
1413

k u s t o s  j Ú l i a

látoMásnyi idŐk, 
szűkre szaBott terek

Wirth Imre: Lementem egy üveg borért Hajnóczynak

Wirth imre 2020 tavaszán megjelent második verseskötete nem könnyű olvasmány. nem 
könnyű (talán nem is lehetséges) Wirth poétikai megoldásait osztályozni és számba ven-
ni, nem könnyű az egyes versek több irányból indított gondolatfolyamainak fő csapásvo-
nalára rálelni, nem könnyű beletörődni, hogy esetleg nincs is fő csapásvonal, és végképp 
nem könnyű az egyes verseket bármiféle kategóriába sorolni. nem újdonság persze, hogy 
nem létezik vegytiszta vers (vagy prózaszöveg); hogy nem lehet valamit csak szerelmes, 
hazafi vagy tájleíró versként beskatulyázni, mégis ott szorongatunk a tudatunkban egy 
kognitív koordinátarendszert; tudjuk például, hogy a táj bizonyos esetekben valójában a 
lélek változásait hivatott megmutatni, a színek szimbolikája így vagy úgy olvasva ezt és 
azt adják ki. azt is tudjuk (legkésőbb mondjuk) az avantgárd óta, nyakig a poszt-poszt-
modernben, hogy a variációk, az irónia, valamint a cinizmus olyan eszközök, amelyek a 
közérthetőség ellen, és egy kiválasztott közönségnek célzottan dolgoznak. 

hogy visszalépjek a kályhához: nem állítom, hogy Wirth túlzott mértékben élne 
avantgárd vagy (poszt-)posztmodern poétikai megoldásokkal, és azt sem, hogy az érthe-
tőség rovására mennének egyes eljárásai. ám olyan kötettel van dolgunk, amelynek olva-
sásakor legalább annyira szükség van az elmúlt bő száz év magyar irodalmi hagyomá-
nyának ismeretére, mint a mindennapjaink tudására (és ennek a tudásnak a 
metareflexiójára), annak szemrevételezésére és alakítására, miközben a körülöttünk álló 
és zajló világ folyamataiban helyezzük el magunkat. ugyanis Wirth lírai énjével arra tesz 
kísérletet, hogy az idő és az emlékezés kérdéseit szögezze neki egy eddigi élet mozzana-
tainak, többek közt például az egymásra vetített síkok és narratív szálak játékával, vagy 
vegyített kognitív terekkel. felmerülhet a kérdés: mi teszi Wirth költészetét kimagaslóvá, 
elkülönülővé attól a költészethalmaztól, ami ugyanezen att-
ribútumok mentén definiálja és alakítja magát. kétkötetnyi 
anyaggal kezünkben még elhamarkodott lenne tendenciák-
ról írni, de a szerző sűrítési és dramaturgiai technikáját érde-
mes már most megjegyeznünk.

a kötetben Wirth hatvankét versét öt ciklusra bontja. 
ezek a ciklusok vagy témájukban, vagy hangulatiságukban 
alkothatnak egy-egy szerkezeti egységet. Míg az első ciklus 
(Még mindig ugyanoda) versei főként a gyerekkori emlékek 
köré szabott tér és idő keretein belül gyorsan, türelmetlenül 
és elliptikusan mozognak („ott kúszunk az égbe / régi szal-
maszálon, / szörpöt ittál, sírtál, / világ, mire vártunk!” [24.]), 
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addig a második ciklus (A csöndben, mint porban) bár ugyanazokkal a gesztusokkal és ké-
pekkel él, a szerzői működésmód olyan részére enged rálátást, amelyben kitágul a tér. a 
szövegek egy sebességgel visszakapcsolnak, tovább tartják tekintetünket egy témán, a 
versmondatok pedig ugyan még mindig zsúfoltak, egy lélegzetvételnyivel több ideje jut az 
olvasónak egy-egy részletre. a versanyag elképesztő sűrűségű, és sokszor csak egy hajszál 
választja el attól, hogy túlírtnak véljük. 

