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m akacs avantgárd, rituális és ön- és köz-
veszélyes pogólíra – jellemezhetnénk 
Legéndy Jácint legfrissebb verskötetét (vö. 

pl. az Emlékezem rátok című „testvérvers” seregszem-
léjével). Az anyag mégsem ennyire öntörvényű, mi-
vel egy precíz matematikai-geometriai rendbe szedett 
szövegkonglomerátum tárul elénk, jobban mondva : 
csak annyira megszerkesztett szövegtér, mint ameny-
nyire egy kiismerhetetlen labirintus végső soron szer-
kesztettnek hat. Nincs központozás, a szintaktikai egy-
ségek szabadon mozognak, a labirintus tervrajzát nem 
mellékelték, s ha mellékelték is volna, akkor sem jár-
nánk sokkal jobban, hiszen itt minden személyre van 
szabva : mi tervezzük meg a falakat, szögleteket, átjá-
rási lehetőségeket. Mi alkot mégis rendszert ? A kötet 
látszatra tengely szerint szimmetrikus : egy elő- és egy 
záróvers fog közre négy ciklust, melyek ugyancsak 
szimmetrikusan kommunikálnak egymással, nemcsak 
egy potenciális hipernarratíva jegyében, hanem bizo-
nyos formai megoldások mentén is, pl. az első soro-
zat első négysorosa a negyedik sorozat utolsó négyso-
rosával, vagy a második sorozat nyolcadik verse a har-
madik sorozat nyolcadik versével. A ciklusokba ren-
dezett anyagmennyiség szintén szabályos : 9–10–10–
9 költemény alkot rendszert.

A mikrostruktúrák szintje, eltekintve a sztélé-szerű 
grafikai tömbszerkezetek kizárólagosságától, annál szö-
vevényesebb : a partinyelv, az alternatívnak nevezhe-
tő létesztétika kommunikációs világa, a perem-, a saj-
tónyelv és ezek öszvéresített variációi és a stabil értel-
mi egységek kijelöléséről való lemondás eleve ezt irá-
nyozza elő. A négysorosokat leszámítva minden vers 
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ezt a hol keskenyebb, hol szélesebb margóműfajt ve-
szi magára : s minden lapszélen Legéndy kollázsfotók 
lapszélre préselt, eltorzult sűrítményeit kapjuk. Kép 
és szöveg dinamikájával folyamatosan számolni kell. 
A szöveg kavargása is erősen a vizualitás irányába tart : 
olykor videoklipszerű felvillanások sorozatáról beszél-
hetünk, máskor a szövegtömbök inkább alternatív ze-
nét üvöltő pengehangfalak, megint máskor az olva-
sói tekintet mikroszkópja elé kinagyított költői pre-
parátumok.

Ahogy sejthető, rendre kiemelt szerepet kap a test 
maga : erre már a borító, illetve a könyvjelző sebezhe-
tőségében lecsupaszított testei is utalnak, s egyszerre 
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jelzik a szerzői kiszolgáltatottságot és a csábítás érzé-
kiségét. Az egyik gerillaversben a kigombolt selyem-
kabát úgy jelenik meg, mint „függőleges nyitott ko-
porsó”. A test élet és halál, lét és nem-lét között lebeg, 
minduntalan belekeveredik szépség és agresszió földi 
vitájába, alig lát ki a „petúniák vagy nárciszok lövész-
árkaiból”, realitásérzékét az időérzékével és társadalmi 
beágyazottságával együtt veszti el („a tévéhíradó né-
zettség hiányában elmarad”). Ugyanakkor nemcsak 
kilép a  saját szociokulturális beágyazottságából, ha-
nem át is lép más vegetatív vagy animális létformák-
ba, mint pl. a Fenyők szemével című „áramlóversben”.

A szembeállítás, a tűréshatár kifeszített pólusai kö-
zé beáramló szövegek a szintaktikai szabadság és a je-
lentésáramlás geometriai tereit hozzák létre. Pl. a „vil-
lanyoszlopok közt / botorkál a megvál- /tó gerillaügy-
nök” szakaszban a megváltó lehet Krisztus-szinonima, 
illetve a gerillaügynök jelzője, sőt mindkettő egyszer-
re. Hasonló tektonikus mozgások jellemzik a nagyobb 
szövegegységeket is : amiben segítséget remélhetünk, 
azok a  gondolati-hangulati szálakra bontható, sok-
szor egymást vonzó analógiák. Ilyen pl. az Összenyir-
bált hajú című „zsilettvers” poétikája, mely egy under-
ground buli képeit, felvillanásait vegyíti, kombinálja 
össze a keresztény mártírium elemeivel, amit a vers-
ben deklarált „blaszfémia” a pogózás rituáléján keresz-
tül erősít fel. A pogózás mint extatikus állapot a kötet 
egészére kiterjeszthető metafora lehetne : egyszerre fel-
szabadult és önveszélyes, erotikus és ijesztő, egyszerre 
individualista és tribális. A spontaneitás versnyelve ez, 
miközben a test állandó dinamikában van, a gondolat 
pedig nem tud megállapodni, mihelyt felvesz egy-egy 
pozitúrát, máris újrakontextualizálódik. A selyemvi-
déki hattyúk c. „császárversben” a regiszterkeveredést 
a popkultúra, illetve a mesekultúra konkrét és meta-
forikus cirkuszi díszletek közötti ütköztetése alakítja 
ki. Hasonlóan radikális pl. a magányos tánc és a pi-
pacsmezők ironikussá feszített, eredendően rusztiko-
romantikus képzeteinek elegye a  Képzelt pipacsme-
zőn című szövegtömbben : „én a parketten magányo-
san ka-/szálom az elképzelt pipacsmezőt”. A hedoniz-
mus arca a vágyakban rajzolódik ki, miközben a meg-
valósulás stigmáit később megrökönyödve fedezi fel 
magán az önmaga fiziológiai korlátairólmegfeledkező 
vagy éppen ösztönös tudásába feledkezett test. Rendre 
a széteső világ képzetéig jutunk (mint a Betonlapok cí-
mű „mesterversben”), s a holtponton az „újratervezett 
idő” illúziója lendít át. Ez az újrateremtés válik prob-
lematikussá a befogadás során is, hiszen a szimultán 
áramlás sokszor elmossa a markereket.

