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SZEMLE

Képes beszéd
Nagy Zsuka új verseskötetéről

A	 metafora	 mindmáig	 ősi	
receptre	készül:	 a	dolgoktól	
eltávolodott	 mondatokba	
visszahozza	a	szavakon	túlit,	
a	 szavak-előttit.	 Mítoszte-
remtő	 idők	 tiszta	 észjárása:	
út	 a	 megtapasztalhatótól	 a	
tapasztalaton	 túlihoz,	 az	 is-
merttől	 az	 ismeretlenhez,	 a	
régitől	 az	 újhoz.	A	metafo-
rában	 tér,	 idő,	 anyag,	 lélek	
sűrűsödik.	 Én	 és	 nem-én	
találkozása:	 szótól	 szóig,	 de	
közben	 a	 mindenséget	 be-
járva-megkerülve.	

Palota, rózsa, viola	 Balassi-
nál.	Kenyér, tavaszi zápor	Sha-
kespeare-nél.	 Küllők, sávok	
Nagy	 Zsukánál.	 A	 metafora	
az	 érzékelt	 világ	 személyessé	 avatásá-
nak,	 sajáttá	 tételének	 természetes	 –	 és	
nem	kizárólag	nyelvi!	–	eszköze.	„te vagy 
a biciklimben a karbonszál”	–	 indítja	a	kö-
tetformáló	 kép-társítások	 rendszerét	 a	
trek-sorozat	első	darabja.	Nézőpontja	az	
alcímben	jelzett	szívkameráé:	határozottan	
önmagába,	befelé	tekint.	Itt	is,	mint	Nagy	
Zsuka	könyvében	(költészetében)	oly	sok	
helyen:	erősek,	elevenek	a	képek.	Ezek	a	
metaforák	öntudatos	szilaj	lelkek,	minden	
társaságban	magukra	vonják	a	figyelmet,	
itt-ott	 túloznak,	 olykor-olykor	 színész-
kednek,	 kicsinyke	 teátrumot	 csinálnak,	

komolyságukból	nevetés	buggyan,	egye-
nességük	iróniává	görbül.	(„prizmaszemeid 
mutatják merre menjek / defektjeimben te vagy 
a ragasztó”)	Mégis,	minden	metafora	létér-
dekű,	mindegyik	 a	 személyiség	 alapréte-
geibe	illeszkedik,	mindegyik	egy	erőteljes,	
lenni	akaró,	önmagát	bátran	megmutató	
lírai	ént	körvonalaz.	
A	 kötetben	 nincsenek	 cikluscímek,	

Fekete	 József 	 Jofó	grafikái	 jelzik	a	cik-
lusfőket.	A	trek	darabjainak	első	változa-
tát	is	ő	transzformálta	verspiktogramok-
ká,	ahol	a	szöveg	vizualitása	a	tipográfiai	
erényeken	túl	mimetikus-ábrázoló	funk-
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ciót	is	betölt.	Rajzolnak	a	versek,	elsőd-
legesen	a	képzelet	vásznára,	de	–	az	első	
közlés	képzőművészeti	kontextusában	–	
a	fizikai	megjelenítő	felületére	 is,	 legyen	
az	számítógép-monitor,	vagy	a	papír	fe-
hérsége.
A	 nézőpontok	 (szívkamera, fejkamera, 

tájkamera, térfigyelő, halálkamera)	a	szemlélő	
tekintet	mozgásához	igazodnak,	együtte-
sen	kiadják	az	én	világát,	érzékelésének,	
észlelésének	 hangsúlyait.	 Az	 élmények	
intenzív,	kétirányú	mozgása	(a	világ	befo-
gadása	és	a	személyiség	világra-vetülése)	
azokban	a	 sajátos	metaforákban	valósul	
meg	legnyilvánvalóbban,	ahol	a	lírai	hang	
tulajdonosa	 „írja	 bele”	 magát	 a	 tájba:	
„horzsolásaim pipacsok a réten”,	 „lekaszált 
nád a tavon a szomorúság”.	A	fejkamera	látja	
ezeket	a	képeket,	de	–	a	szövegvilág	fik-
tív-valóságos	 terében	 ez	 megengedhető	
és	 természetes	 –	 nemcsak	 látja,	 hanem	
vetíti	is.

