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G Ö R F Ö l  B a l Á Z s

HÁZtaRtÁsi BaBÉR
Szlukovényi Katalin: álomkonyha

Megszokhattuk, hogy a verseskötetek első költeménye rendszerint kiemelt szerepet játszik: 
megadja a könyv alaphangját, felmutatja a domináns megszólalásmódot, jelzi az uralkodó 
stílust, fölveti a kötetegész fő problematikáit, kapcsolódásokat rajzol ki más szövegekhez 
vagy szerzőkhöz és így tovább. szlukovényi Katalin harmadik verseskötetében mégis a 
könyv vége felé szerepel az a szöveg, amely leginkább betölti ezt a funkciót. a Reggeli józan-
ságot célszerű teljes egészében idézni: „Ha nem unnád, elmondanám ezt néked: / mikor egy 
hétfő reggel arra ébred / az ember, hogy kész, pont ennyi az élet, / minden rendben: vekker, 
reggeli, széklet, / most már, ami volt, mindig az lesz végleg, / világos minden vonatkozó 
képlet: / még hátravan úgy harminc aktív éved, / és működik, csak monoton, de tényleg / 
helyére kattant minden apró részlet, / és takarékra letekerve égnek / a domesztikált lángok 
– szóval, érted, / elkezdheted végre ezt az egészet” (77.). a magyar költészet egyik legna-
gyobb versére, Kosztolányi Hajnali részegségére rájátszó szöveg mintegy magába gyűjti a 
kötet összes többi versének tapasztalatait, és összegzi azok alapvető érzületét. a beérkezett-
ség dilemmáiról van itt szó, a minden rendben van alapélményéről, amely ugyanakkor el-
választhatatlanul együtt jár a rendkívüliség hiányával. ezt a kettősséget szlukovényi nem 
cifrázza túl, valóban józan marad. nincs már itt égi bál, a hétköznapi élet fölött váratlanul 
feltündöklő transzcendencia, mint Kosztolányinál, és ehhez mérten szlukovényi verse jóval 
rövidebb és tárgyilagosabb is, mint a nagy elődé. ahogy annak sziporkázó, változatos ríme-
lését is monotóniára cseréli: így kerüli el, hogy a virtuóz, csengő-bongó, a képeket pazarlóan 
szóró versbeszéd mintegy visszacsempéssze a rendkívüliséget a mindennapiságról diszkrét 
panasszal hírt adó szövegbe. Hogy ne a költészet vegye át szinte titkon annak az égnek a 
szerepét, amelyben – a kérdésfeltevését tekintve rokon másik Kosztolányi-vers, a Boldog, 
szomorú dal szóhasználatával – már nincs otthon az, aki itthon van e világban.

inkább szolidan nyugtalan, mint kétségbeesett ez a számvetés, és nagyon jellemző 
szlukovényira a verset átható fanyar irónia. ez a konszolidált 
midlife crisis uralkodik az egész kötetben. Hol szomorkásan, 
viccesen, önironikusan szólnak a versek, hol kiegyensúlyozot-
tan, örömtelien és bizakodva, elvégre a beérkezettséghez az is 
hozzátartozik, hogy lehet élni, az ember elért ezt-azt, így „el-
kezdheted végre ezt az egészet”, ahogy az imént idézett vers 
– ironikus módon persze záró – sora mondja. Ugyanakkor 
szlukovényi költői alkatához szorosan hozzátartozik, hogy 
ezeket a dilemmákat a költői hagyományhoz kapcsolódva, azt 
követve, folytatva vagy azzal vitatkozva, azt kérdőre vonva 
tárgyalja. Beszédes módon a Reggeli józanság a Tanulni kell cí-
mű ciklus első verse, ami így nemes nagy Ágnesre is utalva 
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jelzi, hogy alapvetően a nyugatos-újholdas költészet áll közel szlukovényihoz, de a kötetben 
megidéződik mások mellett József attila és arany János, a közvetlen mester szerepében 
pedig Ferencz Győző. Már ebből a hagyománykövetésből is fakad a kötet magabiztosan 
kézben tartott formakultúrája, a megformáltság állandó igénye. aminek szemléleti megfele-
lője, hogy a forma, a megformáltság nem engedi szétfolyni, elformátlanodni a versekben 
feldolgozott tapasztalatokat, azok mindvégig megfoghatók maradnak, ami világosságot, 
érthetőséget kölcsönöz a kötetnek. ehhez társul szlukovényi visszafogott személyessége, 
amely mentes a kitárulkozás harsány gesztusaitól, de közvetlenül vagy közvetve sok min-
dent elmond magáról, az álomkonyha alapvetően alanyi költészet. a nyugatos-újholdas köl-
tői hagyomány, a formakultúra, a tárgyias személyesség, az értelmi világosság szlukovényit 
olyan pályatársaival rokonítja, mint Rakovszky Zsuzsa, tóth Krisztina, Mesterházi Mónika 
vagy szabó t. anna, ami pedig költészetének igazán jellegadó vonása, az a hétköznapiság 
önironikus megverselése.