a második ciklus az említett lassítással előkészíti az olvasót a további ciklusok 
ráérősebb (de még így sem nyugodt) tempójára: a benyomások és a primer észlelések to-
vábbra is nagy szerepet játszanak a poétikai eszköztárban, ugyanakkor egyre több jól kör-
vonalazható helyzet és karakterrajz bontakozhat ki a későbbiekben. ezek egyike a rend-
szerváltás ideje előtti karakter elvágyódó, két oldalra sűrített ezredfordulós hőseposza 
(Karcsi a Juventusnak szurkolt), amelyben Wirth visszafogott eleganciával (és némi karinthyt 
is evokáló iróniával) generációkat áthidalva kapcsolja össze költészetét a koramodernség-
gel („vitte szíve elérhetetlen meccsekre, / tépett zászlók lobogtak körülötte, és úgy / mo-
solygott, mint aki tényleg tudott valami / nagyon fontosat, hiszen a távolból hívták / 
napfényes-borongós városok, bús balkonok, / ahol unicumot ivott lollobrigida / tűsarkú 
cipőjéből” [32.]). 

a harmadik ciklus (Kéklő graffiti) versei közül több is irodalmi alakok megidézésére 
koncentrál (józsef attila, shakespeare, pilinszky stb.). a ciklusok közül ez az egyik legin-
kább letisztult. jól körülhatárolható, egybetartott versvilágot olvasunk, ahol a földrajzi 
pontok kijelölése megkönnyíti az olvasók tájékozódását, egyben azt az érzetet is kelti, 
mintha a lírai énhez közelebb juthatnánk bóklászásának (kárpátok, észtország, Budapest) 
narratíváját követve. a negyedik (Vonalat húztam a csöndbe) és az ötödik ciklus (Most kez-
dődik) határozott összetartozása egyrészt a versek közti átjárhatóság tematikus részletei-
ben (a betegség, a kórház, a halál, a gyász képei), másrészt pedig a kötetvégre egyre in-
kább jellemző történetszerűségben ragadható meg. 

nem lehet meglepő az átjárhatóság kérdéskörének felmerülése az előző Wirth-kötet, 
az Ő volt a rejtélyes állat olvasói számára. a szerző ugyanis már ott is hasonlóan járt el, 
amikor konceptuális módon fordult a magyar költői hagyomány különböző elemeinek 
megidézéséhez. az első verseskötetben is megjelennek azok az írások, amelyek kanoni-
kus művek (olykor módosított) részleteit vagy kulcsszavait intertextusként használja fel. 
ez a gesztus az újabb versekben is tovább él, és izgalmas áthallásokat és átjárásokat te-
remt. azon túl, hogy felveti a kérdést, ez a jelenség miért tud 2020-ban még mindig izgal-
mas lenni, elvezet egy olyan kérdéshez is, hogy a hozott sorok és részletek mennyi módo-
sításon eshetnek még épp át, hogy felismerhető és magabiztossággal kapcsolható legyen 
az eredeti szövegrész. illetve mi történik akkor, amikor valaminek csupán a hangulatát 
véli az olvasó kihámozni egy adott versből, de egy szó vagy mondatszerkezet kivételével 
tulajdonképpen semmi nem utal az intertextusra? (gondolok itt a Szívem fölé című versre, 
amelyet feltehetően dsida jenő Légyott című versének utolsó versszaka inspirálhatott.) az 
eredeti szövegek autonóm tereiben meddig lehet elmerészkedni, és hol lépi át a szerző azt 
a küszöböt, amin túl a játék értelmét veszti? egyáltalán: milyen jelentősége lehet az erede-
ti szöveg konnotációinak az új szövegbe ágyazva? az értelmezői hagyomány változása 
hogyan tud majd viszonyulni ezekhez a gesztusokhoz? a posztmodern irónia iskolája 
után vajon az új értelmezői trendek miként közelítik majd meg ezeket az eljárásokat? a 
játék egy bizonyos nézőpontból akár már most is motiválatlannak és öncélúnak tűnhet.

a szerzőt a kötet bemutatóján1 Benedek anna kérdezte egyes versekről, az alkotói fo-
lyamatról, az új versekről, az eddigi eljárásoktól, formától, témától való elmozdulásról. 

1 ami a járványhelyzetre való tekintettel online történt, a felvétel ezen a linken tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rq0sqgMti8&ab_channel=scolarkiad%c3%B3 (utolsó 
aktív elérés 2020. 10. 15.)
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Wirth egy ponton izgalmas megjegyzést tesz a versek formai, metrikai jellemzőit illetően: 
a versre megmunkált szövegdarabként utal, amelyben esetleges, hogy megvannak-e a 
nyelvi hagyományok, például ritmus és rím. Mondja ezt nem sokkal azután, hogy a 2018-
as kötet nyolcvanas években keletkezett verseiről úgy nyilatkozik, mint olyan kötött for-
májú szövegekről, amelyeknél még egy más jellegű irodalmi szocializáció volt jellemző 
(itt a rím és/vagy forma iránti igényről van szó). az 1994-ben megjelent regénye (Történetek 
az eszkimóháborúról) kapcsán pedig a szöveg „nyeséséről” beszél, ami szerinte az egyedi 
formanyelv létrehozásához szükséges. Wirth lassan születő és évekig (évtizedekig) érlelő-
dő szövegeit vizsgálva rendelkezünk azzal a szerencsés adottsággal, hogy életművét 
ugyan lassabban tudjuk olvasni, azoknak a változásai szembeszökők lehetnek, szerzőjük 
pedig, úgy tűnik, legalább annyira elmélyedt önmaga munkafolyamatának aktív reflexió-
jában, mint a műhelymunkában. 

