kozásokkal teli kíváncsisága, illetve az oly jellemző kételke-
dő-kérdező attitűd: „Honnan tudhatnám az utcáinkon, napja-
inkban titkon jelenlevő egyetlen Lényeges nevét; s ha tudnám 
is, volna-e bátorságom kimondani. […] ami egyedül fontos, 
csak ott látható, ahol a ház, a délelőtt, a lényegtelen cselek-
vések pillanatfelvételének fehér szegélye összeér. A szavak 
közötti szünetben, a verssorok között, az üres papíron. […] 
Szeretném azt hinni, hogy a lényegesről mindig tudunk majd 
újat mondani, hogy a megismerésben több áll előttünk, mint 
mögöttünk.”5 Ez a Némajátékban kiegészül a részvéttel: „Én 
nem tudom elfelejteni azt a fájdalmat, ami ebben a században 
nálam védtelenebbeknek jut és jutott. Vagy csak elviselhetet-
len és iszonyú, hogy meghalunk, a merészség, ahogy a régi 
városok felett járunk, ahogy egy fűszálat letépünk, a közöny? 
[…] túlélhetjük a halált. Engem az írás ajándékoz meg ezzel 
az élménnyel.” – olvasható a fülszövegben. Igazán kár, hogy 
ezek az önrefl exív mondatok, amelyek a korábbi versek ki-
egészítéséül szolgáltak, nem kerültek be a tárgyalt kötetbe, 
ugyanakkor egy népszerűsítő kiadványon nem kérhető szá-
mon a járulékos szövegek közlésének hiánya. A gyűjtemény 
így is hatalmas anyagot foglal magába, s a versek önmaguk-
ban is megállják a helyüket. 

A jelzett fülszöveg-idézeteken túl A Vak Remény is átnyújt-
ja a maga kulcsait az olvasónak: Takács Zsuzsától a borítón, 
Szalagyi Csilla szerkesztőtől utószó formájában. Takács Zsu-
zsa legfontosabbnak a szereplírát és a megszólalás nehézségét 
tartotta kiemelni: „Verstörténeteimben szereplőim sorsát saját 
sorsomként élem újra, csapásként, engesztelésként, elvesztett 
lehetőségként. A kimondásban eleve benne foglaltatik egy 
másfajta, nyelvi jellegű kudarc is. Pontatlan vagy pontosnak 
vélt megfogalmazásunk sosem azonos az eredeti gondolattal. 
A kimondás korlátot állít, a közlésben szüntelen eltolódások, 
csúszások vannak. Ha eljutunk a megfogalmazáshoz, az már 
többszörösen is hamis az eredeti gondolathoz képest. Attól, 
hogy megírom, hogy saját koordinátái közt megáll a saját 
lábán, mégsem zárul le egy vers. Mint valami ketrecbe zárt 
griff madár, kikölti a tojásait, és fi ókáival (de mondhatnám 
vészjóslóbban is: gyújtóbombáival) együtt tágabb teret köve-
tel magának.” Ez a gondolatmenet nemcsak a vers nyitottsá-
gát hirdeti, hanem a nyelv elégtelenségét is. E ponton Takács 
ugyancsak Nemes Nagyhoz kapcsolódik, aki a megnevezhe-
tetlen, a „névtelen”, a (ki)mondhatatlan tapasztalatáról több 
ízben értekezik, illetve verseibe is emeli azt. A kifejezhetőség 
határán lebegő nyelv mindkét költő szemléletében elégtelen 
készlet, a gondolat kifejezési kísérlete predesztinált „nyelvi 
kudarc”, mégis folyton újra és újra próbálkozásra késztető, 
akár épp az elhallgatás és a kudarc tematizálása szempont-
jából. Tandori líráját is áthatja a wittgensteini paragrafus – 
„Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.” –, mégis 
szüntelenül kísérletezik a megszólalás lehetőségeivel.

Takács Zsuzsa nem azon az éppen a hatvanas évektől ki-
bontakozó „posztmodern nyelven” alkot, amely leginkább 
„a nyelv uralhatatlanságának tapasztalatára”6 ad széttartó, 
nyelvkritikai értelemben viszont viszonylag egységes választ. 
Például Petri Györggyel szemben Takács Zsuzsa „iróniája so-

5 Takács Zsuzsa, Önéletrajz = Költők egymás közt, 397.
6 Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, 

Argumentum, Bp., 1993, 49.

hasem kezdi ki az írás, a versalkotás, végső fokon a nyelv 
épségét és értelmét, s nem csökkenti le a versélmény értel-
mi hőfokát sem.” – írja Bárdos László.7 Vagyis ez a nyelv 
nem töredezett, nem élőbeszédszerű, nem posztmodern, még 
ha elliptikus is. A szavak nem szegmentálódnak, rövidülnek, 
bomlanak meg, hanem időről időre inkább teljes némaság-
ba burkolódznak. Egyes sorok kimaradnak, amelyeket betűk 
híján pontok helyettesítenek – a pontok mint a(z el)hallgatás 
tipográfi ai jelei, ennek a meditatív-gondolati lírának a megtö-
rései, a kimondhatatlan immutációi, a zokogás szavakba önt-
hetetlen jelölői. Ez az utóbbi évek termésére is igaz, például 
A Vak Remény utolsó éjszakája vagy A zöld dzseki is ilyen. 
Ugyanakkor az egész kötet enigmatikus, toposzok és szimbó-
lumok köré épül a megfejtendő „feladványokat” kínáló líra – 
ezek a feladványok időnként univerzálisabbak, máskor nehe-
zebben hozzáférhetően szubjektívek, vízió- és álomszerűek.

Takács Zsuzsa költői világa tehát másként önrefl exív, mint 
a posztmodernnek nevezett líra, nem széteső, hanem tiltott 
nyelv. „Tiltott nyelv, amelyen gondolkodunk, / de ha már 
gondolkodunk is, / nem szabad megszólalnunk rajta. / Meg-
szólalni és kimondani, milyen / következtetésre jutottunk. 
Mert lehet, / hogy következtetésünk hibátlan, / kétségbeesé-
sünk mégis ostoba / És akkor élhettünk volna úgy, / mint a 
fényérzékeny növények: / fölfelé törekedve. Élhettünk / volna 
úgy, mintha éltünk volna.” – szól A tiltott nyelv. 

A Tiltott nyelv kötetben (2013) Petri György neve is sze-
repel, hommage címzettjeként – az ott Három vers Petri 
Györgynek címmel megjelent triptichon A Vak Reményben 
Három vágy cím alatt szerepel (Vágy egy antik kehelyre, Ne 
tudja szokásaimat, Meglepő lesz). Felmerül, hogy a Három 
vágy talán sajtóhiba (?), de az is lehet, hogy ez a szöveg is át-
esett az egyébként gyakori címváltoztatáson. A Mesterek cik-
lusban, amelyben megjelent, van még egy Weöres Sándornak 
ajánlott vers is (Madarak beszélgetése), egy Ady Endréről 
szóló költemény (Ady), a Vajda János emlékére írt Két vers, 
a Dosztojevszkijnek ajánlott Négy vers és a Kálnoky László-
nak ajánlott Hét vers. Továbbá a 2013-as kötetben a Brahms-
hommage (Kalbeck a kertben) is ebben a ciklusban kapott 
helyet, de kikerült innen, hiszen jelen kötet fő szerkesztési 
elve az egyszeri közlés volt. Így az a Tükörfolyosó (1983) 
élére, első helyére került (vissza). Ugyanakkor legtöbbször 
éppen nem ez jellemző a versek besorolására: A Vak Remény 
végi rövid szerkesztői jegyzet részletezi, hogy az életműben 
többször felbukkanó darabokkal hogyan dolgozott. Eszerint 
az egyes köteteket szervesen összekapcsoló verseket „mint-
hogy az újabb kötetekben hangsúlyosan megjelennek, rend-
szerint későbbi környezetükbe illesztve közöljük.” (563.) A 
tematikailag összekapcsolódó darabok tehát A Vak Remény-
ben egymás mellé kerülnek, noha korábban külön kötetek és 
ciklusok részei voltak – ilyen például az utószóban is kiemelt 
Falsetto-versek sorozat, amelynek első két darabja az Eltéko-
zolt esélyem (1986), a harmadik a Sötét és fény kora (1989), a 
negyedik a Viszonyok könnye (1992) kötetben jelent meg. És 
ilyen a Kalkuttai Teréz fi ktív monológjait felölelő sorozat is, 
amelynek első darabjai A test imádása – India (2010), továb-
biak a Tiltott nyelv (2013) kötetben jelentek meg. A tárgyalt 
gyűjtemény ezeket új sorrendben és új versekkel kiegészülve 
közli – tehát sem ez a ciklus, sem a kötet egésze nem kro-
nologikus, sokkal inkább láncszerkezetű. Bizonyos versek 
a későbbi kötetekben újra megjelennek, ciklussá bővülnek, 
esetleg megváltozik a címük, néha szövegük, tagolásuk is.