A	 trek-sorozat	 a	 kötet	 középső	 cik-
lusának	 tekinthető,	 akkor	 is,	 ha	 túl	 van	
a	 szövegegyüttes	 „mértani	 középpont-
ján”.	 Egyszerű,	 világosan	 elképzelhető,	
hétköznapi	 alakot	 léptet	 fel	 a	vers	 szín-
padán.	Egy	kerékpározó	nőt.	Szerepe	és	
sorsa	összeolvad:	él,	érez,	lát,	hall,	beszél,	
szeret.	 És	 mindenekelőtt	 folyton	 úton	
van,	mindent	észrevesz,	 tudatában	min-
den	 verssé	 válik.	 Beszéde	 egyes	 szám	
első	személyű,	mégis	engedi	szólni	az	el-
hanyagolt	sorsokat,	az	elárvult	tárgyakat,	
a	 magukra	 hagyott	 tájakat.	 („grafittik a 
tűzfalakon / koszos udvarok rendetlen házak 
/ egy betört arcú ember a biciklijét a felnin tol-
ja / ételmaradékok rongyok dobozok vannak 
rajta”)

Ha	a	trek	a	születő	kötet	szíve,	a	Kö-
tés	 annak	 „magzatburka”.	 Nyitóvers,	
melyet	 Jofo	 grafikája	 előz	meg	 (csupa	
őskép:	 ÉG,	 FÖLD,	VÍZ,	 FA,	 FÉRFI,	

NŐ,	 ANYAMÉH,	MAGZAT),	 és	 zá-
róvers	a	hátsó	borítón.	Archetípus	–	a	
kötés-versek	nyolc	változatában	–	az	ott-
hon	is.	Személyes	mitológia	középpont-
ja,	 a	 kisgyermek-kor	 melengető	 édeni	
biztonságától	 („ahol kitakar egy rossz 
álom és anya betakar / ahol apa paprikás 
krumplit csinál ebédre”	a	kötés-hiány	kö-
nyörtelen	 bizonyosságáig	 („ahol mindig 
van egy alkoholista / egy hajléktalan egy 
náci egy komcsi és egy buzi csak nem min-
dig / tudsz róla az otthon az ahonnan el-
csavarogsz ahol nem jó / mégis hazamész 
az otthon az ahol még sosem voltál”).	 A	
mitologikus	 szerveződés	 Nagy	 Zsuka	
egész	 könyvére	 jellemző	 szövegalko-
tási	 mód.	 Nem	 kozmikus	 távlatokkal,	
nem	 emberfeletti	 szörnyekkel,	 nem	
világok	konfliktusával.	Hétköznapi	 di-
menziókban	 inkább,	 személyes	 terek-
ben,	 elemi	 élethelyzetek	 hálózatában,	
kis	 történetekben,	mindannyiunk	 által	
átélt,	átélhető	vagy	éppen	rettegve	ke-
rült	jelenetekben.	A	mítoszszerű	világ-
teremtés	egyenes	következménye,	hogy	
bár	 határozott	 énje,	 szereplője,	 terem-
tője	van	ennek	a	végtelenül	 személyes	
lírai	 univerzumnak,	 mégsem	 látjuk	 a	
nagybetűs	 költő	 gesztusait.	 A	 hang,	
ami	megszólal	 (hogy	csak	a	 lehetséges	
végleteket	 tekintsük)	 sem	alanyi	vallo-
más,	sem	sugalmazott	kinyilatkoztatás.	
Egyszerűen	emberi	hang:	azonosítható,	
megközelíthető,	megszólítható	egyéne-
ké.	Ez	a	lírai	hang	nem	portrékat	fest,	
nem	jellemkatalógust	rajzol,	hanem	az	
itt	és	most	saját	létével	bíbelődő,	jelleg-
zetes	helyzeteiben	megragadott	ember	
felmutatására	vállalkozik.	(„az otthon az 
ahová nem mehetsz soha haza / az otthon 
az ahol összeestél tegnap és nem / vetted fel 
a telefont az otthon az ahol / félrebeszéltél és 
elvittek a kórházba”)