Hétköznapiságból pedig valóban nincs hiány a kötetben. olyan középosztálybeli negy-
venes nő alakja rajzolódik ki belőle, akinek van férje, lakása, a szabadúszás mellett idővel 
munkahelye, jógázni és úszni jár, villamosra és metróra száll, néha nosztalgiázik, máskor 
kifut minden időből és kapkod, olykor férjével utazgat, de ilyenkor is hajlamos elővenni a 
munkát, szereti a macskákat, olvas, képtárakba jár, van, hogy megcsapja a betegség szele, 
egyre több ismerőse hal meg, előfordul, hogy kicsúszik a lába alól a talaj, de ha kell, 
robotüzemmódba kapcsol, kezdi észrevenni magán az öregedés jeleit, de még bőven vitális, 
mos, főz, takarít, szeret otthon lenni, noha a világban is nyitott szemmel jár-kel, kiábrándít-
ja a politika, sokat gürcöl, elkötelezett, de bizonytalan a szellemi munkájában, ám hasonló 
helyzetű barátaival meg tudja beszélni a megszokott keserveket és örömöket. a versekben 
megszólaltatott élethelyzetek tehát bőségesen kínálnak lehetőséget az azonosulásra, a kötet 
friss hangja remekül befogadhatóvá teszi a szövegeket, aki pedig inkább kívülről figyeli a 
vers beszélőjének ügyes-bajos dolgait, abban is hamar rokonszenv támadhat iránta. Minden 
adva van tehát, hogy az álomkonyha sikeres verseskötet legyen. 

a sikernek egyúttal megvan az esztétikai fedezete is. szlukovényi akkor a legjobb, ami-
kor egy hétköznapi élethelyzet során elcsípett látványra építi fel a verset. az érzékeny szem-
mel észrevett körülmények aprólékos leírása különös megfeleléseket, hasonlóságokat vagy 
épp eltéréseket mutat a költői én élethelyzeteivel, a párhuzamok kibontása pedig lehetővé 
teszi az emberi kapcsolatok, dilemmák, kérdések jobb megértését, egyáltalán a velük való 
számvetést. a verseket az teszi izgalmassá, hogy nem fejtik ki mindenestül a párhuzamokat, 
teret hagyva a különböző következtetéseknek. Például az Összhang című vers is az utcán 
megpillantott jelenetet meséli el a másiknak, egy építkezésen dolgozó daru két munkásának 
összehangolt tevékenységét ecsetelve. a versben csúcsra van járatva szlukovényi egyik jel-
legzetes eszköze, a hosszúmondat, amely látszólag vég nélkül kígyózik, mégis mederben 
tartja a verstechnika („a háztetőn / törmelékkel telepakolt csille odafönn / végigfutott a sí-
nen, majd megtorpant / a homlokzaton éppen túl, a járda fölött / egy lélegzet-visszafojtott 
pillanatra, / aztán elindult lefelé, vigyázva, de mégis / jó ütemben, az összeszorított, brutá-
lis / vasmarokban több mázsa apró, szürke kő” – 22.). a daruval végzett munka mintázata 
össze-összecseng egy szerelmi kapcsolatéval, sőt, a vers későbbi sorai egyenesen a szexuális 
aktusra játszanak rá, de hogy pontosan mit világít meg az elkapott látvány a költői én sze-
relmi kapcsolatában, azt a vers diszkréten elhallgatja. a munkások között meglévő össz-
hangnak a szerelmesek közötti hiányát? vagy épp a meglétét? akárhogy is, szellemes az az 
irónia, hogy egy cseppet sem romantikus élethelyzet kínál analógiát a szerelmi viszony 
megítélésére. Máskor, a Nagymosás című versben a száradó ruhák látványa mutat meg vala-
mit a kapcsolatból (az összeszokottságot? vagy épp a rutinná szürkülést?): „ott lógnak rend-
re összes bűneink: / hétköznapok megszürkült fehérneműi, / a mandzsettán virító vörös-
borfolt, / amely sokadik mosásra sem jön ki, / kiszakadt nadrág, térdből le kellett vágni, / 
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a gyorsan büdösödő pizsamák” (19.). Máskülönben is azok a kötet legjobb versei, amelyek-
ben a látvány vagy egy kép szilárd és valós alapot biztosít a hétköznapokban felderengő 
vagy nyíltan felbukkanó dilemmák költői megfogalmazásához. Milyen szépen elmés és ki-
fejező például a vágy megbicsaklása ellenére az akarat meglétét kinyilvánító vers, a Meddig 
nyúl a nyúl? képhasználata: „Még mindig / akarom, amire vágytam, de már nem a vágy 
hajt, csak a tudat, / igába fogott páros plüssnyulak / csüggesztik fejüket a kirakatban” (11.). 
(a kép távolról akár a lélekre és annak képességeire alkalmazott platóni szárnyas fogat ha-
sonlatát is felidézheti ironikusan.)