Nemcsak az új versek bekerülése, de a meglévők újraren-
dezése is befolyásolja, módosíthatja az értelmezést, hiszen 
ciklus részeként, konceptuális értelemben máshogy működik 
egy-egy szöveg, mint önmagában. A bukott angyalnak, az 
első ciklusnak az új versei meghatározzák a kötet alaphang-
ját: „míg a többiek elestek, én talpon maradtam, / mivel a 
túlélésben van valami visszataszító.” (A Vak Remény gyöngü-
lése), „Tegnap végigolvastam a naplóm, […] nem / találtam 
benne semmi említésre méltót.” (Az idegen). Az első ciklus az 
eddigi „kánont” megerősíti és kiegészíti, Takács Zsuzsa ver-

7 Bárdos László, A találkozás lényegisége. Takács Zsuzsa verseiről, 
Vigilia, 1993/5, 377.
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set ajánl Krasznahorkai Lászlónak, Pór Péternek, György Pé-
ternek, Visky Andrásnak, Borbély Szilárdnak vagy Arany Já-
nosnak. De többet mond az imént idézett két részlet: a lírai én 
a korábbi versek „szenvelgéseit” és „szenvedéseit” távolság-
tartással kezeli, illetve önironikus keretbe helyezi, az önmér-
sékletre, a mértéktartásra intve. A kötet felütéseként szolgáló 
A (vak)remény keretbe foglalja a könyvet: ez az első vers, és a 
könyvborító hátoldalán megismétlődik. A költemény előrebo-
csátja, hogy „másféle látás”-ról van szó: „amikor fehér ruhá-
jában belép / a remény az utolsó tárgyalóterembe, / és arcukon 
széthordja vesékbe / látó tekintetét, megnyugodhatunk”. A hit 
– remény – szeretet hármasára épülő és Csokonai Vitéz Mi-
hály versére utaló szöveg optimizmusával azt sugallja, hogy a 
megszemélyesített Vak Remény szeméről idővel lehull majd 
a hályog, és látni fog. A látás egyébként sem csak a szemmel 
érzékelés fi ziológiai jelenségeként értendő a kötetben, hanem 
aff éle belső látásként, tudásként is. Már az ókori Teiresziasz is 
„vak jós” volt, fi zikai vakságát belső tisztánlátása kompenzál-
ta – többek között madárjóslással foglalkozott.

A madarak szakralitása mellett tropikus szerepük is kieme-
lendő Takács Zsuzsa lírájában, a már idézett fülszövegen túl 
például a Madarak című vers első felében válik a tojásköl-
téshez hasonlatossá a szöveg születése: „Még rémület fog el, 
hogy tervezem, / véget vetek a veled való kapcsolatnak, / de 
megfészkelt bennem a gondolat, / és ki fogja költeni tojásait. 
/ A gyönge csőrök szerelmem szétszedik.” De ugyanez a tró-
pus szerepel a Beteglátogatásban is: „Verseim tojásban érle-
lődnek, melegre / vágyó, felemás magzatok maguk is.”

A vizualitásnak, „belső látás”-nak kardinális szerepe van. 
A látomásos, víziós, álomszerű költemények gyakoriak, ha 
csak a címeket nézzük, már azok is beszédesek: Álom címmel 
három vers is van a könyvben, továbbá az Álmok üldözője, 
Álomleírás, A látásról, A látszat lebontása, A látvány, Figye-
lő szem stb. A víziók során gyakran a természetben oldódik 
fel a lírai én, noha természetlíráról egyáltalán nem beszél-
hetünk, Takács Zsuzsa költészete mai „városi líra”, a maga 
tereivel, fényeivel, eszközeivel (villamos, kamion, refl ektor, 
dzsipiesz) és zajaival. A természet mégis része az emberi 
bensőnek, vagyis a lírai én integritásának: „Szabadságom az 
erdő, szemem az ágak közt / átnyilalló levelek, talpam a szél 
futása” (A tigris álruhája – tigris). A látomásos versek nem 
akaratlagosan születtek, hanem „belső szükségből, teljes ki-
szolgáltatottságomban […] sok közöttük az ún. diktált szö-
veg, melyen csak a javítás, szerkesztés munkáját végzem el 
utóbb.” – írta a költő A letakart óra (2001) fülszövegében. 
Ez a vallomás megerősíti azt a misztikát és szakrális ihletett-
séget, „látomány”-t, amely körüllengi a Takács Zsuzsa-köl-
tészetet. Ugyanakkor a szakralitás nemcsak mitologikus és 
keleti ihletettségű, hanem keresztény értékrenddel is vegyül. 
A reményvesztettségben felsejlő remény, a szeretetben és sze-
relemben való hit, a kegyetlenség és gonoszság elítélése, a 
gyengeség beismerése, az emberi gyarlóság öniróniája A Vak 
Reményt egy nagy lélegzetvételnyi fohászként, lírai önélet-
rajzként is felkínálja.

A kiszolgáltatottság tematikusan is újraíródik, mind a lírai 
én, mind az emberi test kitettsége a kötetnek, különösen az 
első ciklusnak központi motívuma – utóbbiban a társadalmi 
részvét felől: a hajléktalanokkal való bánásmód, az empátia 
és a szégyenérzet megírhatatlan szomorúságának megírási kí-
sérleteként –, eklatáns példája ennek az elhallgatással záruló  
már említett A zöld dzseki. Másik nézőpontot kínál a Body ki-
állítás című ciklus vagy a kórházversekként, betegséglíraként 
elkülöníthető költemények csoportja. A test egy korábbi kötet 
címében is szerepel: A test imádása – India. A test szó jelen-
tését keresztény, vallási kontextusban is érdemes szemügyre 
venni, amely így – hogy a 2010-es könyv anyaga sok másik 
vers közé ékelődött, és e gyűjteményben ciklusokká szelídült 
– új konnotációkkal bővül. Bár eredetileg sem nélkülözi a 
„test imádása” szintagma a Jézus testére és a kereszténységre, 
az ima/imádás szertartásosságára utaló másodlagos jelentést.

A kötet erős felütése után – szerepel a ciklusban a Ha van 
lelkünk ugyan is, amely 2017 legolvasottabb online versköz-
leménye volt és A Vak Remény gyöngülése, amely 2018-ban 
Hévíz-díjat nyert – nem kevésbé izgalmas visszatérni a kez-
detekhez és újraolvasni Takács Zsuzsa korai verseit a má-

ból. Ez a „[t]ürelmesen építkező, fáradságosan szerveződő 
költészet”8 – e szavakkal kezdődik Halmai Tamás Takács 
Zsuzsa-monográfi ája – mai napig tartogat meglepetéseket, 
legutóbbi verseit például izgalmas a késő Kádár-kor mili-
őjére ráolvasni, s ugyanígy akkori versei a mára nézve is 
tanulságosak lehetnek.

Vannak olyan szövegek is, amelyeknek alakulása végigkí-
sérte ezt az időszakot, ilyen például Az őrülési jelenet, amely 
1957–2017 között keletkezett, de az életút tapasztalati terében 
még messzebb vezet a Negyvenhárom szeptemberében című 
vers. Ez a kimondás (fi zikailag) korlátozott volta miatti ne-
hézségeket viszi színre: „meglazult fogai folyton mozogtak, / 
ezért megtanult úgy beszélni Kafka, / hogy közben nem moz-
dult vérző ajka: / »mintha a gondolatai szóltak volna.« / Ő 
volt a testet öltött Vak Remény.” A testi kiszolgáltatottság a 
holokauszt kontextusában is felmerül, a Sírás ismeretlen vál-
lon és a Mi ez a hisztéria? erre refl ektál – hogy „ami történt, 
nem tud véget érni”, és a sorok közül kiolvasható az is, miért 
nem: talán mert a mai napig úgy reagálnak még egyes tanult 
emberek, pedagógusok is a történelmi tényekre és az azokkal 
kapcsolatos traumákra, hogy „[m]i ez a hisztéria?” A trau-
ma feldolgozhatóságát, a nyomasztó múltat, a világháború 
tapasztalatát az emlékezet töredékes és csalható eszközein 
keresztül szcenírozza a kötet – egy 20–21. századi ember tör-
ténelmi-érzelmi tablójaként.

A női test, a szülés-születés örök körforgása, az anya-gye-
rek viszony is több ízben tematizálódik a gyűjteményben. 
Például a Kamaszlány versek alcímű Rejtjeles tábori lap 
ciklusban, amely 1987-ben jelent meg kötetként: izgalmas 
és gyakran humoros szerepversek követik egymást az isko-
la és a családi kapcsolatok hullámzó, ambivalens gyerek-
szempontjai felől. Olykor azonban kegyetlen szókimondás 
övezi az anyaság felvetődését: „anyám nem örült nekem. / 
Megszülni sem akart. Kötőtűvel próbált / megölni magzatko-
romban, de kitértem / a szúrások elől, és épnek születtem.” 
(Az angyal). Máskor a lírai én szülésének eseményét, annak 
állatias, fájdalmas, mégis ambivalens módon örömteli moz-
zanatait önti szavakba egy-egy vallomásos vers: „[…] Elvi-
selni hangtalan, hogy – / Háton fekve nyílni meg – / Eldobja 
az emlékezet – […] Nincs völgye már ennek az éjszakának. 
/ Csak gerince van a fájdalomnak. […] Fázom és szomja-
zom. […] egyszál zsinórról levágják, leszakad, // és fölmu-
tatják: emberteste van, / a gyönyör végigborzong hátamon.” 
(Július, halálom, születésed). A test imádása ciklus a testnek 
ez utóbbi reakcióját: a borzongató gyönyört viszi tovább, 
az emblematikus nyitóvers egy (utolsó) szeretkezés lelki 
megrázkódtatásait viszi színre: „szinte sikoltozott az aktus / 
gyönyörétől, a pusztítás és a pusztulás, / a rongálás, a hidak 
fölégetésének / örömétől, / az idő kerekének megakasztásá-
tól, / a küllők elferdítésétől, a bőrükbe fúródó / fémszilánkok 
sebző táncától, a kötelékeken / ejtett ezer vágástól, végső 
szétnyisszantásától” (A test imádása).

Az anyává válás mellett a saját anya emléke, hiánya is 
több vers témája. Ez a hiány például a képzeletbeli találko-
zások révén, az álom terében tompul, talál némi vigaszra: 
„Álmomban hirtelen valahol ott vagy. […] nyári ruhádban 
vártál az önkormányzat előtt. / Kiszolgáltatottságodtól el-
szorult a szívem. / Hazavittelek magamhoz, és eszeveszett / 
boldogság fogott el, hogy újra velem vagy. // Aztán egy időre 
elfelejtettelek.” – Fény utca (mottója: Anyám emlékére). A 
vers bravúros zárlatában az anya eltűnik a látomásból, előbb 
szél támad, majd elsötétül az ég, és elered az eső. Végül jam-
busokban oldódik fel és tér nyugvópontra a vers: „Huszonöt 
éve, hogy halott vagy.”

