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N a g y  C s il l a

„Csak ami nincs, annak van bokra"
Tőzsér Árpád: Csatavirág

Tőzsér Árpád 2009-es kötete 
mind tematikus, mind pedig 
poétikai szempontból szorosan 
kapcsolódik a szerző utóbbi 
években megjelent versesköny
veihez. Mindenekelőtt a Lég- 
gyökerek (Helikon, 2006) köz
ponti problémáinak tovább
gondolását, továbbírását, az ott 
megjelent motivikus háló részleges újra- 
szövését, valamint az elmúlás, és ehhez 
kapcsolódóan az emlékezés és felejtés 
elbeszélhetősége, megfogalmazhatósága 
iránti fokozott érdeklődést tekinthetjük 
a két verseskönyv közötti folytonosságot 
megteremtő sajátosságként. Ugyancsak 
sajátja, a szövegszerveződést nagymér
tékben meghatározó eleme az utolsó 
kötetnek a mitológia, valamint az iro
dalmi és történeti tradíciók megidézése, 
intertextusként vagy allúzióként való 
jelenléte a versszövegekben, továbbá az 
a retorikai-poétikai teljesítmény, amely 
a versbéli én pozíciójának, a szubjektum 
integritásának és önazonosságának meg
bontása révén szól a tapasztalatról, a 
személyes és közösségi múlt feltárhatósá- 
gáról. De a Csatavirág a korábban fókusz
ba helyezett témák és kikísérletezett 
alkotói technikák alkalmazásával ko
rántsem csupán ismétel, hanem mint
egy új kontextusba helyezi, elmélyíti, 
kiteljesíti a korábbi tapasztalatokat.

A halál az egyik visszatérő témája a 
kötet öt ciklusba rendezett költeményei

nek, azonban (ahogy ezt az el
térő kontextusokat idéző cik
luscímek is jelzik) a motívum 
igen változatos nézőpontokból, 
eltérő interpretációkkal jelenik 
meg. Tőzsér Árpád voltaképp 
folytatója egy hagyománynak, 
ám a személyes történetre, 
életszakaszokra való reflek

tálás azáltal válik egyedivé, hogy az 
elbeszélését mindig konnotálja vala
mely másodlagos történet. Az első, 
Tiberius Rodoszon ciklus címe (és az 
azonos című vers) bevonja az értelme
zésbe a Tiberius császár alakját és rodo
szi önkéntes száműzetését, ezáltal az 
én-elbeszélő pozícionáltságát is árnyal
ja: nem meglepő, hogy a ciklus versei
nek mindegyike valamiképp a magányt 
és a számvetést tematizálja. Azonban ez 
a személyesnek tekinthető tematika az 
első ciklusban sajátos módon lesz eltá- 
volítva a beszélőtől: a megszólalás mi
tikus és történelmi szerepek, maszkok 
mögül (vagy egyszerűen azok jelzéssze
rű megidézésével) történik. Nemezis, 
Endümion, Parisz vagy Antaiosz stb. 
szerepeltetésének funkciója az, hogy a 
személyes élményekből kikristályoso
dott tapasztalat általános-kozmikus, 
időn és térbeliségen túlmutató ismeret
ként táruljon az olvasó elé: „Mikor 
kilazulnak tartóoszlopaid, / kidől jele
nedből amaz is, emez is: / beérnek 
szavadban, sírban, mítoszaik, / s beér
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üldöződ is, a komor nemezis." (Neme- 
zis)

A Csatavirág (és általában Tőzsér Ár
pád költészetének) legnagyobb erénye 
az, hogy a versekben felhasznált szöve
gek és motívumok sosem öncélúak, 
mindig termékenyen mozdítják elő a 
jelentés szerveződését. A személyes 
történet és a mítosz (valamint a későb
biekben, a Csatavirág, Félhomály téli 
képeken. Henye verbéna ciklusokban az 
irodalmi utalás, például Babits vagy a 
Biblia, illetve számos kultúrtörténeti 
toposz) harmonikusan simul egymásba 
a versszövetben, ám oly módon, hogy 
eközben az érintkezési felület számos, 
poétikailag reflektált, ám teoretikusan 
is végiggondolt, értelmezett (az olvasó 
számára pedig nem megkerülhető) 
szálat, kérdést vet fel. Szerep és önazo
nosság, a saját idő és a történetiség, 
mulandó (én) és örök (mítosz és mű) 
ellentéte, amelyek az első ciklus versei
ben nyitott kérdésként jelennek meg, a 
kötet további verseiben is visszatérnek: 
összességében elmondható, hogy a 
Csatavirág tétje nem kisebb, mint (a 
szövegek tapasztalata szerint többféle
képpen érthető) létezés alapjaira való 
rákérdezés. (Olvasatomban az alcím- 
„Lét-dalok" szintén ezt a szerzői szán
dékot, befogadói lehetőséget jelzi.)