Más versekben a látvány, az érzéki jelleg a pillanat finom megragadását teszi lehetővé. 
ezekben a szövegekben a hétköznapiságban felfedezhető különleges vagy akár csak érde-
kes momentumok, helyzetek, a megszokottságból kiszakadás pillanatai jutnak szóhoz. 
szép például a Fülledt erózió zárlata. a vers egy badacsonyi kirándulást idéz fel, és bár 
sokáig úgy tűnik, a más versekben is megszokott megfelelés áll a középpontban, vagyis a 
heves földtörténeti események után kialakuló állóvíz, a Balaton és a nyugvóponthoz érke-
ző szerelem közötti párhuzam, a beszélő végül elengedi az analógiát, és a következtetések 
levonása helyett átadja magát a szubtilis érzéki megfigyelésnek: „végül csak komótosan / 
figyeltem, fészkéről a gólya: már nem az erdőt / és nem is a fát láttam, hanem a levelek / 
fonákján ezüstösen áramló szelet” (8.). De figyelemre méltó a személyességet a puszta 
megfigyelésre visszametsző Metrólejárat három rövid sora is: „szűk szembeszélnek / fe-
szülő szitakötő / sodródik hátra” (51.).

amikor hiányzik a képiség, vagy a felhasznált kép elcsépelt, általában zátonyra is fut 
a vers. Például a Nincs mit tenni címűben: „Caplatunk a nagy büdös semmibe / kifeszített, 
keskeny és véges pallón / a születés és a halál között, / s bármikor random leeshetünk 
róla, / mit számít hát, ha épp most itt vagyunk?” (84.) ez a strófa az ember fülét is bántja, 
és üresnek, elkoptatottnak, szervetlennek, odacibáltnak tűnik a megfogalmazott dilem-
ma. sokkal sikeresebb megoldás, amikor szintén egy véletlenül észrevett dolog tár fel 
váratlanul egy egzisztenciális összefüggést, életigazságot, mint az épp az imént idézett 
vers előtt szereplő szövegben, ahol egy tanszéki iroda falán megpillantott elsárgult fotó, a 
rajta szereplő ismeretlen irodalmár, egy bizonyos Frank Raymond leavis szembesíti a 
költői ént a hírnév ingatagságával. sajnos ezt a fajta spontaneitást nélkülözik a kötet poli-
tikainak nevezhető versei, amelyek gondolatilag nagyon egyszerűek (= minden rossz), és 
kimerülnek egy-egy ötlet kiaknázásában. Így az Urna című versben, ahol a címadó motí-
vum a szavazatok gyűjtőhelye mellett metaforikusan mint a demokrácia halotti edénye 
tűnik föl, amit az sem ment meg, hogy a vers Petri Hogy elérjek a napsütötte sávig című 
versének retorikájára játszik rá. Jóval differenciáltabb lehetne a politikai líra a Cicatrix cí-
mű versben, amely a macska és a szeretet egymást dialektikusan megvilágító kapcsolatát 
bontja ki eredeti módon, ha nem került volna ki a kötetközlésből az az ajánlás, amely az 
eredeti, épp a Jelenkorban való megjelenéskor még megvolt: „Mészáros lőrincnek”. 
ehelyett most be kell érnünk egy másik gyengébb megoldással a Nagy harci helyzet című 
versben: „a bútorokon, a tévében: por és kamu” (18.). a szójáték nem a szlukovényi-líra 
erős oldala, ahogy a vers folytatása is hagy kívánnivalót maga után: „a franciaágy beve-
tésre kész. / Megadom magam, ha kívánod”. ez az incselkedő, máskor szinte hencegő 
erotika („őrizzük szorgosan az otthon melegét, / akár a vesta-papnők, habár pont nem 
szüzek” – 15.) meglehetősen vérszegény. Forma, fegyelmezettség és visszafogott szemé-
lyesség ide vagy oda, nagyon kíváncsi lennék arra a szlukovényi-versre, amelyben a szen-
vedély szétfeszíti a kereteket. Ám a kötet szerelmes versei összességében így is nagyon 
frappánsak, ötletesek, kedvesek és viccesek, és külön érdekességük, hogy benne a másikat 
általában nem látjuk, hanem halljuk: ez már eredeti diszkréció.