A Vak Reményben az emlékezés, az álomszerűség, a 
múlt ébrentartása, a lírai én vallomásos-részletező attitűdje 
éppolyan hangsúlyos, mint a reménykedő hívő nézőpontja, 
amely szentimentálisnak hat, ám valójában talán az egyetlen 
kézenfekvő látásmód a (részleges, legalább időleges) nyuga-
lom eléréséhez. A jelenből folyton visszatekintő, átértékelő, 
újraértelmező líra az idővel való szembesülés kényszerét, s 
egyben (ön)megtisztító aktusát kínálja – mint A kihagyott 

8 Halmai Tamás, Takács Zsuzsa, Balassi, Bp., 2010, 9.
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szeretet vagy az Eltékozolt esélyem. Összességében mégis az 
elfogadást, a reményt hirdeti a kötet, azt, hogy a türelemmel 
viselt szenvedés végül nem lesz hiába. Még akkor sem, ha 
időnként úgy érezzük, „se egybefont / csillagok, se padok, se 
árnyékok nincsenek.” (Ilyen a hely, ez a megnevezhetetlen). A 
kimondásban, ha mögötte „igazság van”, erő rejlik. Még ha 
elégtelenek is a szavak, a kísérletezésre, körülírásra van mód, 
s ha a kérdések és kételyek szavakba öntése megfontolt, össz-
pontosító fi gyelemmel, vallomásos nyíltsággal és odaadással 
történik, az a líranyelven is átszüremlik. Végső soron a sza-
badság („Az erdőből előjött és látja, hogy szabad”) és a sorok 
közötti kimondatlanság tart össze minden jó szöveget, a vá-
laszhajhászás helyett – amely a rekurzivitásba mint börtönbe 
bezár (lásd például a Filológus téli éjszakáját) – az önrefl exió, 
az önirónia és a megújulni tudás kínál valódi megoldásokat.

A kötetet áthatja a fi zikai vaksággal szembeni belső tisz-
tánlátás igénye és lehetősége, már-már eszkatologikus ereje. 
A versek azáltal tudnak igazán hatni, hogy aktuálisak: min-
dennapi egzisztenciális és ontológiai kérdéseket tesznek fel, 
változó közlésmódokkal: a humortól az iróniáig – s  e lírai 
korpusz meg tudja találni a helyes arányokat. „Vakon” is „lát-
ja”, mikor van szükség feszültségre, s mikor van ideje a meg-
nyugvásnak, amely reményt kelt. És mindvégig törekszik a 
kimondásra, bármi is történjék.

(Magvető Kiadó, 2018)
Pataky Adrienn

„Szétszivárog minden, ami volt”
(Ferenczes István: Veszedelmekrôl álmodom)

 
Számomra az elmúlt év legizgalmasabb kötete volt Fe-

renczes István Veszedelmekről álmodom című, meghatároz-
hatatlan műfajú, igencsak vaskos könyve, amelyben a szerző 
önmaga kilétét kívánja megfejteni felmenői múltjának földe-
rítése révén. A tárgyi, az írásos emlékek, a szóban áthagyo-
mányozott, megőrzött és elbeszélt történetek sorából kibon-
takozik a família emléke, de egyben a székelység élete és 
sorsbéli megpróbáltatásai a XVIII. századtól a XXI. század 
elejéig. Ám nem háttérként, mert a székely ember történelmi 
helyzetének alakulása viszi a fővonalat a kötetben, ettől válik 
formabontó családregénnyé a mű. 

A szerző szerint a családi legendáriumban „a nevek, az 
időpontok zűrzavara már-már a commedia dell’arte határait 
súrolja”, ennél fogva a kusza szálak kibogozása is eklekti-
kus alakzatban ölt testet. Nekem például hiányzik egy olyan 
szemléletes családfa, amilyent Bánki Éva illesztett Esőváros 
(2004) című regényébe az események követhetőségének ér-
dekében, vagy amilyenekben a lexikonok sorolták fel az ural-
kodó családok tagjait, meg az egykor regnáló pápákat. Persze, 
ha lenne ilyen szamárvezető a kötetben, értelmét veszítené a 
nyomozás, meghiúsulna a mozaikelemek egymáshoz illesz-
tésének öröme.

A kötet címe ugyan első személyű megszólalás, de az egész 
székelységre általában is vonatkoztatható. Egy köszörűkövet 
készítő mester például mindössze arra emlékszik, hogy famí-
liája a „nagy verekedés” után került Moldovába, de az nem 
foglalkoztatta különösebben, hogy a „nagy verekedés” a ma-
défalvi veszedelmet, az 1848–49-es szabadságharcot, vagy 
a két világháború valamelyikét jelöli-e, hiszen a székelység 
folyamatosan veszélyeztetések közepette tengette életét, amit 
„nagy verekedés”-ek sora borított gyászba, hiszen, miként a 
szerző fogalmaz, a székelyt a front, a háború mindig utoléri.

A kötet számos dokumentum másolatát adja közre, köz-
tük Csík-Pálfalvi Gál János emlékiratainak átiratát, amiben 
örömmel fedeztem föl az 1848-as honvédszázados, aki 59 
esztendősen, 36 évi házasság után adja vissza lelkét Terem-
tőjének, szűkebb pátriámban, a mai Vajdaságban, Szenttamá-
son, Temerinben, Ókéren, Verbászon, a később is megjelenő 

Fehértemplomon tapasztalt hadi élményeinek leírását, és az 
egészből levont következtetését: „Sokat töprengtem én azóta 
a mi dél-vidéki kiruccanásunkon, s ma sem értem az ottani 
dolgokat. Mi, a Székely Határőrség I. ezredének a 2. zászló-
aljaként a császárra és apostoli magyar királyra felesküdve, 
sokáig a fekete-sárga lobogó alatt meneteltünk és harcoltunk, 
ha kellett, vérünket ontottuk, jobbára a bánsági, bácskai de-
rék swábokért, akik becsületesen a magyar kormány mellé 
sorakoztak fel majd’ valamennyien. Erre fel a császári regu-
láris hadsereg (mi is azok valánk) másik része azért harcolt s 
megtett mindent, hogy a swábokat szerb uralom alá kénysze-
rítse. Bécsnek mindegy, ki uralkodik egy tartományon, csak 
a magyar ne. Ilyen vala tehát a mi császárunk és királyunk 
esküvése.” (148)

A regényes, izgalmas, tényekre és leplezetlen érzelmekre 
alapuló önéletírás valójában olvasmányos regény, ami volta-
képpen nem Gál János tollából származik, hanem Ferenczes 
István szőtte egybe különböző forrásmunkák alapján. Ha csak 
ennyit írt volna, már megérdemelné a dobogós helyezést, de 
az vállalkozása sokkal nagyobb ívű. 

A honismereti tények között találtam, hogy Ferenczes 
Majláthfalva kapcsán lejegyzi, hogy a falu Majláth György 
országbíró tiszteletére kapta a nevét, aki 1819-ben „a hajda-
ni túregyházai pusztára telepítette a magyarcsernyei, szajáni, 
a szőregi és makói dohánykertészeket. A majláthiak ma is a 
Szeged környéki ö-ző nyelvjárást beszélik.” (309) Ezen az 
adaton azért akadt meg a szemem, mert ugyanezen, és más 
falvakból 1883-ban Bácsgyulafalvát megalapítva telepedtek 
meg a termésüket szinte évi rendszerességgel elvivő áradá-
sok elől menekülő emberek gróf Szapáry Gyula Puszta-Kula 
elnevezésű birtokán. Ebben, a később Telecskára átnevezett 
vajdasági telepes faluban éltem késő serdülőkörömig, s ott is 
mindmáig ö-znek.

A könyv egyebek mellett föltárja a székelység szociográ-
fi áját, megmutatja, hogy miként éltek falun és városban, oda-
haza és idegenben. A szerző leírásaiból, illetve a másoktól 
kölcsönzött leírásokból kiderül, hogy a székelyt nem csak a 
háború érte utol, bármerre is ment, hanem a sarkában tapo-
sott a megkülönböztetés, a félelem, a kisemmizettség, a ki-
használás és a kigúnyolás. Az ilyen bemutatás természetesen 
nem működne a másik fél, ez esetben a román habitusának 
felmutatása nélkül. A Regátban szolgáló székelyek a bérlaká-
sok legfelső emeletén galambdúc-szerű szobákban tengették 
életüket, egy vaságy és egy lavór társaságában, miközben 
folyton szólt a szobacsengő, ha a gazdának kedve szottyant 
valamire, a tehetős uraknak bérletük volt a menő kurvákhoz, 
ami nem csoda, amikor a király is előszeretettel látogatta a 
kuplerájokat. Hát, erről a királyról, vagy talán másik román 
uralkodóról a pletyka is árulkodik: „Két malterhordó be-
szélget: »Embör, a román királynak olyan fasza van, mint 
a cüvek! Végetesvégig delelőre áll. Soha es nem löttyed. Ha 
az enyém csak feleannyira állna, nem adnám semmiért. Azt 
mongyák a népek, hogy ez egy betegség, csak akkor csorog 
le, ha belészúrnak valami inyekciót. De az erőst fáj nekije. 
Ezért jár annyit a Crucea de Piatrá felé. Biciklis Micához 
vagy a Fekete Eséghöz. A palota forgalmas felinél az egyik 
őrbódéban direkte azért áll a katona, hogy a szebbeket, a 
bögyösebbeket, a jó farúakot békomendírozza a királynak. 
Legutóbb az a hír járja, hogy valahol Moldovában, Gala-
con vagy Jásba reatalált egy olyan fehércseléd re, amelyik-
nek ojjan pinája van, mint az örvény, mint a szivattyú, addig 
tartya magában a király faszát, amíg megnyugodik. A király 
fekete szem üvegesen, titkosan azét csak kiszökdös a Crucea 
de Picitrához. Ezt add essze, embör!«” (276)

Bukarest nem álomföld, viszont a második világháború 
előtt a székelység és a magyarság számára megélhetést biz-
tosító nagyváros volt tömeges építkezéseivel, ipari fejlődésé-
vel, a polgárság felemelkedésével. Ferenczes ugyan irodalmi 
művekből, szakmai tanulmányokból, hallomásból zömmel a 
megélhetésükért a legalacsonyabb sorban, a legkíméletlenebb 
körülmények közt küzdőkről számol be, de az 1930-as romá-
niai népszámlálás adataiból kimutatja, hogy nem csupán szol-
gák és alantasabb munkát végzők voltak a román fővárosban 
dolgozó magyarok, hanem volt közöttük szép számban szak-
képzett iparos, mesterember, szakmunkás, akik a többiekhez 
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képest jól kerestek. Nem árt megemlíteni, hogy ez a hajda-
ni népszámlálás 24 052 bukaresti magyarról tud, az egyéb, 
egyházi és más adatokból viszont százezres lélekszám követ-
keztethető ki. (Aki ismeri a kisebbségi életet, tudja, hogy az 
állam előtt nem előny a kisebbségi hovatartozás fi togtatása.)