Az alapok, a származás, a szülőhely 
azonosításának, felkutatásának igénye 
jelentkezik azokban a versekben, ame
lyek a múlt (sokszor a gyerekkor) emlé
keit idézik fel. A történet-fragmentu
mok bizonyos értelemben rokoníthatók 
a Tőzsér pályájának kezdetére jellemző 
Gömör-versek világával, azonban a 
tapasztalat, a belátás itt már egészen 
más: a virágszimbolika, a gyerekkor 
eseményeit idéző tárgyi világ már nem 
az idill nosztalgikus ábrázolásában 
érdekelt. Az emlékezés sokkal inkább a 
mulandóság, a veszteség kifejezésének

eszköze például a Téli kökény esetében, 
ahol az élmény (szakadék szélén a kö
kénybokor mellett megbújni) a metafi
zikus létezés kiszolgáltatottságával, 
bizonytalanságával, az elmúlás tör
vényszerűségével párosul, emellett a 
konkrét tapasztalatot kozmikussá tágít
ja: „Csont-ágon mi tart meg kökény
szemet? / Hát téged? Vacog a lelked, 
fogad. / Téli kökény vagy, történeted: / 
túlélsz, lehullsz és gödör fogad." Az 
emlékezés a múlt felidézésére, megtar
tására irányul, azonban a múlt megőr
zése nem lehetséges az egyén számára, 
mivel -  ahogy azt a Szilveszteri emlék is 
példázza -  az én nem képes integritá
sát, identitását megtartani az emlékezés 
gesztusában (emlékezőként, és az em
lékezés tárgyaként alapvető élmény 
önmaga széthullása): „Ketten... Még az 
óév sebében, / átömlőben más térbe, 
testbe. / Szétritkult éppen megkötött 
Énem, s abban lett Én, ami csontig se
bezte." A metafizikus pozícionáltság 
számos remek, továbbgondolásra al
kalmas szöveghely szervezője a kötet
ben: „Minden, ami van, rajtunk kívül 
van, / általunk van, mint a geometria." 
(Kockák) „Áthajlani más, idégen létbe, / 
hajóorrként: ős vizeket túrva, / sötét 
terekbe nyúlni, a múltba, / kihunyva, s 
újra csóvaként égve." (Az iv)

A Csatavirág versei mind tematikus, 
mind retorikai értelemben kiaknázzák 
az én pozícióváltásaiban, áthelyeződé
seiben rejlő lehetőségeket: az én versbé
li megjelenésének módja (pontosabban: 
módjai) a kötet legizgalmasabb megol
dásai között tarthatók számon. Ez az 
aspektus a Tőzsér-lírát a késő modern 
költészet, ezen belül József Attila költé
szetével rokonítja, egyúttal (ahogy ezt 
számos kritikus is megjegyzi) a poszt
modem szövegszervezés vonásait is 
magán viseli, hasonlóan azokhoz a 
szövegekhez, amelyek az emlékezés és

71



elmúlás tematikáját a mediális kérdés- 
felvetések segítségével teszik megfo
galmazhatóvá. Tőzsér új kötetében 
visszatérő motívum a mű(alkotás), a 
tárgy maradandósága, valamint az én, a 
szubjektum mulandóságának feszültsé
ge, egymást ellenpontozó jelenléte. A 
címében a görög mitológia alvilági 
növényét idéző Aszfodélosz a kőtáblák és 
amforák létét helyezi szembe a „szer
ves" természet változó folytonosságá
val: „Sziklák kőtábláin tízezer mítosz. -  
/ Számtalan Thitónosz, tücsökposzáta 
/ ciripel: millió sípból sivítoz / az ember 
előtti Hold fény-szonáta (...) A föld tor
kában zengnek a vizek, / egekbe hajló 
cédrust szél mos, / törött amforát for
máz a sziget, / s az amforában aszfo
délosz." A Félhomály téli képen című vers 
pedig épp a festmény „lebontásáról" és 
újrateremtéséről szól, miközben az idő 
és az identikusság kérdéskörében is 
jelent egyfajta választ: „A festő leveszi a 
lázadó színt a képről, / aztán, egy másik 
jelentéskörben, / újra vászonra rakja: / 
hó-kék chiaroscuróba törten. (...) Indul 
a lélek, az Egyes a hóra ernyed. Lehull a 
jéggel kitömött madár / az átértelme
zett homályú képen."