Szemle
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A	második	ciklus	(az	első	ciklus	sze-
mélyre	 vonatkoztatottságához	 képest)	 a	
külső	 világ,	 a	 „tájember”	 környezetrajza.	
A	tájember	műfajmegjelölése	riportvers,	s	
valóban,	itt	is,	akár	a	ciklus	többi	darab-
jában,	a	beszélő	„benne	áll”	a	tájban,	sor-
sokat	szólít	és	szólaltat	meg.	A	személyes	
tapasztalás	hitelével,	a	messziről	alig	lát-
ható	nyomorúság	iránti	részvéttel	örökíti	
meg	 alakjait.	 Az	 „alulsó	Magyarország”	
szívet	facsaró	képei.	Ami	távolról	kultikus	
kocsmatúra	(kis nyíri, fehér egér),	az	közel-
ről	elfojtott	dráma,	tompa	sajgás,	magára	
hagyott	fájdalom.	(„a törzsvendégek meghal-
tak üres a szívpultnál / a játékautomata beteg 
a gyomor a máj / csak kísértetek vannak és 
halálmennyország  / kilöttyen a földre minden 
ami valaha fájt  / mindenféle akarat szétfolyik 
a lábad között”)	

A	 tárgyias	 érzékenység	 egyik	 meg-
rendítő	 változata	 a kisfiú.	 Életkép,	 szo-
ciofotó,	 riport	 –	 kínálkoznak	 a	 műfaji	
címkék,	ám	a	lényeg	megragadására	egy-
ként	 alkalmatlanok.	Mert	hol	 is	 áll	 ez	 a	
kolduló	 kisfiú?	Hol	 sóvárog	meleg	 étel,	
tiszta	ruha,	békés	otthon	után?	A	mi	éle-
tünkben,	a	mi	utcáinkon,	a	mi	áruházaink	
előtt,	a	mi	parkolóinkban.	A	mi	szívünk-
ben.	 Szelíd	 igazmondással,	 békés	 tárgy-
szerűséggel,	 de	kíméletlen	pontossággal	
beszél	Nagy	Zsuka	ezekről	az	életekről.	
(„... a teszkó előtt áll pénzt kell / vinnie haza 
de bármi jó amit adnak ha / megbukik itt is 
/ nem tudja mi lesz nem érti mit jelent az hogy 
mi lesz”)	Jó	lenne	észrevenni	ezt	a	kisfiút,	
jó	lenne	tudni	róla,	jó	lenne	segíteni	raj-
ta.	A	vers	beszél.	Csak	beszél.	Az	ember	
cselekszik.

Nagy	Zsuka	bátran	metaforikus,	képi	
nyelvet	teremtett	könyvében.	A	klasszi-
kus	műfajtörténeti	 háttér	 csak	 a	 „mióta 
szeretlek...”	 sorozat	 versei	 mögött	 sej-
lik	 fel	 egy-egy	 villanásra,	 ám	 azonnal	

nyilvánvaló,	 hogy	 ezek	 a	 költemények	
sem	 maradnának	 nyugton	 egy	 közhe-
lyes	 monográfia	 „alanyi	 líra,	 közéleti	
líra,	 szerelmi	 líra...”	 –	 címekkel	 ellátott	
fejezeteiben.	 Egy	 interpretációtól	 ódz-
kodó	 pozitivista	 elemzés	 leltározhatná,	
mi	minden	 történt	 a	 lírai	 én	 szerelem-
be	esése	óta,	ám	a	leltárban	jó	és	rossz	
egyaránt	 szerepel,	 ráadásul	 mindezek	
nem	mostantól,	hanem	„mindig	is”	tör-
téntek.	 Ami	 az	 olvasónak	 nyilvánvaló,	
azt	a	leltár	nem	tudja:	a	lírai	én	élni	kezd,	
érezni	kezd	a	szerelemben,	s	soha	nem	
tapasztalt	intenzitással	látni	kezdi	mind-
azt,	ami	eddig	is	létezett,	most	is	létezik	
s	a	szerelem	elmúltával	is	létezni	fog.	A	
szerelem	felkavaró,	borzongató	megvál-
tás	a	lírai	én	számára,	megnyílik	a	világ	
előtt,	 s	 az	 megállíthatatlanul	 özönlik	 a	
személyiség	 s	 így	 a	 vers	 terébe.	 („mióta 
szeretlek robotpilóták mennek / neki a föld-
nek hajókban holttestek / mióta szeretlek az 
emberek az utcára / mennek hazába vesznek 
világgá szöknek”, „mióta szeretlek nem esik 
az eső a mentők / üvöltve rohannak végig a 
városon lüktető  / tenyérnyi fényük vért pum-
pál a fekete égre”)	Másrészt	 –	 sőt	 inkább	
elsődlegesen	–	természetes	helyére	kerül	
minden,	 normálisan	 kezd	 működni	 az	
élet,	világ	és	ember	önmaga	 lesz:	„mióta 
szeretlek más illat van / a szobában van víz a 
virág / alatt a tálban mióta szeretlek / nincse-
nek porcicák a könyveken / a földön a szekrény 
tetején a / rongyszőnyegen mióta szeretlek / a 
cipők sorban állnak egymás / mellett a konyha-
asztal alatt  / a morzsák összeseprődtek...”