Egy teljes fejezet foglalkozik a katolikus egyházi rendek, 
szerzetesek, papok sorsának alakulásával, a fejezet címe so-
katmondóan beszédes: Golgoták. Ferenczes István erről a 
témáról se általánosságokban fogalmaz, hanem személyes, 
meg családi élményeket beszél el, ugyanis sok pap volt a csa-
ládban, majd mondanivalóját Márton Áron erdélyi katolikus 
püspök élete és cselekedetei köré szövi, megalkotja fi ktív 
naplóját, miként Csík-Pálfalvi Gál János fi ktív önéletírását is 
a forrásmunkák garmadájából szőtte egybe.

A következő fejezet oldottabb hangulatú, visszatér ben-
ne a gyermekkorhoz, az első kaszálásokhoz, amikor még 
csupán a vízhordást bízták rá, de megkezdődött az elbeszé-
lő elszakadása a család otthonától, amikor idősebb társával 
két hétre, a kalákában zajló kaszálás idejére felköltöztek a 
havasokba, maguk eszkábáltak tetőt a fejük fölé, szénafek-
helyet éjszakára. Színes falusi fi gurák között mozog, akik 
keze alatt ég a munka, érdekesebbnél érdekesebb története-
ket tudnak, szívesen énekelnek. A gyermekkor olykor idilli, 
olykor fi zikai szenvedésekkel járó élményei mögött viszont 
fekete drapériaként feszül az ötvenes évek tervgazdálkodá-
sa, a kötelező beszolgáltatás rémálma. Az elbeszélő szerint a 
székely embert nem törte meg az állami kényszer, furfanggal 
élt, amíg a saját tulajdonában lévő földön gazdálkodhatott. 
„A közepes, jobb módú okos gazdáknak eszükbe jutottak a 
hajdani, Ezüstkalászos tanfolyamokon tanultak, egyre több 
takarmánynövényt, lóherét, lucernát, zabos-bükkönyt kezd-
tek termeszteni azokon a területeken, amelyek nem estek a 
vetési terv szigora alá…” (455)

A mezőgazdaság szocialista átalakítása minden paraszti 
furfang ellenére növelte a kisparcellás gazdák terheit, nyo-
morította sorsukat, miközben önként és dalolva kellett ra-
jonganiuk a kollektivizálás embert nyomorító, családokat 
az addiginál is mélyebb nyomorba sulykoló eszménye helyi 
megvalósításának butaságáért és brutalitásáért. Ezt az időt is 
szellemesen jeleníti meg a gyerekkorból még fel nem csepe-
redett kis székely hangján megszólaló elbeszélő, amikor az is-
kolai tananyagból említ propagandaverset, majd a terepet járó 
agitátor(ok) szónoklatait idézi a mezsgyehatárok termővé 
tételéről, és statisztikájáról, hogy egy hektár termőföld alatt 
hány egérfamília fészkelhet, és a gabona fölhabzsolásával 
mekkora kárt okoznak a nemzetgazdaságnak, amit végtére is 
a földjét művelő gazdának kell megtérítenie az államnak. 

A változatos, hol emlékező, hol dokumentumokra tá-
maszkodó, hol tényközlő elbeszélői szólam alól áttetszik 
a költő és a prózaíró hangütése, a megkeseredettségében is 
tréfálkozó székely látásmódja és megjelenítő készsége. A 
Hommage á Gabriel García Márquez című alfejezet kezdé-
se például valóban a kolumbiai mester vértezetében mutatja 
Ferenczest, mint elbeszélőt, aki, ha nem is a mágikus rea-
lizmus eszközeivel színezi történetét, de a vajdasági Gion 
Nándor által művelt dúsított realizmus kiolvasható soraiból: 
„Azon a júliusi vasárnapon, amikor szíven szúrták, Kopacz 
Gábor haj nali ötkor kelt. Bal lábbal. Kiment az istállóba, 
száraz sarjút rakott a tehenek jászlába, s nekiállt, hogy le-
mossa az istálló oldalát, mert az előző esti fejéskor a csábeli 
lefosta a fehérre meszelt falat. Kopóra fosott, vastag sugár-
ban spriccolt szét a sárgás-zöldes fekália, jutott belőle rá is, 
de az apjára, idősebb Kopacz Kálmánra is; mint egy fürj-
tojás, úgy nézett ki az öregnek az arca, jött, hogy elkacagja 
magát, de gyorsan kiugrott az istálló ajtaján, mert az öreg 
káromkodva ragadta meg a ganyéhányó villát. » – A kutya-
istenit az anyádnak – ordította –, megmondtam százszor, 
hogy ne adj annyi nyers lucernát nekik…!« A vasvilla Gábor 
bal lába mellett fúródott a földbe. » – Vén bolond – szólt oda 
a tornácról Anna néni –, meg is ölhetted volna a fi adat.« » – 
Meg! – ordított vissza az öreg. – Ha nem ért a szóból! Addig 
tömi nyers lucernával őket, amíg belegebbednek. Megtaní-
tom én a magyarok istenire… «” (487)

A zseniális elbeszélésrész valóban Márquez modorában 
idézi föl egy gyilkosság történetét, különböző megszólalók 

mondják el, amit az esetről tudtak, vagy tudni véltek, úgy gyű-
rűzik a történet, ahogy a falu kollektív emlékezetében él, szí-
nesen, a feledékenységtől megtépázva, különleges szereplők 
galériájával tarkítva. Erre viszont egyenesen kapcsolódik rá a 
falu kollektivizálásának kíméletlen eseménysora, amely nem 
egyetlen családot borított gyászba, mint a kocsmai bicskázás, 
hanem alapjaiban rengette meg a falu teljes lakosságát, amely 
nagyon is értette, mi áll az állami propaganda hátterében, ám 
az agitátorok, és végső soron a hatalom, a legkörmönfontabb 
módszerekkel belekényszerítette a gazdálkodókat a kollektív 
járomba. Ezen események elbeszélése elhagyja a mágikus, 
vagy a dúsított realizmus narratív ösvényét, és visszatér a 
dokumentarista prózához, korabeli jegyzőkönyvek és egyéb 
dokumentumok idézéséhez. 

A magát krónikásnak nevező elbeszélő a családregény írá-
sakor már saját falujában is idegen. „Ma már nincsen otthon, 
nincsen nagy asztal, nincsen nagycsalád, szétszivárog min-
den, ami volt. Minden, mi haza, mi egész volt, mára részeire 
hullt. Ma szülőfalumba nem hazamegyek, csak a temetőbéli 
elmúlásba.” (537)

A krónikás a középiskolai éveit a Lugos című fejezetben 
eleveníti föl az ötvenéves érettségi találkozójuk kapcsán, 
miközben egy, a találkozón meg nem jelent, de iskolás ko-
rukban is megismerhetetlen osztálytársnőjével folytatott 
levelezés során váltanak szót az eltelt öt évtizedről. A Szé-
kelyföldön maradt író saját emlékei mellett megosztja az 
egykori osztálytársakról szóló ismereteit, levelezőtársa a 
magánéletét tárja az elbeszélő elé. Kit érdekel az otthonától 
500 kilométerre szakadt, háromtucatnyi középiskolás sorsá-
nak alakulása? – gondolnánk. Bennünket: mert Ferenczes itt 
is Márquez technikájával él, húsba vágó elemekkel dúsítja a 
hallomásból, saját tapasztalásból, az emlékezet mélyéről elő-
ásott eseményeket, sorstörténeteket, és olyan szívfájdítóan ír 
a kiskamaszokról, akiknek nem jutott hely a csíki középis-
kolákban, és emiatt a félezer kilométerre eső Lugosba kellett 
utazniuk, magukkal cipelvén a kollégiumi ellátáshoz szüksé-
ges holmikat, az osztálytársnőről, aki gyerekként veszítette 
el anyját, rövidre rá apját, szegényes öltözete miatt a pap is 
megtagadta tőle az elsőáldozás szentségét. De megörökíti az 
iskolaigazgatót is, aki két tanuló esetében hatalmi fölszólítást 
kapott, hogy rúgja ki őket, mert szüleik nem adták be vagyo-
nukat a közösbe, ám annak esze ágában se volt eleget tenni 
a fölszólításnak. A volt osztálytársak, vagy emlékük megidé-
zése tényekkel, levelekkel, dokumentumokkal gyarapítja és 
színesíti Székelyföld történetét.

Ha már Lugosról esett szó, nem maradhatott ki Lugosi Béla, 
aki nem vezetékneve, hanem születési helye után került be Lu-
gosiként a fi lmtörténetbe, akit szerepei folytán szinte azonosí-
tottak Drakula gróf személyével, akit Bram Stoker iktatott a 
köztudatba a gróf válogatott rémtetteiről szóló regényével, 
amiből aztán Hollywood hatalmas tőkét kovácsolt, és Lugosi-
ra ráhúzta az örök, vérszomjas gonosz levethetetlen álarcát. A 
horrorfi lm műfajában talán vetélytársa lehetett volna Vincent 
Price, de a koronát nem sikerült leütni Lugosi fejéről. Ferenc-
zes egy hosszúverset szentel emlékének, Dracula Blues cím-
mel. Ebből kiderül, hogy szinte gyerekként került színpadra, 
először a szabadkai színház szerződtette, igaz, a színház ak-
kor éppen Kalocsán tartózkodott, majd Nagybecskerekre ke-
rült, a két állomás közt pedig Zomborban időzött. Hogy mit 
csinálhatott a megyeszékhelyen, nem derül ki, pedig a kiváló 
biográfus, Kalapis Zoltán igencsak kutatott utána. Tekintettel, 
hogy Zomborban 1883-tól működött hivatásos színház, felté-
telezhető, hogy annak színpadán játszhatott, és ez ugródeszka 
lehetett számára Szeged, majd Budapest irányába, de mindez 
most igencsak mellékes elbeszélői szál. 