Az egyes szövegek különböző meg
oldásokat, válaszokat jelentenek az idő 
és elmúlás tematizálása tekintetében, 
ám a nyelvi reflexivitás és önreflexivitás 
minden válasz-kísérletnek sajátja. Tő
zsér sokat tud a nyelvről, az irodalom
ról, mindkettő elméletéről, és ezek az 
ismeretek azért hatnak termékenyen a 
költészetére, mert valójában szervesen 
jelen vannak a szövegalakításban, ré
szesei annak. Az Utazások vörös kocsikon 
például a nyelvhasználat konvencióit 
megkülönböztető jelekként és idősíko
kat ütköztető szegmensekként alkal
mazza, az absztrakt nyelvi jelekbe sűríti 
a temporalitás lényegét: „Első kocsid
ban, a vörös Fiatban hárman ültetek. /

Kocsiban? Kocsin? Egyetlen hely ragban 
/ fél évszázad. Amazt (az -n  rágós 
kocsit) / a Rimába ragadták a megva
dult agyvelő-lovak." A köteteimet adó 
vers a szöveg által teremtődő objektu
mok, szubjektumok rendszerét (elhatá
rolódását, érintkezését) értelmezi: „Csa
tavirág -  amíg irom, szubsztanciája 
mohó bimbót nyit. / Viszály a torzson a 
szirom, színesedik és határolódik. (...) 
A sarj a virág-én mozdulata. -  Előtte 
más tett, utána más-én." A Nóna pedig -  
miközben idő, állandóság, elmúlás áll a 
tematikus fókuszban -  egy metanarra- 
tív mozzanattal a dialógust megdup
lázza: a vers egyszerre szól a dialógus 
valamint önmaga korlátáiról, egyszerre 
tematizálja a nő és férfi, valamint jelen
tés és jelölő elválasztottságát: „A vers, 
hölgyem, semmivel sem »egál«, / repül 
kőként, hová?, nem tudni, mondtam, / 
s éreztem, a sujtó nóna megáll / vala
hol, mint ahogy a kés a csontban, / nem 
fut mélyebbre, vér nem válaszol -  / s a 
rettenet, hogy visszapeng rimem, / 
hogy szó s tárgya között örök a kordon, 
/ s marad minden, minden a régiben -  
/ a rettenet marokra fogta a torkom."

Az első négy ciklus verseitől eltér, 
azonban a számvetés tematikájába né
miképp illeszkedik az utolsó verscso
port, amely tulajdonképpen Függelék, 
zárójeles címe A litotész szeme. A retori
kai alakzat ilyen kitüntetett helyzete 
előrevetíti a szerzői szándékot: olyan 
szövegekre számítunk (és nem csaló
dunk), amelyek valamiképp szembe
mennek a kötetben szereplő szövegek 
beszédmódjával, a létezést és emléke
zést, az időt tematizáló verseket olyan 
művek váltják, amelyek ironikusan, 
vagy ha úgy tetszik, a litotész néző
pontjából vagy (-val) tekintenek a témá
ra. A ciklus nyitóverse olvasási straté
giaként is felfogható: „Az utolsó jelenet: 
a rendező felfut / a színpadra s csak áll.
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(A troglodita / Ádám súg neki: Hahaha!) 
Nem jut / eszébe semmi, csak ez: Fini
ta/' És: „Csak aki nevet, azonos magá
val". Az ezt követő pastiche-ok, sírver
sek, vegyes műfajú szövegek egy-egy 
költőtársat idéznek meg, sok esetben a 
stílust is átsajátítva, nem ritkán pajzán 
felütéssel. A megidézettek között sze
repel Tőzsér Árpád is, amely gesztus 
tulajdonképpen a kötet egészén érintő 
problémát teljesíti be: a saját memoár
ban rögzít egy identitást, amely azon
ban sosem lehet „egál" az emlékező
memoáríró azonosságával. Ez a para
doxon épp annyira magától értetődő, 
mint a kötet hátlapján, egyfajta mottó
ként szereplő versben maga a halál 
megértése: „Az lát, ki innen hal meg, / 
de túlról vesz magának optimétert."

