
lus címében a szerzõ, jelezve azt is,
hogy Görbetükör avagy nyelvöltögetõ
következik. Az ötven számozott
versben nyelvi lelemények sora derí-
ti jókedvre az olvasót; virtuóz ríme-
léssel veti rá magát a legkülönbö-
zõbb dolgokra, témákra, személyek-
re, hogy kifordítsa õket helyükbõl.
Gyurkovics Tibor és Tandori Dezsõ,
sõt még Szókratész is céltáblává vá-
lik, de olvashatunk bordalt (Duhaj
strófa), csúfolódót, humoros sírver-
set, sõt parodisztikus jellemrajzokat
is (Emancipált, Egy kurafi, Kékharis-
nya, Széplélek).

A Két harsány panegirikusz címû
ciklus szintén humoros-ironikus
hangvételû; egy hetvenes évekbeli
futballista legendás klottgatyájáról
írott dicsõítõ verset, valamint egy
Marsall Lászlónak címzett, petõfies-
kedõ-politizáló hangvételû költe-
ményt tartalmaz mindössze.

A kötet végén található, benne a
címadó verssel, a címadó ciklus,
a Nyáresti delírium, amely újra a
természetközeliség gondolatiságát
hordozó sorokkal gyönyörködteti az
olvasót, akit �körülbozsog a végte-
len lét�. Az utolsó versben, az Úr
garden partyjára készülve, amelyre
már az életen túl kerül sor, a nagy
összegzésen és megbánáson túl fogal-
mazódik meg benne a kérdés: �S mi-
ért nem élhetek Uram, tovább?�

SZALAI ZSOLT

(Széphalom Könyvmûhely, Budapest,
2003, 125 oldal, 1600 Ft)

PÉNZES TÍMEA:

MMaaddaaggaasszzkkáárrii  nnaappllóó

Pénzes Tímea új könyvében a tõle
megszokott könnyed, kötetlen, csa-
pongó érzelmeket közvetítõ történet-
mondással egy csaknem egyhónapos
madagaszkári látogatás tanulságairól,
tapasztalatairól, szépségeirõl és vi-
szontagságairól számol be.

Különös útinaplót tart kezében
az olvasó. Amellett, hogy felvetõdik
a kérdés, vajon egy olyan naplóról
van-e szó, amely történetesen egy
utazás folyamán íródott, vagy a
napló mûfaját választó útirajzról,
egyéb összetett és mûfajhatárokat
kitágító/elmosó megoldásokkal is
találkozhatunk. Madagaszkár tema-
tikus rendet, körvonalazott és kö-
rüljárt csomópontokat nélkülözõ
ismertetése az adott történések és
tapasztalatok rögzítésén és az azok-
hoz kapcsolódó háttéresemények
elbeszélésén alapul; az élmények ér-
tékelését a beszámolás módja hor-
dozza; az útiélmények naplókeretû
sorakoztatása mögött kibontakozik
egy kapcsolat és a benne szereplõ
személyek árnyalt személyiségraj-
za; a leírásokat és elbeszéléseket az
országról elõzetesen megszerzett
tényszerû ismeretek olykor aktuáli-
san kapcsolódó, olykor szeszélyes
beemelése tarkítja; az útinaplót egy
madagaszkári élményekbõl táplál-
kozó vers nyitja és egy különös utó-
szó zárja, amely világossá teszi,
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hogy mindvégig következetes, kro-
nologikusan elbeszélt, sorsfordító
döntéssel záruló történetnek vol-
tunk tanúi.

�Huszonöt napot tölthettem a
paradicsomban, játszhattam csodál-
kozó, tágra nyílt szemû Évát� � írja
a szerzõ a könyv elõszavában. Ennyi
idõ alatt vajon mennyit lehet meg-
tudni egy idegen kultúráról, távoli
világról, és mennyit lehet ebbõl hite-
lesen megmutatni?

A Madagaszkári napló termé-
szetes egyszerûséggel adja meg a
választ: annyit lehet megtudni,
amennyit egy ott eltöltött élet
alatt, és annyit, amennyit akkor
tudtunk, amikor még csak nem is
hallottunk róla � de megmutatni
hiánytalanul meg lehet. Madagasz-
kár csodálatos világát, történelmét,
földrajzát, a malgasok szokásait,
hagyományait, kedves-ravasz ter-
mészetüket, a madagaszkári varázs-
latos növény- és állatvilágot Pénzes
Tímea szinte észrevétlen könnyed-
séggel teremti szöveg-térré, amely-
ben a szerzõ élményei, kalandjai,
testi-lelki megpróbáltatásai történ-
nek, s amelyben vele együtt ámul-
dozunk, kesergünk, mulatunk vagy
bosszankodunk.

Madagaszkárt Pénzes Tímea
megírta, mert így akarta a lehetõ leg-
pontosabban megélni. Aki oda uta-
zik, annak számára hasznosabb ez a
könyv bármilyen útikönyvnél � aki
nem, az pedig oda utazhat a Mada-
gaszkári napló lapjain. Végigkísér-

hetjük a szerzõt és barátját, R-t a
képalkotás vágya által diktált útvo-
nalakon, s mert a lehetséges irányok-
ról nincs tudásunk, mintha egy irány
és korlátok nélküli, zabolátlan csikó-
futás szemlélõiként a legteljesebb
száguldás részesei lennénk, amely
száguldás azonban az utószóban fél-
reérthetetlenül teleologikussá válik.
Valójában egyfajta gyökérkeresés és
-megtalálás története a Madagaszká-
ri napló, nem az életé, hanem kizáró-
lag a léleké � a kikristályosodott
mentalitás kutatja azt a közeget, amely
társ-fogaskerekévé lehet, amelyben a
lehetõ legteljesebb módon létezõvé
válhat. A Madagaszkári napló azt a
kvázi-érintetlen kultúrát, befelé tartó
utakkal hálózott, lehunyt szemhéjak-
kal figyelõ, értékõrzõ és az értékeket
folyamatosan újjáteremtõ világot
tárja elénk, amelyben mindez sokkal
inkább lehetséges, mint a világ leg-
több részén.

Pénzes Tímea tulajdonképpen
nem tesz mást ebben a könyvben,
mint hogy kölcsönadja a szemeit �
és érdemes elfogadni, mert gyer-
mekien tiszta, nyílt, a csodákat ku-
tató, felismerõ és megélõ szem az
övé.

HORVÁTH ORSOLYA

(FISZ, Budapest, 2003, 127 oldal, 1200 Ft)
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