A krónikás egyszerre elbeszélő és lírikus is. A már idézett 
pletyka, illetve a tehénistálló-béli eset megjelenítésében har-
sány, mondhatni alpári, máskor viszont érzelmes, mint pél-
dául a következő passzusokban: „Csíkban ilyenkor hull el 
végképp a virág, iramlik elmúlás felé az élet.

Hirtelen vált színt a táj, mintha nem evilági elmeháboro-
dott játszana, valami eszeveszett, perverz orgiában kavarog-
nak a dombok, a hegyek, az egek elmúlt tündérkertet sóvárgó 
színei. Ahány órája, perce, szaka van a napnak, annyi ámulat, 
annyi mellbevágó árnyalat. Bele lehet őszülni ezekbe a pánik-
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szerű metamorfózisokba. Menekülni kellene a gólyák, fecs-
kék, az énekesmadarak után, hogy teljessé váljon az árulás 
és a gyávaság.

A pálfalvi temetőből tökéletes a rálátás Csíksomlyóra, 
amely már-már giccsesen gyönyörű. A kegytemplom két tor-
nya mögött a szent hegy két kúpja, a Kis- és a Nagysomlyó a 
legpompázatosabban mutatja föl ennek a dühöngő, makran-
cos ősznek a színeváltozásait. Mintha fejszével metszették 
volna, olyan vaskosak, olyan egyszeriek, már-már gorombák 
ennek a csíki évszaknak az arcai. A bükkösök bölényvörös 
foltjai ámulatnyi idő alatt szederjesednek a lilák százféle ár-
nyalataiba, miközben a nyírfák Habsburg-sárga foltjai mélán 
iramlanak a narancsos okkeron át a pasztellbarna mélabúba. 
A fenyvesek ilyenkor játsszák el végképp tavaszi örökzöld-
jeiket. A lucfenyők besötétednek a lombhullató vörösfenyők 
krémszín irigységei mögött, az erdők rojtos szélein s a hegy-
tetők magasában hiába suhognak koptatottfarmer-kékbe ron-
gyolódva a pínuszok, sötétbe szürkülőn, szinte gyászosan az 
egek is azt mondják: ez az évszak már nem az ifjúságról szól.

Október van. Ezt édesanyám mondja, s neki nem lehet, 
nem tudok nemet mondani.

Ki kell menni a temetőkbe, és rendbe tenni a sírokat.
Jaj, csak az édesapám sírját ne kellene felásni!
Csak ne kellene a mellkasára, oldalbordáira taposni. Csak 

ne kellene az ásót beledöfni, taposni valahol a sípcsontjai kör-
nyékén a fekete földben.” (97)

Egyetlen gond van a hét éven át írt, varázslatos stílusú, 
rabul ejtő kötettel: még le se tettem, máris érzem, újra neki 
kellene kezdeni olvasásának, elmerülni a számtalan szálon 
futó történet megértésében, ha ettől el nem térít a tragikum 
iszonyata, vagy lubickolni Ferenczes költői és elbeszélői 
bravúrjaiban. Az újraolvasás mindkét indoka alaposan alátá-
masztott.

(Hargita Kiadóhivatal – Kortárs Kiadó, 2018)
Fekete J. József

 Személytelen személyes
(Szentirmai Mária: Folyóba hajló fa)

 

Kevesen vágnak neki olyan merészséggel annak a bizo-
nyos pengekeskeny útnak úgy, mint ahogyan azt Szentirmai 
Mária teszi. A poggyászban látszólag alig valami, egyszerű, 
hétköznapi, patetikus megemelés nélküli szavak sora, ame-
lyek a kitűntető válogatás és elrendezés alapján kerültek 
jelentést megsokszorosító szerepükbe, hozzájuk rendelve a 
leginkább meditatív állapot előidézte, pasztellekre színezett 
élménytartomány. És mégis. Benne a költészet örök titka. 
Életről, halálról, emlékezésről.

Nem kell több. Sőt, ha akár egyetlen sorral is hosszabbak 
lennének ezek a sóhajnyi strófák, megtörne a varázs, amivel 
Szentirmai Mária azokat a végtelenbe kifeszítve, a jelentés-
mezőket a lehetséges határáig tágítva dolgozik. Ami a szö-
vegen kívül van, az bennünk, az olvasóban található – vagy 
nem. Mert – valljuk be – nem mindannyiunknak adatik meg 
a szemlélődés és a szemlélődésből fakadó összegezés, a to-
vábbgondolás fi lozofi kus nyugalma.

A Folyóba hajló fa mindenekelőtt: jó könyv. Mi több: ha-
szonra, benső használatra forgatható, plasztikus hatású versek 
gyűjteménye. Benne az életmű majd harmada-negyede (?). A 
kevés szó, a vékonykára felépített verstermés és a létrehozott 
minőség azonban szerencsénkre nem ellentétei egymásnak, 
hanem leginkább alkat dolgai.

Kérdezhetnénk, mivel is foglalkozik az eff éle, kevés 
szavú alkotó, amikor nem ír? Hát persze, folyamatosan el-
mélkedik. Nézése leginkább látásba fordul. Nem véletlen a 
kurzivált kiemelés, mert a nézés külső, a látás pedig benső 
folyamat. A nézés egyik tárgyától a másikra siklik, míg a 
látás egyetlen középponti helyre szegezve, az élményt be-

lülről szintézisbe hozva látja a lényeget, azt, amiben mindig 
is benne élt, csak a nézés által kiváltott, napi divatokba kó-
dolt neurózis eltakarta. Élmény! Élmény! – mondja a hu-
szonegyedik század megtévesztett embere, és néz. Bármit, 
ami talmi, ami veszendő, ami felszínes igényeit kielégíteni 
tűnik. A látni képes elme másként viselkedik. Már azért is, 
mert állandó nézése folytán látása rögzült: immár egyetlen 
pontból képes felvillantani a világlényeget: „Fent a lombko-
rona tetején / elönt a fény. / Az ég közelít.”

Kétségtelenül ebben a világlényeghez kapcsolódó hozzá-
állásban van valami keleties, miként a verselésben is. Szentir-
mai Mária versei leginkább a japán tankára (rövid, csattanóra 
felépített vers) hasonlítanak, ami egyáltalán nem baj. Sőt, ha 
azok pusztán a fi lozófi ára építenének, rokonként említhet-
nénk a magyar költészet másik – japános – költőjét, Fodor 
Ákost is. Bármi hasonlíthat bármire, s eközben lehet olyan 
is, amilyen.

Legyen akár egyetlen folyóba hajló fa. Nem a folyó fölé – 
olyan is van, de az másik, gőgösebb történet hőse, amelyben 
a nagyra nőtt fa a maga biztonságos helyéről mintegy lenéz a 
folyóra és emberre –, hanem annyira bele, hogy alsó ágait a 
víz fodrozódása súrolja. A folyó (Duna) vize, ami állandóan 
változik: hol elönti rokonlélek fánkat, hol messze távolodik 
tőle, szeszélyei szerint. A gyökerek között a vízállástól függő-
en hol menyét lakik, hol pedig kishalak bújnak meg. Vélem, 
korunk emberei közül csak nagyon kevesek, elsősorban fo-
lyók mentén élők vagy szenvedélyes folyójárók láttak ilyen, 
már eleve rossz helyen nőtt, születésekor halálra ítélt fűzfát: 
„Még nem láttál rózsaszín tüdőlebenyt, / még nem hallottad 
sípolását. / Álltál a magasodó hullámokban, / de nem for-
dulhattál a part felé. / Pusztulásra növekedtél.” Annak sorsa 
nem tragédia, hanem elsősorban létállapot. Elrendeltetett a 
fűz-sors, ember-sors és folyó-sors megszentelt hármasában, 
azaz: minden élő sorsa, esendő létfolyamat a maga világra 
kitettségében, ártatlan esendőségében.

Régen túl vagyunk már az antropomorfi záláson, az ember-
központúság fi lozófi ájából eredő „természetszeretet” hamis, 
önimádattal tömjénezett illúzióin. Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy Szentirmai Mária versei nem „szeretik” (milyen 
rossz szó ebben a kontextusban!) a természetet. Ha így volna, 
érdektelenségbe, laposságba fulladna minden költői igyeke-
zet. A költőnek, hogy a létegészet felmutassa, elég a világból 
annak egyetlen darabja, egy társ a létezésben: „Már tudom, 
milyen a meghitt együttlét, / mikor megadón tárod felém / be 
nem gyógyult forradásaid.” Hogy ez az egyetlen darab a ter-
mészet része, elsősorban élménykérdés. A viharok, áradások 
és mégannyi minden más csapás tépázta fűz az emberhez ha-
sonlóan ugyanis már mindent megtapasztalt, ami megtapasz-
talható. Élő és élő egymásra találásának meghitt pillanatát 
élhetjük át. Majdnem idillt, de csak majdnem. Hosszan ele-
mezhetnénk még ezt a háromsoros verset, mondhatni, oldala-
kon keresztül, minden esetben mélyebb és mélyebb tartomá-
nyaiba jutnánk a jelentésmezőknek.