Tőzsér Árpád utolsó kötete tehát az 
eddigi poétika összegzésének tekinthe
tő (amennyiben a korábbi költészetből 
ismert megoldások, mint a pastiche, a 
görög mitológia átmentése, a magyar és 
világirodalmi műveltség dinamikus 
működtetése jelen van), tematikusan 
pedig egyfajta számvetésről, kiegyezés
ről ad hírt. Azonban, ahogy az idézett 
példák is mutatják, Tőzsér költészeté
ben az összegzés újragondolást, poéti
kai szempontból egy részben megválto
zott alapállást is jelent. A Csatavirág 
éppen ezért magára a folytonos küzdés
re is utal, nem annyira vissza, mint 
inkább előre mutat. József Attilát idéz
ve: „csak ami lesz, az a virág".

(Kalligram, Pozsony, 2009)

Koós István

Esztétikai gubancok
Csobánka Zsuzsa: Bog

Csobánka Zsuzsa első köteté
nek enigmatikus és asszociá
ciókban gazdag címe izgalmas 
szövegvilág ígéretével kecseg
tet. A szó egyszerre konnotál 
valamiféle kuszaságot, kiismer- 
hetetlenséget, illetve a külön
álló dolgoknak egy szilárd 
egységben való összekapcso
lását. A jelentés összetettsége 
mellett a szó hangalakja is nagymérték
ben hozzájárul a figyelemfelkeltő ha
táshoz, hiszen a három hangból kettő 
felpattanó zárhang, ami erőteljes auditív 
dinamikát kölcsönöz a jelölőnek. A

hangsor kicsi terjedelme szin
tén izgalmas asszociatív vibrá
lással jár, hiszen bár a bog 
önmagában is értelmes kifeje
zés, mégis azt a benyomást 
kelti, mintha egy hosszabb, ki 
nem mondott szó eleje lenne 
(pl. bogár, bogáncs, Boglárka), 
így a hiányérzetből fakadóan 
kíváncsivá teszi az olvasót, és 

felkelti a folytatás utáni vágyat.
A könyv szövegvilága azonban nem 

teremt semmiféle kontextust ehhez a re
mek címhez, ezért a szó jelentését jobb 
híján összefüggésbe hozhatjuk a kötet
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esztétikai megformáltságával. Eszerint 
a Bog olyan mű, amelyben erősen eltérő 
színvonalú szekvenciák csomózódnak 
össze: a jól sikerült, ígéretes szövegré
szek mellett nagy mennyiségben szere
pelnek olyan szakaszok is, amelyeket 
talán érdemesebb lett volna elhagyni és 
amelyek miatt a kötet egy kissé olyan 
benyomást kelt, mintha egy később 
remélhetőleg jó költővé érő alkotó 
zsengéit olvasnánk. A Kandúr és ebben 
pl. nagyon érzékletes az önmagából ki
vetkőző erdő leírása. A szerző finom 
érzékkel változtat kicsit a költői topo
szon, amely szerint a fák ősszel levetik 
a ruháikat, a lombokat, vagy éppen 
színes maskarákba öltöznek (mint pl. 
Kosztolányinál): itt az erdő nem a ruhá
iból, hanem önmagából vetkőzik ki. A 
leírás egyszerű, de nagyon érzéki, han
gulatos. A szövegkörnyezet azonban 
széteső és kidolgozatlan, két verssorban 
előkerül pl. az idő motívuma, amely 
azonban nem kerül kapcsolatba a kép
pel, és mindenféle mélység, kontextuá- 
lis kapcsolat nélkül szerepel a szöveg
ben. A Minden a mi tükrünk lesz ügyesen 
játszik az alanyokkal, a szöveg helyen
ként olyan összetetté és paradox logiká
júvá válik, hogy az mindenképpen 
figyelemre méltó: „Mint egy riválisról, 
/ úgy beszélt magáról: / csökönyösen 
hallgatott. (...) Éreztem, tárgyiasul a 
vita, / ő ketten magával birkózik, / míg 
vetélkedésük alanya, / magamra ma
radtam. //Az álom mely síkja való, / s 
melyike puszta vágy, / mire emlékezni 
vél a test, / aztán rögvest elfelejti?" Az 
ellentétes pólusok felcserélése, azonosí
tása (mint a beszéd és hallgatás, az 
álom és a valóság), a versalanyok 
disszeminációja izgalmasan játékossá és 
szuggesztívvé teszi a szöveget, és ha 
sikerült volna jobban kidolgozni, elmé
lyíteni ezt a játékot, valószínűleg nagy
szerű vers születhetett volna. A címvá