a formanyelv tekintetében a Lementem… kötet egészére jellemző a próza kapcsán el-
mondott „nyesegetés” – legalábbis több dolog utal erre. a szövegsűrűségre, illetve annak 
oldódására (aminek következtében még mindig nem beszélhetünk híg vagy laza szerke-
zetű szövegekről) már utaltam. egyik prominens példája annak, hogy Wirth miként tudja 
a lírai ént egyszerre térben, időben, valóságban, álomban/fikcióban és költői hagyomány-
ban is utaztatni, a Felnőni kezdetű vers: „én indiában szeretlek / ma is, hazudsz, suttogá-
som / elefántok tülkölése / nyomja el, szia, milyen volt, / mikor nyakadban elégett / a 
nyakkendő, most mire vársz, / szia, suttogom, sohase / hittem volna ezt: vörös / álmok-
ban elefántok” [16.]. Mikor az elliptikus szerkesztésmódot kiegészíti a sortörések és sorát-
hajlások ilyen jellegű játéka, valamint a központozás látszólag esetleges, valójában vi-
szont tudatosan roncsolt használata, akkor tud megszületni egy olyan vers, amely 
kellőképpen készül elő arra, hogy A ló meghal a madarak kirepülnek ikonikus zárósorából 
kölcsönvett pár szimbolikus szó („nincs se szamovár, se nikkel, / világgá mennél, de nin-
csen”) zárlatként ne lehessen se üres, se esetleges. a „megmunkált szövegdarab” kifeje-
zést már csak azért is érdemes lehet megjegyezni, mivel Wirth a szövegek szerkesztésekor 
a címeket nem különíti el a versektől, és ahogy állítja: a záró sorokra poentírozza a szöve-
get. jóllehet, ez utóbbi állítással akár vitatkozhatnánk is, mivel a szövegek tömörségét 
tekintve aligha jelenthető ki bizonyosan, hogy a csúcspont mindig a verszárlat lenne. 

szegény kisklapec, írja visy Beatrix,2 s valóban az az érzésünk, hogy egy időhurokba 
ragadt, kortalan lírai énnel van dolgunk, aki mindig máshol jár, aki egyszerre tárgya és 
alanya a megfigyelésnek, és aki tudatos „kisiklatásaival” elébe lép annak, hogy ugyanazt 
a verset írja meg újra és újra. ugyanakkor ízlés kérdése, kinek milyen dózisban fogyaszt-
ható ez a költészet. hiszen ami nehéz, megfekszi a gyomrot. amit nagyon összesűrített a 
szerző, valamilyen szinten megközelíthetetlen lesz. átragyog minden egyes versen a gon-
dos készítés ereje – ez Wirth imre kézjegye –, és ezért is kell hangsúlyozni, hogy a szöve-
gek szétszálazásához a türelem elengedhetetlen.

a Lementem egy üveg borért Hajnóczynak kötetnek a 2020-as év karanténélménye köny-
nyen új színezetet ad. az elme cikázó idő- és térélményei, az emlékek betörése, a nosztal-
gia pátosza és a pátosz ellen szegülő kisiklatás normális esetben (azaz: ha nem tapasztal-
juk meg hetek-hónapok bezártságát, korlátozott tereinket, és nem alakul ki az idő egy más 
dimenziója) talán zavaró lenne, vagy legalábbis különös, ritkán tapasztalt. ám a kötet té-
mái és poétikai megoldásai más minőségben tudnak így érvényesülni. a közelmúlt ese-
ményeinek utóhatásával hibátlanul lép párbeszédbe a kötet: a lírai én másodperctöredé-
kekre szakít fel sebtapaszokat, tekinti át életének eseményeit, és cikázik tovább egy újabb 
látomásra.

2 visy Beatrix: különös küldetésem. Élet és Irodalom, 2020. július 24.


