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Versfaragványek

„E versek fóérdeke, hegy Katenától származnak, iredalmi becsük csekély" - irta
Abafi Lajes 1BBü-ban Katena József verseinek elsö kiaclásaker. Érdemben többet
nem is mend nemzeti drámaírónk lírai életmüvéröl: magyarázatek nélkül, pentat-
tanul, szöveghibásan, de közzéteszi mind a huszennégy ránk maradt költeményt.
Némely iredalemtörténész Abafinál megértöbben itélkezik, van, aki a remantika
kerának jelentös iredalmi teljesítményét látja a drámairó sajátes hangvételű költé-
szetében, de a tttdósek ekeskedó ítéletével szemben Weöres Sánder érzékenysége,
iredalemértése jebban eligazít I-(atena József lírai labirintttsában. Régi magyar köl-
töi furcsaságekat egybegyüjtö antelógiájában (Hárern trerált ital szennnei) az önttı-
datlan magyar góngerizmus megtestesülésének tartja Katena józsef szcrtcien nies-
tcriredássei megalketett, és egy füzetbe kalligrafikus írással összerótt huszennégy
költeményét. iredalmi csedabegámak, amely a magyar szellem fejlódéstörténetének
ma is megismerésre és töprengö elvasásra érdemes különlegessége. „Katena igazi
góngerista, pedig tán sese hallett Góngeráról.”

Ma már csak iredalmi ínyencek elvasnak négyszáz éves Góngera verseket: a
metaferák tengerében beldegan lubickeló, virttıóz spanyel fermamüvész a 19.
század elején sem velt népszerú költö Hungáriában. De igaza van Weöres Sánder-
nak: hasenlíthatunk valakire, akit nem is ismerünk.

Katena József versei 19. század eleji lírán.knak s az akkeri hangttlatna k, a minden-
napi értelrniségi élet szellenú szikrázásaittak, nyelvi mórikálásainak, intellektuális mó-
dizásának nagyen pentes és sértetlen - mert kerabeli kritikusek véleményétöl nem
kerlátezett-alakitett, és elvasók fitymálásától nem befelyáselt - kövületei. Drámaírónk
költeményei igazi elözmények és értékelhetö következmények nélküli lírai különckö-
dések a sekszinü magyar líra egészében, s ahegy eddig, ezután is jól megbújnak majd
szellemi életünk valamelyik hemályes, kevesektól belygatett ztıgába n.

Lehet, hegy csak azért jelent meg az elmúlt százhúsz évben négy alkalemmal is
ÜBBÜ., 1959., 1991. és 2lÍltl1.) e htıszennégy költemény, mert nemzeti drámánk, a
Bánk bán szerzóje vetette papírra öket? lgaz, abban a néhány évben - 1B15 és 1B1B
között -, amiker Berzsenyi Dániel már hallgatett és Vörösmarty Mihály még nem
szólalt meg.

A zsáktttcák hezzátarteznak a váresszerkezethez: cél nélkül, de nem véletlenül
jönnek létre - s a betévedónek nem szabad meglepödnie, ha a zsákutcában sétál-
gatva azt tapasztalja: csak visszafelé van kiút a falaktól körülhatárelt, néha barátsá-
ges, néha barátságtalan tttcabugyerból.

Katena József verseit elvasva az elsö pillanatekban úgy érzi az ember: zsákut-
cába tévedt. Aztán rá kell döbbenrúe: útvesztóben belyeng.

Kézirates verseskötetének elsö eldalán Marüaüs szavaival figyelmeztet a költö:
án azt szereicrn, ha keeeseicfíilénck ictszetn.
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Kérdés: szeret-e a verselvasó a icettrselr közé tartezni? Érték vagy különcködós a
többségtöl ltarsányan különbüzés?

Katena József versgyüjteménye elánersébeıt semmi jóval nem kecsegteti a költé-
szetével ismerkedöket: „Gördülj Elmegyümölcsl bárha fanyar vagy is, ,Í hisz' már a
Magyar elnyelni iantilt fanyart.”

Ülvasáshez nem kifejezetten kedvcsináló ajánlás.
Elrrti=gyt'irirálcs - végtére is a vers az elme gyümölcse, de mert a költészetról maga

a költö állítja, hegy a lírai ntüben „szükségtelen a nyalka cikernya"', a Katena József
verslabirintttsára kíváncsi elvasó nem kell, hegy megriadjen a ityaikit t`ikerıt_ya kife-
jezéstól, bármennyire is úgy érzi az elöverset elvasva, hegy a kifejezés már önma-
gában nyaika cikernya.