lasztás viszont már egy kissé problema
tikus, hiszen a szubjektum(ok)nak a 
külvilág képeiben való megsokszoro
zódása, felnagyított jelenléte kissé avít- 
tas-nyugatos ízt kölcsönöz a szövegnek. 
Szépek és plasztikusak az a. k. a. Lolita 
sorai: „Túl hamvas a bőre, rágni sem 
kell / azonmód olvadsz a számban, 
édes. (...) Vattacukor a számban, le 
akartam nyelni a tested".

Ami zavaró a kötetben, az a szecesz- 
sziós, gyakran kissé slágeres szövegré
szek nagymértékű jelenléte. Ilyenek pél
dául: „Egy szikra kellene csak, / hogy 
lángolva hamvadjak (Szalmakutyák); "S 
vallatnám napestig / minden titkomat" 
(Várólista); „céda eperajak surrog" (Bi
kavér,); „Gyötörnöm kellett álmok néma 
csendjét" (Viharsarok). Néhány helyen a 
popos-slágeres szövegek hatása ennél is 
inkább érezhető: „(Pedig csak el akar
tam mondani, / hogy bírni kell szeretni 
téged)", ( Számvetés), „Mellém bújt, én 
cirógattam, látni akartam / az arcát, két 
kezem közt, ringatózni" (Szkafander). 
Némelyik verscím akár egy popzenekar 
lemezén is szerepelhetne, pl. a Hogy a 
csillagos eget el ne felejtsem vagy a Talált 
fény. Esetenként képzavarral is talál
kozhatunk a kötetben: „A derekamat a 
tiedre fakasztom" (Abcug); „Ennyi 
pletykás sebet elhallgathatok még" 
(Szemfényvesztés); „furcsa póz / hagyta 
el a szám (Csak oda); „A konnektor az
óta ráz, / mikor képeket dugdosok 
bele" (Farkasvakság); „A gyomromban 
dúskált a hideg" (Télutó).

Kissé felületesnek tűnik az is, aho
gyan a szövegek a hagyományt meg
idézik. A Pilinszky- és Nemes Nagy 
Ágnes-verssorok sokszor eléggé funkci- 
ótlanul bukkannak elő, anélkül, hogy 
termékeny kapcsolatba lépnének a 
kontextussal. A jég végének Pilinszky- 
idézete pl. egy súlyos metafizikai mély
ségekkel rendelkező, rendkívül összetett
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szövegből származik, itt viszont egy 
olyan szecessziós-vallomásos jellegű 
kontextusba kerül, amely inkább szegé
nyei, mint gazdagítja a szövegelemet. 
Hasonlóan funkciótlannak tűnnek a 
Nemes Nagy Ágnes-intertextusok a 
Hogy a csillagos eget el ne felejtsem, illetve 
a Kandúr és eb című költeményekben.

A Bognak mindezek miatt talán egy 
kicsit erőteljesebb szelekcióra, a szö
vegkorpusz szűkítésére lett volna szük
sége, kicsit kevesebb, de jobban kidol
gozott szövegre. A szerző következő 
kötetében remélhetőleg megváltoznak 
az arányok, és a fentebb említett jól 
sikerült szakaszok fognak dominálni.

(Szoba Kiadó, Miskolc, 2009)

Halmi N ikolett

„Elburjánzik"
Erdődi Gábor Vénusz-udvarlás. Don Q uijote m etam orfózisai

Az elsősorban fordítóként tevé
kenykedő Erdődi Gábor máso
dik verseskötete a szerelmi 
költészet hagyományának fel
elevenítését, újragondolását cé
lozza. A cím ezt igen egyértel
műen jelzi is: a Vénusz-ud
varlás szókapcsolat nemcsak a 
vágyott, a trubadúrlíra kon
venciói alapján meg nem ne
vezett nő megudvarlására vo
natkozik, hanem általában, a szerelem 
előtti „főhajtásként" is érthető.