a kötetből kirajzolódó alaknak van egy olyan vonása, amely a szerkesztő által jó ér-
zékkel a könyv végére helyezett versekben domborodik ki igazán. Mégpedig az, hogy 
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alapvetően irodalmárként tevékenykedik, ír, tanít, szerkeszt, jóllehet néhány vers fényé-
ben egy ideig vagy párhuzamosan irodai munkát végez. a bölcsészlétet középpontba ál-
lító versek alighanem azoknak beszédesek igazán, akik maguk is ehhez a közeghez tar-
toznak, de a „kívülállók” számára sem feltétlenül távoliak vagy idegenek, főleg mivel a 
kötet végére érve már azonosulhattak annyira a beszélővel, hogy e vonásaival is tudjanak 
mit kezdeni. Mindenesetre a szcénát ismerők dörzsölhetik a tenyerüket, amikor egy-egy 
irodalmi estről vagy az azokat követő jellegzetes informális eszmecserékről, a közeghez 
tartozó bizonytalanságokról, pletykákról, összetartozásról olvasnak. telitalálat például a 
Két kötetbemutató első része: „Pulikutya a mennyországban: / amikor végre egybetereli / 
a sok szertebirkát, / akit szeret, akiért felelős. / olyan jó, mikor mind egy kupacon. / 
leül. Farkat csóvál. sütkérezik” (66.). 

az irodalmi szcéna előtérbe állításának belső vetülete a versírás dilemmája, a költői 
szerepeknek és a költészet lehetségességének kérdése. szerencsére szlukovényi ezt is ké-
pes kellő könnyedséggel és iróniával kezelni. nem kell mindig nagyot szólnia egy vers-
nek, nem muszáj mindig összekapcsolni és értelmezni az ember elé kerülő dolgokat, és ha 
nincs is haszna egy versnek, az erről a haszontalanságról szóló vers is megmutathat épp 
annyit, ami már elég egy-egy élmény, emlék, érzéklet, történés mégiscsak értelmes fölvil-
lantásához. ahogy a Gyalog a központi okmányirodába című vers esetében is (szluvokényi 
nagyon jó a címadásban, a cím szinte mindig hozzátesz a vershez): „ó, gyermekkorom 
panelőszei! / Beleandalodnék ebbe a versbe, / úgysincs jobb dolgom, de nem engedi / a 
tudat, hogy ennek sincsen értelme, // hisz olyan mindegy, hogyan sikerül, / úgysem 
használ ez se nekem, se másnak. / egy fázós törpetacskó kikerül. / És itt most hiányzik 
egy frappáns zárlat” (50.). ezzel együtt a kötet nagyon is számol azzal, hogy a hétközna-
piság nemcsak a versek éltető közege lehet, hanem a költészet kerékkötője is. ezt legjob-
ban az Alant című vers jeleníti meg: „Fölvenném a lantot, de nincsen / szabad kezem, a 
cekkerek / lehúzzák, jobbról ráncigálja / a kutya, balról a gyerek”. vagy később páratlan 
tömörséggel: „oly rég kijelölve a pálya: / a levesbe kell a babér” (86. sk.). Persze az is 
árulkodó, hogy a hétköznapi banalitásokból szlukovényinál nem lesz egzisztenciálisan 
megrendítő költészet. nála például a főzéshez pucolt répa egyszerűen répa marad (lásd a 
Nárcisz című verset), míg például Rakovszkynál az élet megfejthetetlenségének és a bol-
dogság elillanásának szimbóluma lesz („Míg vágom a répát, minden szeletét át- / meg át 
szurkálja a fény, / […] / mintha kusza írás, holt nyelven, amit más / még megfejthetne – 
de én?...” – A szomorú feleség). 

Ám szerencsére szlukovényi ki tudja menteni a babért a levesből, és ha nem is lesz 
belőle koszorú, ott van a tányér szélén. látható, ahogy a költészet is láthatóvá tudja tenni 
a hétköznapokat, a beérkezettség tanácstalan biztonságát és talányos meglepetéseit. ez a 
nagyon szerethető, hol szomorú, hol derűs, az illúziókkal leszámoló, de kiegyensúlyozott, 
a legjobb pillanataiban önfeledten önironikus, a „nagy” lírától idegenkedő, ám annak kö-
zelében tanyázó költészet nagyon időszerű, és ha a fiatalabbak gyakran kísérletezőbb, 
homályosabb és formátlanabb líráját nézzük, már most van benne valami klasszikus. 