,,l'y'yitika - nyalánk, terkcıskedó; rátarti, hetyke, egyszersmind csinesan felöltö-
zött" - elvasem Ballagi Mór 1373-ban megjelent értelmező szótárában. A cikernya
viszent ,,sallang, ízléstelen cifraság, különösen a beszédben és énekben." A sallang
- még egy csavar - Ballagi Mór szerint cifraság, cikernya az irályban vagy beszéd-
ben. Ha szétrebbantjuk hangulati elemeire lfíatena József jelzós szerkezetét, akker a
vers nem lehet csinesan felöltözött, sallangekkal felékesített, ízléstelen cifraság,
a zaz ttyalier t`ikern_ya.

Hiszek Katena Józsefnek, hiszek Ballagi Mórnak.
De a Vágy cimü verset elvasva (,,lfágyakaa'ási Gyermeki bábek után kacsaledó

képezetl") nem tudem eldönteni, hegy a seha nem hallett, szótárakban föl nem
Ielhetö szó: kacsaieáé, vajen nyalka cikernya, ízléstelen cifraság vagy csines sallang?
A „Szerelmese enyltii eldala mellett /' álmet tırbikeló kis Gerlicehím" talán jebban
tenné, ha inrlıákeiria, mert akker a gerlicenó (és az elvasó) is jebban értené, mit sze-
retne ntadárnyelven megvallani a gerlicehim (és a költö) hón imádett szerelmének.

Katena József szerint a szúnyeg áinınyag. Ballagi Mór szerint másfélszáz éve ez a
szó azt jelentette: erráltái lıeszái. Próbálem elképzelni az errából beszélö szúnyeget.

Herrtátyes szennnnfiiggesatttáiı iarnlira
egy áeriıbra

iiiiltre liallgaiern csak, niini rlnrntyeg
a sziinyeg.

Lehet, hegy igaza van Katena Józsefnek. Larntrra, áarntıra, áirnnyag, szúnyng -
hatásesan rafinált. ritmusában fineman megbillenö rlmser, és a természet lágy ölén
merengó költövel együtt töprenghetünk: vajen tud-e errábál beszélni a fiiliink tövére
szállt szúnyeg, amelyet éppen mest készülünk agyencsapni. lredalemtörténeti
pillanat: Katena József elött egyetlen magyar költónek sem jutett eszébe azt állítani,
hegy a peéták közelében álemittas nyári déltttáneken errtıkból beszélnek a szti-
nyegek. A csend pedig lyíityiirálail.

Az áleierá icifagy: elt, lrel az áicicel
heájelerlá italent eldala kálcel,
iíinánltre egy elfekettlii diiieiiáitifill
csak a siket esitleii csend lyi`ilyíirákei.

l-la az ember érdekes, feltünö, eredeti, mindenkitöl különbözö akar lenni, elyker
a mindennapi életben is hajlames nyakatekert szófacsarásekra, szóviccek fabrikálá-
sára, nyelvtani szabályek látványes megsértésére, felrúgására. Pesztmedern író, ha
kicsit is ad magára, feltétlenül gyárt néhány többértelmüen egyértelmű szót, elter-
zített mendatszerkezetet, ftırcsán jelentészavares kifejezést.
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Nincs új a nap alatt: az elsö magyar ,,pesztmedern" költö Katena József!
Mélabús naplementével körített tpesztmeclernj szerelmi bánat 1313-ban:

csendesfájdairnain aáázzeit eniléicednelt,
altányszer a napnak sziicrái erednek

alnızini a iengerlte.
Kedvesünk tükörképe a patak vizében:

Siei .iisztte a paiakecsita
ltatılja, ttagyita eziistiis arcttlaiaáfiirıi

rezgá tetejéit.
Szerelmünkért hullajtett, seha el nem múló iredalmi könnycsepp:

Lányira, még ntesi is ragyeg a szeiitetitbett
szines entlékenı lreseriin leiengá
györtgye. ..

Rejtjelezett, keserü bejelentés versei méltatlan fegadtatásáról: nem sek elvasója
lesz, és elöljáróbeszéde sem fegja megmenteni költeményeit az elvasók fejbekólin-
tóan szigerú bírálatától:

nem sek icétnre találsz - s Úti Levéllel is
ntegirannnani, kinek a balta kezébe' trár.

Vannak kerszakek, amiker a vers ablak: a költö kitárja lelkét az égre.
Vannak kerszakek, amiker a vers szárnyas ajtó: ég és föld, Isten és ember között

eda-vissza sétál a peéta.
Vannak kerszakek, amiker a vers kapu: a kettéhasadt falen át az utcára tódul a

peezıs.
Néha vakablak a költészet: elrejti a világ elöl menekülö, önmagában bujdesó

költöi.
itt - ital élteni iirönteii
inina'en lıaicren ialáiáin,
s a Terentiés lrelleineii
egy kis lıazngyán csea'álárn.

Kivételes pillanatekban a költészet már a halál elószebája. Egy nyalka cikernya
nélküli versser Katena József legtttelsó verséböl:

Eitrált lrennent az Élet a Ttidásial.
Peéták néha a vakablaken át is látják az eget.
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