A kötet versei három ciklusba rende
ződnek, melyeket egy Prológus előz 
meg, és egy Epilógus zár. A harmonikus 
szerkezet jelzi, hogy a különálló szöve
gek egy folyamat leírásaként is elgon- 
dolhatóak. Az álam is szinte olvasási 
stratégiát nyújt az olvasónak, amennyi
ben az első versre, a Prológusként fel
tüntetett Don Quijotéra irányítja a fi
gyelmet. A vers hívószavai utalnak 
arra, hogy Cervantes hősének beemelése

az értelmezésbe a kötet egé
szének olvasásához szüksé
ges, az egymást követő sze
relmes szövegek újabb és 
újabb ostromként, a választott 
újbóli megszólításaként érten
dők, a soha be nem teljesülő 
lovagi szerelem eszményének 
jegyében: „Szélmalom harcom 
/ A nők az élet |...J // 
Kardom a csörte / Semmibe 

vágom / Én, Don Quijote!" . Az Epiló
gus, Don Juan szédülete mintegy ellenpó
lusnak tekinthető: mind a szerelem 
értelmezésében, mind pedig a versbe
széd és -forma tekintetében egy eltérő 
megoldást mutat fel: „Mi lesz, ha tes
tem egy mágnes se vonzza / se egy 
lány szemének kéke vagy bronzzá [...] 
// s jutok már, összezavarva-kavarva / 
elébb a lehulló avarba, / és zsupsz -  ím 
Don Juanként -  a pokolra."

A két végpont között szereplő ciklu
sok (Napudvarlás-finis, Vénusz-udvarlás,
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Új pólusok felé) a szerelemről való be
széd különböző megoldásait mutatják 
be (szerepelnek például fragmentum- 
jellegű, epigramma-szerkezetű, dialo
gikus, bökvers-szerű szövegek). Erdődi 
Gábor kétségtelenül sokat merített az 
általa fordított szerzők poétikájából, így 
például Blake, Dylan Thomas hatása is 
felfedezhető az új könyvben. A testi 
szerelem, test és lélek viszonya, a má
sikkal való kapcsolatteremtés lehetősé
gei és korlátai, és az önmagáról alkotott 
kép megfogalmazása áll a tematikus 
fókuszban, a vers beszélője sokszor 
„maszkba" bújva (a már említett Don 
Quijote, Don Juan és Beethoven, Szind- 
bád stb. álarcában) szól a kiemelt témák
ról. A szerző versalkotó technikájára jel
lemző, hogy előszeretettel fordul a szim
bólumok, metaforák, allegóriák jelentés
szervező lehetőségei felé. Az általa hasz
nált képek egy része a szerelmi költé
szet trubadúr és vágáns hagyományá
ból származik, gyakran használt toposz 
(pl. kulcs-kulcslyuk, lepke-báb, virág-ké
pek, természeti képek), más részük a sa
ját „mitológiának" alkotásában vesz rész, 
leghangsúlyosabban a csillagrendszer 
motívumai (a bolygók nemcsak önálló 
világokat, hanem egy-egy nőt is jelente
nek, az első, Napudvarlás, Holdudvarlás 
című verseskötetből is érzékelhető ez). 
A költői képek többnyire az erotikus

tartalmak kifejezésében játszanak szere
pet: amellett, hogy igen gyakran szóki
mondó-pajzán szövegekkel találkozunk, 
a rejtett, „kódolt" testiség is megjelenik.

Erdődi Gábor erénye, hogy bizton
sággal bánik a különböző versformák
kal, azonban a formai megoldás sok 
esetben nincs összhangban a tartalom
mal, elnyomja azt. A legnagyobb prob
lémát számomra az jelentette, hogy 
sokszor -  rím vagy ritmuskényszer 
hatása alatt? -  pontatlan, sőt zavaros 
megfogalmazásokkal találkoztam (pl. 
„A Nap kapuja nyílik / Tavasz van / a 
vér bimbója pezsgőz / Arany ikonok 
madonnája / ígér múzsát / Kövek nyá
vognak / S mint szerelemben / Tejföl 
savanyítja a lángost"), más esetben 
pedig a szellemesnek szánt megoldás 
közhelyesnek bizonyul („Elburjánzik a 
gaz: oly képet vág: igaz"; „Lezajlott, 
mint / a jég / Két szerelem"). A sze
relmi líra hagyományának újragondolá
sa akkor működne igazán autentikusan, 
ha a tradíció tematikus feltérképezése 
mellett a nyelv és a poétika lehetősége
inek fokozottabb kihasználása, megva
lósítása is bekövetkezne -  számos olyan 
sor található a kötetben, amely magá
ban hordozza ennek lehetőségét is, egy 
esetleges újabb kötet számára.

(Napkút, Kiadó, Budapest, 2007)
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