A vershős a fa, rendszeres látogatója-bizalmasa az ember, 
a mulandóság tudója. A harmadik a folyó: a végzet. A fa csak 
egyszerűen múlik, nem tudhatni, tud-e, de ez nem kérdés, hi-
szen minden, ami meghatározza: kívüle van. A folyóba haj-
ló fa története azonban olyan, mint egy sorsmese együtt az 
emberrel és a folyóval: „Erős gyökerű fák jelölték ki utad, / 
mégis arra mentél, / hol véget érhet a föld, / s mélyére szívhat 
a folyó.” Vannak makacs élők…

Mint ahogy makacs holtak is: Romok, a könyv második 
ciklusában. Jobban mondva, egyetlen rom, minden romok 
szimbóluma: „észre sem vette, mikor kinyitották, / s azt sem, 
hogy így maradt, sebezhetőn. / Szabadon járta át a szél, / 
használták, koptatták, / egyre nőtt szárnyán a rés, / s ha belé 
hatolt egy tekintet, / megadón tárult a test. / Nem védekezett.” 
A Kapu ez, amelyen át az, aki arra érdemes, beléphet és láthat. 
Már megint a látás, a költő sajátja, a költészet újabb titka. 
A Rom: holt épület, a hajdani lét temploma, miből kiveszett 
az élet, a történések sora. Lét, másféle, holton megtelepedő 
persze van, de az már halál utáni, mondhatni, transzcendens: 
„Nem érti, hogyan került rá / annyi förtelmes, hozzá nem illő 
drót, / kiálló szögek, harsány plakátok, / s fenn a magasban 
keresztje is / túl fényes, túl világos. / Szeretné magára ölteni 
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felhők / változó alakját, száguldozni fenn, / s várni, mikor esik 
szét a test.” A létszentségét vesztett épületbe végleg beköl-
tözött a profán, a köznapi, a közönséges: „Nem volt értelme 
a találkozásnak, / mégis együtt maradt a két idegen anyag. 
/ Egymás szépségét oltották ki, / ezért külön-külön is egyre 
csúnyultak. / Hámlottak, s mint leprásnak, leestek tagjaik. 
/ Elhűltek, ha eszükbe jutott régi arcuk, / de tudták, a rom-
lásból nincs visszaút. /Azzal büntették magukat, hogy nem 
bújtak el.” Ez a kép már majdnem emberi vonásokat hor-
doz, valóban nagyon áttételes víziókat ébreszt, holott, mint a 
vers melletti fotóillusztráció mutatja: a falról és a fal mellett 
lefutó esőcsatornáról van szó. Mégis közelebb kerülünk az 
emberhez, az emberi tulajdonságokhoz, mint a könyv első, 
az Ahogy a fák ciklusban, annak ellenére, hogy ugyanazt a 
mulandóság fi lozófi áját tapasztalhatjuk.

Ebben a ciklusban is megjelenít bizonyos hármas egysé-
get Szentirmai Mária, mint az elsőben a folyó-folyóba hajló 
fa-ember triangulumát felváltja a rom-folyó-ember három-
szöge: „Visszatértél, hogy felismerd magad, / s átadd tested 
a folyónak. / A parti kavicson nem / maradt nyom utánad.” 
Ez a vonal azonban csak pillanatra köti össze a helyzeteket, 
maga az ember már végzetesen „kilóg a sorból”, azaz nyoma 
se marad.

S valóban: hol marad a személyes, hová tűnik ebből a köl-
tészetből a líra? – kérdezhetnénk. Pedig van ebben a költé-
szetben drámai éppen elegendő. Mégpedig mindaz a hangula-
ti elem, ami egyre emelkedik a kötet elejétől fogva az utolsó, 
a Visszafelé ciklusig: „Az árnyak ott hintáznak a mély üreg 
felett, / s a külső jelek rég elveszítették értelmüket. / A tekintet 
merev, nem keres, / piszok, seb, fekély a test, / út visszafelé 
nem vezet.” Persze, a halál, a pusztulás ténye nem hangulat 
kérdése. De végre kimondatott az a fájdalom, ami ott kísér-
tett a folyóba hajló fa eleve elrendeltetett sorsában, az evvel 
a sorssal vállalt közösségben, a Romok vigasztalanságában, a 
Visszafelé létfi lozófi ai kitettségében. 

„Szemedben éles fény legyen a részvét.” – halljuk a mély-
ség felől Kosztolányi fi gyelmeztető szavait. Szentirmai Mária 
versei teljesítik ezt a kívánságot. 

(Napkút Kiadó, 2018)
Kemsei István

„egy-egy jótékony paraván”
(Fekete Vince: Szárnyvonal)

Fekete Vincének a Magvetőnél megjelent, Szárnyvonal 
című kötete látszólag könnyen megfejthető, s az olvasó az 
első oldalak után hamar azt hiheti, félreérthetetlen jelzések 
segítik a tájékozódást. Rögtön a nyitóvers, A fenti szféra című 
meghatároz egy markáns vertikális perspektívát, az „idő kö-
zelsége” (9.) kifejezés pedig játékba hozza az idő és a tér kap-
csolódásának költőiségét. A második, Széljegyzetek I. című 
vers kvázi alcímében szerepeltetve Dsida Jenő révén megidé-
ződik egy erdélyi klasszikus, a harmadik költemény már cí-
mében megnevez egy egyértelműen beazonosítható tájegysé-
get (Istenszéke), a negyedik vers, az Ingóláp című pedig foly-
tatja a sort: „Kén- és szén-dioxidot kibocsátó sziklaüregek: / 
a Gyilkos-barlang, a Timsós-barlang, a »pokol kapui«.” (12.) 
A következő, Fal című költeményben pedig mintha egy igen 
érzékeny leírás – „Az öreg fákon vastagon áll a moha. Har-
kály / rebben előttük, odébb mintha mókus futna fel / a fán. 
Ág reccsen valahol fent, a gerinceken, és a / fények borongva 
bújnak vissza a lombok / távoli leplei alá” – tenné végképp 
egyértelművé, hogy Fekete kötete a tájlíra műfajának remek 
megvalósítója, amely ráadásul a romantikus Erdély-képhez 
kapcsolódik. Csakhogy ezekkel a feltűnő, már-már erőszakos 
jegyekkel mintha azt az instrukciót hangosítaná fel a Szárny-
vonal első pár verse, hogy „ne gondolj másra”. Márpedig, ha 
valakinek azt mondják, ne gondoljon az elefántra, az illetőnek 

garantáltan egy elefánt fog az eszébe jutni. Tekintve, hogy re-
mek költő lévén az emberi gondolkodás eme paradoxonával 
Fekete is tisztában lehet, érdemes elkezdeni kutatni a bújtatni 
próbált elefántok után.

Valójában mindhárom említett vonást a kötet maga halvá-
nyítja el vagy érvényteleníti, arra irányítva inkább a fi gyel-
met, ami nincs. Dsida Jenő kapcsán az ő Tíz parancsolat 
című költeményéhez írt három Széljegyzet című vers szere-
pel Fekete kötetében. Mindhárom alkotás előtt római szám 
található. Azok, akik ismerik Dsida megidézett művét, tud-
ják, hogy az töredékesen maradt fönn: a szerző a bibliai tíz 
parancsolatról írt verseket, ám ezek közül hiányzik az V., a 
VII. és a IX. parancsolathoz tartozó. A Szárnyvonal című kö-
tetben Fekete Vince épp ezeket a római számokat szerepelteti 
a Dsidát és művét megidéző költemények előtt, vagyis mint-
ha az ő eredeti művéből hiányzó darabokat írta volna meg. 
Dsida Jenő Fekete korábbi műveiben is alapvetően megha-
tározó költő, s nem is csak versekben megidézve ismerhető 
fel hatása, de akár egy-egy témához való odafordulás mód-
jában is. Ekképpen juthat Fekete Vince olvasójának eszébe 
az 1930-ban született Kerülöm a nevedet (Erdély) című Dsi-
da-költemény, amelyből, hogy a Szárnyvonal első versei által 
felidézett kontextushoz való viszonyulás árnyalható legyen, 
idéznék is: „És mégis kerülöm a nevedet / melyet káromkodó 
kocsisok és / esküdöző kalmárok szájából hallok, // melyben 
önhitt szónokok dagasztják / naggyá magukat s pletykaszájú 
/ vénasszonyok lubickolnak bóbiskolva, // mely úgy elkopott 
ércnyelvünkön és / szánkon, mint egy ócska köszörűkő / és 
már-már semmit sem jelent. // Inkább megkerüllek valahogy: 
azt / mondom, hogy valaki vagy, / magok csiráztatója, embe-
rek álma, / kicsi őzikék együgyüsége, / szálerdők erős magos-
ba-húzója, / apró madarak énekeltetője.” Az „Erdély” nevet 
Fekete Vince is kerüli kötetében, mégis a már idézett termé-
szeti helyek pontos megnevezésével a megjelenített vidéket 
pontosan lokalizálja, ám ez a környezet a Szárnyvonal kerete-
in belül is belső tájként értelmezhető. A táj mint kommuniká-
ciós csatorna – és így mint a tájlíra hagyományos működési 
módját kijátszó megfogalmazás – jelenik meg a kötet Ahol 
hiába című költeményében: „Előbb csak a levelek ritkultak 
meg, csak / Egy-egy levél között lesznek nagyobb és / Na-
gyobb szünetek, előbb csak a levelek, / Majd az üzenetek is 
kimaradnak fokozatosan.” (58.) A levél mint falevél és mint 
üzenet értelmeződik ezekben a sorokban. A klasszikus tájlí-
ra romantikáját pedig a (Myrmeleon formicarius) című vers 
kezdi ki, amelyben Fekete – a kezdő magasságokból a föld 
alá rántva a nézőpontot – a közönséges hangyaleső rovar bio-
lógiai leírását azzal zárja, hogy ez az állat áldozatait „elfogja 
és megöli: // [ bénító mérget és / emésztőenzimeket juttatva az 
áldozat testébe, kiszívja / [ a nedveit.” (54.)