Az	anya és a negyven év	szövegével	kez-
dődő	ciklus	 	a	szülők,	nagyszülők	nem-
zedékének	 élet-drámáit	 sűríti	 magába,	
ugyanazzal	 a	 gyengéd	 igazmondással,	
rendületlen	egyenességgel,	mely	a	riport-
versek	beszédmódját	 is	 jellemezte	 („fek-
szem tovább a buszon másnapos gyomrom  / 
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kímélem kátyúktól zajos fejemben /ott ül a néni 
a buszon és cefreszagú mangalica ízű /kendős 
időnek nyújtva semmirekellő kezem / álmodom 
hogy az én hamburgerszagom is meghat / majd 
valakit mikor én leszek a --”)
Önálló,	 öntörvényű,	 következetesen	

építkező,	jelenből	kibomló	versvilág	Nagy	
Zsukáé.	Nyelvében	mégis	ott	 a	múlt	em-
lékezete,	 klasszikus	 szövegek	 és	 életmű-

vek	 sajáttá	 lényegített	 hatása.	 Az	 hommage	
egyetlen	vers	címe	csupán,	ám	Nagy	Zsuka	
minden	 szövege	 tiszteletadás.	Az	ősök	 és	
kortársak,	az	élet,	az	ember	előtt.

nAGy zsukA:	 Küllők,	 sávok.	 Ill.	 Fekete	 József 	 (Jofo).	
Budapest,	2017.	Orpheusz,	127	p.

Gerliczki András

Otthon és idegen
Csabai László: Szindbád, a forradalmár

Idén	 nyáron	 jelent	 meg	 Csabai	 László	
Szindbád-sorozatának	harmadik	kötete,	a	
Szindbád, a forradalmár	a	Magvető	Kiadó-
nál.	Mennyit	változott	a	főhős	és	városa	
az	első	kötet	megjelenése	óta?	Érvénye-
sek-e	még	az	akkori	megállapítások?	1

Már	a	név	is	árulkodó,	amit	Csabai	Lász-
ló	 nyomozója	 és	 regényciklusa	 fémjeléül	
választott.	Nyíregyháziként	tekinthetjük	ezt	
a	választást	egyszerű	Krúdy-hommage-nak,	
amely	a	tárgyhoz	(a	Nyírség	és	a	benne	fek-
vő	város)	és	e	 tárgyat	korábban	megének-
lő	elődhöz	fűzi,	még	úgy	is,	hogy	a	sorozat	
második	kötetének	köze	sincs	ehhez,	hacsak	
nem,	mint	a	hazafelé	vágyakozás	tárgyának.	
Ezzel	azonban	meglehetősen	alábecsülnénk	
az	írót.	A	névválasztás	nem	csupán	hódolat,	
hanem	műfaji	jelölés	és	intertextuális	utalás	
egyben.	Ez	a	név	mind	a	magyar,	mind	az	
egyetemes	kultúrában	előhívja	a	novellacik-
lus	fogalmát,	és	ha	már	itt	tartunk,	akkor	az	
egyetemes	 kultúrában	 többet	 is:	 a	meséét.	
Merthogy	a	detektívtörténet	egyfajta	felnőtt	

	 1	 Például	 a	 2010.	 szeptember	 4-én	 elhangzott	 kritikai	
beszélgetésé.	 Elérhető:	 http://www.avorospostako-
csi.hu/2011/01/12/szindbad-a-detektiv/

mese,	a	nyomozás	pedig	nem	más,	mint	a	
megismerés	metaforája,	ugyanúgy,	ahogyan	
az	 Ezeregyéjszaka meséiben	 az	 utazás.	 A	 cél	
pedig	nem	más,	mint	eljutni	az	út	végére,	a	
bűntények	megoldásához.	

Szemle