A Tüntetés című epigramma mintha a görög Palla-
dasz nevű epigrammaköltő egyik kétsorosának mo-
dern rokona lenne „Minket a végzet hizlal, a város né-
pe a konda ! / Vágóhídra megyünk teljesen oktalanul” 
– írta a késő hellénista szerző. „Köldöködbe piercin-

get rakass / és a vágóhíd kapujából / meztelen tiné-
dzserként figyeld / a halálra ítélt juhokat” – mondja 
Legéndy parodizálva a gnómaköltészetből megszokott 
maximákat, miközben a kiszolgáltatottságot a végle-
tekig fokozza. Természetesen Palladasz transzcendens 
világképének itt már nyoma sincs, és az analógia ereje 
a szerep-helyzettel (meztelen tinédzser – ártatlan bá-
rány, bűnbak stb.) is meghatványozódik. A drasztikum 
jelenléte olykor pregnánsabb : a  Ha meghalsz című 

„nekroversben” pl. a  versben megszólaló hang a  ha-
lott levágott nagyujját a  tűzfal oldalába rejti, s  ezál-
tal kapcsolja össze a pusztuló test és az eleven test ál-
tal teremtett, szintén hanyatlásnak induló tárgyi, ma-
teriális világ dimenzióit. Az ember a Cserépkályha cí-
mű vers szerint úgyis „önépület”. Ez az önépület több 
portréversben dől aztán össze, pl. azonnal a Cserépkály-
hában is, melyben egy hajléktalanná vált narkós ze-
netanár párkapcsolatának kudarctörténete bontako-
zik ki. Legéndynek jó érzéke van a nyilvános tér és az 
intimitás összehangolására, a színpadra kitett, a gics-
cses álomvilágot egy másik látszatra cserélő létezés és 
a köznapi lét elviselhetőségét biztosító érzelmek egy-
másnak eresztéséhez. A Sün gurulna című „zsonglőr-
vers” poénjaként a cirkuszi mutatványos látványeffek-
tusa a párkapcsolati színtérben válik groteszk gesztus-
sá : „lángoló buzogányok / gyanánt barátnőd harminc-
hatos ci-/pőit dobálnád egyre csak magasabbra”. Az 
abszurd jelenet abszurd kiélezése egyszersmind a kap-
csolatot magát is jellemzi. Az anekdota és a kollázsolt 
fényképszerű pillanatfelvétel szövegrokonaival is sű-
rűn találkozni a kötetben. Különösen izgalmas, ami-
kor pl. metapoétikus síkon jelenik meg a tapasztalás 
és az azt megörökítő szándék eszközének viszonya (pl. 

„a fák / egy évszak elvont ecsetjeivé válnak”).
Legéndy sztéléi az antik oltárok tömbjeit is meg-

idézik, s ezáltal azt a képverstípust is, mely vizuálisan 
a hellé niz mus hagyományaihoz (Dosziadasz vagy Be-
szan ti nosz munkáihoz) köti az itt kialakított látvány-
szerkezetet. Legéndy underground oltárai azonban 
merő érzékenységből és sérülékenységből épülnek, 
a vagány stilizálást a  spontán szolidaritás és a várat-
lan szépség megnyilvánulásai málasztják szét. Ahogy 
a záró vers alapmetaforája jelzi, „az elme mágnessza-
lagja” önkéntelen vonzza magához a köznapok költői 
vasreszelékeit. Legéndy Jácint új kötete legalább any-
nyira interaktív, mint amennyire narcisztikusan meg-
formált : tőlünk is függ, ki tudjuk-e olvasni, aknázni 
féktelen gazdagságát.   

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) : költő, műfordító, irodalom-
történész. Legutóbbi könyve a Kalligramnál: Experimentum 
mundi. (Poszt)modern operakalauz (2015).