A tájlíra hagyományos jegyeinek újragondolása a köz-
ponti természeti helyhez való viszony folyamatos változá-
sával jár együtt Fekete Vince kötetében. A lírai beszélő egy-
aránt beszél otthonosságról, számol be turistaélményeiről 
és szembesül saját idegenségével. Az Alkonyat. Ragyogás 
című költeményben az otthonos tájat féltő és védeni igyekvő 
szemlélődő szemszögéből fogalmaz a szerző: „a / parton csak 
néhány lézengő turista, három férfi  / egy utánfutó körül egy 
gumicsónakot próbál (itt!) / valamiképpen beüzemelni, hogy 
kerülnek ide, / ki engedi be ide ezeket”. (24.) Az Ellenkező 
irány szereplője egy a partnerével nyaraló fi atal, „[m]ellettük, 
az utcában egy teljesen / idegen város idegen nyelvű népe / 
nyüzsgött”, (30.) a Bovaryné című versben pedig a „nem ide-
valósiak nyugalmáról” (45.) olvashatunk.

Fekete Vince a megidézett irodalmi elődökkel kapcsolat-
ban is szerepeltet az „otthont idéző” Dsida mellett bújtatott 
„turistákat” is. A már említett Bovaryné című költeményben 
a felvázolt viszonyok egy „Isten háta mögötti tájon” alakul-
nak ki, amely kifejezés a magyar irodalomban jártas olva-
sóban Móricz Zsigmond „Bovaryné-regényét” idézi fel, Az 
Isten háta mögött címűt. „A gyümölcsökben még arany nap 
kering, / De díszei már hullnak lassan a kertnek” (61.) – A 
távolodó… című költemény Berzsenyi Dániel A közelítő tél 
című versét idézi (fel kell-e hívni külön a fi gyelmet a művek 
címében megmutatkozó ellentétre?). A Szárnyvonal című 
kötet igen nagy erénye az eff éle játékosság, rejtvényesség, 
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szerzője sok olyan megoldással él, amelyek felfedezése 
valódi olvasói (siker)élményt is okozhat, ugyanakkor ezen 
rejtések mögött meghúzódó költői bravúr és mesterségbeli 
tudás mégsem hivalkodó. Az itt említettek mellett a kötet 
végén olvasható megjegyzés szerint „a kötetben jelöletlen 
idézetek találhatók Székely János Gyermekkorom ösvényei 
című kötetéből” (100.).

A Szárnyvonal című kötetben még a legelső költemény 
előtt ki van emelve két monogram: Sz. L. és K. E. A költe-
mények világossá teszik, hogy Szabó Lőrincről és Korzáti 
Erzsébetről van szó, s kettejük kapcsán A huszonhatodik év 
című szonettkötet is felidéződik (ahogy több Szabó Lőrinc 
fordította Shakespeare-szonett is). Fekete Vince maga is írt 
szonetteket most megjelent kötetébe, s több egyéb kötött for-
májú mű is szerepel a prózaversek között, amely pedig a kötet 
uralkodó versformája. Ugyanakkor Szabó Lőrincék nemcsak 
a forma megidézése miatt kapnak kitüntetett szerepet Feke-
tétől, hanem kapcsolatuk révén is, tudniillik a Szárnyvonal 
költeményei is egy tiltott, titkos szerelmet fednek fel, fi nom 
és igen érzékeny ábrázolásmóddal. A Kizökkent idő című, 
ugyancsak egy Szabó fordította Shakespeare-szonett sorával 
kezdődő vers már címében is azt az egész kötetet átjáró ta-
pasztalatot defi niálja, amelyhez a költeményből a „lopott idő” 
kifejezés is társul: „Pedig az óra, s a perc is: »lopott«”. (32.) 
A jelzős szókapcsolat egy költeményt követően megismét-
lődik a kötetben, mégpedig az Inkognitó címűben: „Az volt 
az első, vagy talán második / lopott idő, abban a városban, 
abban a teljesen / kihalt szállodában”. (35.) Talán az eddigi 
idézésekből is kitűnik: a Szárnyvonal rendkívül precízen és 
tudatosan szerkesztett kötet. Az idő a korábban már emle-
getett romantikát hangsúlyozhatja, a kizökkent idő lehet az 
ünnepé, a lopott az intimitásé. Csakhogy ebben az esetben 
is célravezetőbb lehet az automatikus asszociációk helyett 
kicsit a dolgok mögé nézni. A „lopott idő” eredetileg vala-
ki vagy valami másé volt, a monoton életé (ezt jeleníti meg 
az Üzemi lét című költemény) vagy egy megcsalt házastársé, 
ennélfogva a sugallt romantikát és intimitást átszínezi a csa-
lás és a lelki sérülés tapasztalata. „[M]int / egy-egy jótékony 
paraván mögé, odalophatják, // odacsenhetik féktelen, titkos 
és konvenciókat / felrúgó viszonyukat, ahová a házasságuk / 
vészkijáratain át menekülnek” (38.) – olvasható az Üvegpa-
rázs című költeményben. A „lopott idő” mellett megjelenik 
a viszony elrejtése, paraván mögé lopása, a Részegség című 
versben pedig már áldozatról és lopakodásról lehet olvasni: 
„Mert már csak az // odalopakodás van, az áldozat van, a vak-
sötét éjszaka / van” (70.).

Fekete Vince 2018-ban megjelent műve bővelkedik a ma-
gyar nyelv kínálta költői lehetőségek kiaknázásában, elég a 
már említett többjelentésű „levél” szó szerepeltetésére, a „lo-
pott időhöz” kapcsolt „lopakodás” és „odalopás” szavakra 
gondolni, de hasonló játékot rejt a kötet címe is. A távolo-
dó… című költeményben Berzsenyit idézve olvasható: „Ó, a 
szárnyas idő!” (62.), s a kötet legtöbb darabjában található 
utalás a szárnyalásra, repülésre. Most csak egy példát idéz-
nék, amely a középpontba helyezett kapcsolatot is jellemzi: 
„és egymás felé suhannak, / szállnak, röpülnek egy-egy min-
dent felperzselő, / felégető és felfrissítő találkozásra, szere-
lemre” (39.). Ugyanakkor a főcím szárnyvonal szava ilyen 
értelemben nem kapcsolható a repüléshez, hiába a benne 
szereplő szárny szótő. Ez egy közlekedési műszó, amely egy 
főútvonalhoz kapcsolódó mellékvonalat jelent. Ennélfogva 
mintha Fekete Vince már a kötet felütése előtt kijelölné azt 
az útvonalat, amelyet követve a költemények mélyebb ösz-
szefüggéseit lehet feltárni: az első versek mutatta „fővonal” 
helyett a titkok, játékok és személyes kapcsolódások mentén 
haladva lehet rátalálni mindarra, amelyet a hagyományosnak 
tűnő lírai megoldások épp azáltal fednek fel, hogy elhúzva a 
paravánt rájuk mutatnak: ezeket takarják el.

Fekete Vince versei nagyon koncentrált lírát közvetítenek, 
a Szárnyvonal egy rendkívül izgalmas és igen precízen össze-
állított kötet, még azzal együtt is, hogy bizonyos költemények 
kevéssé simulnak az itt vázolt struktúrába, ugyanakkor példá-
ul a Cété című vers – amely az egyik ilyen „kilógó” darabja 
a gyűjteménynek – a kortárs lírai megoldásokhoz (elsősorban 
a már-már új műfajként defi niálható úgynevezett betegséglí-

rához) kapcsolódóan kap külön jelentőséget. Látható, hogy 
több mindenről nem esett szó ebben a szövegben, ám egy 
kritikának sosem lehet feladata a teljes kötet ismertetése, sok-
kal inkább egy olyan gondolatmenet megmutatása, és olyan 
szempont kiemelése, elemzése, amely – szerzői szándék sze-
rint mindenképpen – a tárgyalt kötet sokoldalúságát és rafi -
náltságát teszi láthatóvá.

(Magvető Kiadó, 2018)
Szarvas Melinda 

Klasszikus álmok
(Loschitz Ferenc: Az elmozdítás tilalma)

Tudható, hogy Babits második verseskötetének, melyet 
Herceg, hátha megjön a tél is! címen ismerünk, eredetileg az 
egyik vers után a Klasszikus álmok címet adta, de a Nyugat 
akkori szerkesztői a hagyományra való túl erős utalása miatt 
rábeszélték a címváltoztatásra. A Babits-líra máig talán leg-
alaposabb ismerője, Rába György a kötet „görög” verseiben a 
költői megújulás útkeresését látta, alighanem okkal. Kelevéz 
Ágnes azonban a kéziratos hagyaték ismeretében pontosította 
Rába értelmezését, és az antik versekben a már születőben 
lévő új, a korábbi objektív lírai törekvésekhez képest szemé-
lyesebb költői hang elrejtését látja. Bár Loschitz Ferenc alko-
tói műhelyébe ma nem láthatunk be úgy, miként Babitséba, 
mégis indokoltnak tartom ezt a felvezetést. Noha Loschitz 
„klasszicizáló” verseit olvasva számomra Babits után először 
a korai Pilinszky-versek ritmusemlékei idéződtek meg, szo-
nettjeivel, rímes-időmértékes verseivel mégis több évszáza-
dos költői hagyományhoz kapcsolódik ő is.

Az Orbán Ottó emlékének ajánlott A halált, azt megírja 
című vers azonosítja önmagát Babits címadására emlékezte-
tően „klasszikus látomás”-ként, a műben megidézett fi ktív ta-
lálkozásban az idősebb költő jellemzi következőképpen fi atal 
pályatársa költészetét:

„Üzend meg minden olvasónak,
versed olvassa versileg,
nem prózaféle láthatólag, 
jambust okád meg rímeket.
A szó, mely eszköz, ismeret,
bölcsen mély szánkba visszaolvad:
ha voltak nők vagy istenek,
szépek úgy lesznek, hogyha holtak.”

Ezt az üzenetet érdemes Az elmozdítás tilalma kötet minden 
olvasójának – így jelen sorok írójának is – komolyan venni, 
mivel benne van nemcsak a Loschitz-líra versnyelvének első 
olvasásra is szembeötlő jellemzése (rímes, ritmikus költészet), 
de felsejlik benne a kortárs líra és versolvasás Loschitzéval el-
lentétes alaptendenciája is, a prózaiság, az alulretorizált, hét-
köznapi nyelvhasználathoz közelítő versbeszéd preferálása, 
mely alapján Az elmozdítás tilalmát akár „korszerűtlennek” 
is ítélhetnénk, ha nem éppen az idézett Loschitz-vers jelölné 
ki ekképpen saját poétikai inerciarendszerét. Hogy nem erről 
van szó, arra fi gyelmeztet az a tény is, hogy Loschitz Ferenc 
bár ritkán publikáló költő, akinek első kötete túl a negyvenen 
jelent meg, verseivel azonban már másfél évtizede jelen van a 
kortárs folyóiratkultúrában, műveit eddig a legjobb irodalmi 
lapok (Holmi, Mozgó Világ, Jelenkor, Magyar Napló, Új For-
rás, Műhely, Alföld, Hitel, Forrás, Kortárs) közölték.

A Széphalom Könyvműhely által gondozott, keménykö-
tésben, ízléses borítótervvel kiadott Az elmozdítás tilalma 
tehát mintha eleve azt sugallná: ha nem is szabad az öröklött 
költői hagyományokat el- és kimozdítani, a klasszikus for-
mákat alkalmazva ma is létrejöhet a kortárs líra kontextusá-
ban autentikus költői megszólalás, a poétikai innováció ez 
esetben a kurrens költészeti trendek kizökkentését jelenti a 
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hagyomány erőteljes előtérbe helyezésével. A Loschitz-líra 
tehát nem a radikális újítást képviseli, s ez nemcsak a ritmi-
zált versnyelv és a kötött versforma választásában fi gyel-
hető meg, hanem például a kötet bibliai parafrázisaiban is 
(A vízen járó, A fényes angyal szárnyai, József), melyek az 
evangéliumi történeteknek a dogma szellemiségét tisztelet-
ben tartó továbbírásai, a szakrális szövegben rejlő gondolati 
szépség kifejtései.

Az első olvasásra is szembeötlő, ritka verstechnikai tudás 
mellett, melyre a fi gyelmet a kötet ajánlójában Bertók Lász-
ló is felhívja, ki kell emelni a könyv átgondolt szerkezetét. 
A versek sorát S. Horváth Ildikó grafi kái tagolják, melyek – 
mintegy Rorschach-teszt képei – sajátos szöveg- és képközi 
játékot kezdeményeznek a versek vizualitást kifejező poétikai 
elemeivel. Két példát említve csak: ha a 12–13. oldalpáron a 
Félálom című vers zárlatában a következőket olvassuk: „Az 
üveg tükrén aprózva, puhán / úszkálnak szét a meztelen me-
dúzák”, akkor a mellette látható képen medúzaszerű formákat 
kezdünk észlelni. Valamivel később egy hasonló kompozíció 
mellett pedig ez áll: „Egy nyár eleji vers zuhog elő / darabon-
ként a júniusi napból!” Jobbra pillantva a rajz mintha meg-
mozdulna, és a rajz zuhogni kezd azzal a bizonyos „nyár eleji 
verssel” együtt.

Két S. Horváth-grafi ka között legtöbbször a versbeszélő 
számára feltáruló látványokat, álomképeket és -jeleneteket 
leíró, a másikhoz intézett, időnként tanító szándékú versbe-
szédben megformálódó költemények csoportjai fi nom temati-
kus blokkokat hoznak létre. A kötet első felében a versbeszélő 
háttérbe húzódik, közvetlen megnyilatkozásai helyett a vers-
világ elemei kerülnek előtérbe, és konkrét tárgyiasságuk vagy 
éppen megszemélyesítésük révén válnak a lírai én világhoz 
való viszonyának érzelmi transzformációjává:

Lebeg és bársony térbe lép az éj,
a tárgyak közé bepréselt sötétség,
nehéz csodálni, mert távolra ér,
és nem látni a csúcsát és a mélyét,
a tegnap imbolyogva átgurul
egy határtalan, dermedt óceánba,
nincsen kolonc rajta, viselni súly
a vállán, reszket, lúdbőrzik a háta,
s a mai nappal még összekacsint.

(Már és megint)

S ha a bevezetőben a korai Pilinszky-líra ritmusemlékeiről 
írtam, akkor most mindenképpen meg kell említenem Nemes 
Nagy Ágnes nevét, valamint az egy-egy szófordulatban (pél-
dául: „fondor éjszaka”) vagy akár egy egész versben (Költö-
zés előtt) invokált József Attila-lírát. A kötet második felére 
azonban mintha megfordulna a versbeszélő és az ábrázolt 
világ viszonya, míg korábban a versvilág tárgyiassága tette 
lehetővé a lírai én érzelmeinek, hangulatának közvetítését, a 
Tárgyak látása című versben az én és a világ viszonylata már 
a hiány, máshol-lét tapasztalatára épül („Ahol látom a tárgya-
kat, / még nem biztos, hogy ott is élnek”), és a belső világnak 
a külsőre való kivetítése helyett a külső hatol be a belsőbe 
(„mert a látvány árad belém, / mint levegőt labdába fújják”).

Ezek az olvasó számára alig észrevehető, láthatatlan cik-
lusok időnként egyértelmű tematika köré sűrűsödnek. A kö-
tet közepe táján megszaporodó év- és napszakutalások (ősz, 
délután) hagyományos szimbolikus jelentésüknél fogva az 
emberi életszakasz jelképei lesznek, és ekképpen az öregedés 
léttapasztalatának közvetítésére szolgálnak:

Sziklánál is keményebb szikla
nehezedik a vállaimra:
így negyven fölött, az öregedés
ki tudja, mennyit késlekedve
jön, s az önmegtartás fegyelme
elég lesz-e, hogyha szemembe néz?

(Szikla)

A versek elégikus hangoltsága ebben a szakaszban abból 
fakad, hogy a költő saját életkorát nem mint „az emberélet út-
jának felét” érzékeli, hanem az öregedés, a lassú elmúlás idő-

szakának közeledéseként, hasonlóan ahhoz – hogy egy újabb 
lehetséges költőelődöt vegyünk számba –, ahogy Berzsenyi 
megfogalmazta ezt A közelítő télben.

A Vers névnap előtt Babitstól származó mottóval indu-
ló versét követően a család kerül a középpontba, részben a 
szent család karácsonyi történetei (A fényes angyal szárnyai, 
József), részben pedig a lírai én személyes viszonylatai jele-
nítődnek meg, az apával folytatott telefonbeszélgetés költői 
refl exiója (Egy öregúr a telefonból) és a gyerekkor világának 
megidézése (Mozaik). Az ezt a szövegegységet lezáró S. Hor-
váth-grafi kát követő első vers, a Családi album címével is 
visszautal a korábbi tematikára, de az ezt követő költemények 
már egy másfajta genealógia vázlatát adják: a költőelődöknek 
(Radnótinak, Bertók Lászlónak, Várady Szabolcsnak, Parti 
Nagy Lajosnak és Orbán Ottónak) ajánlott versek mutatják 
meg Loschitz választott költői leszármazását.

A kompozíció átgondoltságát mutatja továbbá az is, hogy 
a kötet nyitóverse, A szó súlya a nyelv problematikáját állítja 
középpontba, így akár ars poeticaként is olvashatjuk. A költé-
szet lényegéről vallott elképzelések kifejezőerejét fokozza az 
egyes szám második személyű megszólalás, a másikhoz in-
tézett költői beszéd lényegkinyilatkoztató megszólalásmódja. 
Loschitz szerint ugyanis – szemben azzal, amit Heidegger 
tanított – a nyelv nem a lét háza, hanem a létezésnél is súlyo-
sabb valami, egyszerre anyagtalan és végtelenül nehéz: 

Kimondom mégis, bár nyelvem lehúzza,
hogy legjobb nehezék a szavak súlya,

s millió évig nehezül e törvény
a nyelv örökké lengő serpenyőjén.

A kötetet végigolvasva, majd visszatérve a nyitó vershez, 
sejthető lesz, hogy ez a refl ektált nyelvhasználat a versek tu-
datosan alkalmazott ritmikáját és szigorúan betartott formai 
kereteit jelöli. Több évezredes költői hagyomány, a nyelv 
mélyén rejtetten felhalmozódó poétikai és léttapasztalat ak-
tualizálódik versről versre Loschitz Ferenc költeményeiben, 
s ez a líratradíció mint anyag nélküli tömeg ad nehezéket a 
költői nyelvnek, mely mindezek ellenére vagy éppen ezért is 
könnyedén, szép ívben emelkedik. (Olyannyira, hogy olva-
sás közben gyakran úgy magával ragadott a versritmus, hogy 
csak sokadik nekifutásra tudtam magamban a szöveg témáját, 
a nyelv grammatikáját érzékelni, a szavakból a vers világát 
saját fantáziámban újraalkotni.) De nyilvánvaló az is, hogy 
tudatosan került a kötet végére a Kívánság íráshoz című vers, 
melynek beszélője már a jövőbe tekintve fogalmazza meg sa-
ját költészetével kapcsolatos vágyait.

Loschitz Ferenc Az elmozdítás tilalma című, debütáló 
kötete tehát hagyományőrzése, klasszicizáló formai tenden-
ciái mellett sokféle költői törekvést foglal magába, lírai uni-
verzuma nyitott a nyelv- és létfi lozófi ai problematika iránt, 
verseinek poétikája az objektív tárgyiasságtól az alanyi lírá-
ig terjed, költői látás- és láttatásmódjától nem idegen még az 
impresszionizmus sem, ahogy azt például a Ne csak szoríts 
színes áramlása mutatja. A kötet egésze ezzel a sokféleség-
gel gyönyörködteti olvasóját, egyes verseiben az emberi lé-
tezés alapkérdéseire keresi a választ, míg másokban éppen 
a mondanivaló vagy a verstörténés lesz másodlagos, és a 
nyelv működése kerül előtérbe, annak próbára tétele, hogy 
az az évezredes költői hagyomány, melynek ismerete és al-
kalmazása adja a Loschitz-líra aranyfedezetét, a mai magyar 
költészetben mennyire őrizte meg teherbíró képességét. Az 
elmozdítás tilalmát végigolvasva pedig a válasz is nyilván-
való: jelentősen. 

(Széphalom Könyvműhely, 2018)
Szénási Zoltán

muhely_07.indd   75 2019.05.29.   10:00:30


