
mészetes gesztussal megidézett tra-
dícióanyagával, bölcseleti, ökológi-
ai vagy éppenséggel szociográfiai-
politikai modulokkal. A kötet leg-
rétegzettebb és legkoncentráltabb,
önmaguknak megfelelõ terjedelmi
lélegzetvételt is biztosító versda-
rabjaiban mindezen építõkockák-
nak az egységes arculatú épületté
alakítása, szintetizálása folyik, még-
pedig érdekes, színvonalas és egyé-
ni boszorkánykonyha mûködésérõl
tanúságot téve, nem megragadva a
puszta és szokványos „regiszterke-
verés” extenzivitásánál, szervetlen-
ségénél.

Más könyv-részek mellett há-
rom, nagyjából egyforma terjedel-
mû és hasonló arányrendû ciklus
alkotja lényegében az összeállítást.
Közülük az elsõ végén található,
anyagismereti szempontból kétség-
telenül jelképes címû Elemek a fent
jellemzett sikeres szintetizálás ér-
telmében Végh Attila valaha írt
legfontosabb mûveinek egyike. „Az
elsõ fecske leszarja az utolsó mohi-
kánt, / – indul a szöveg – de az –
halál büszkén – rá se hederít. / Lát-
szólag ennyi a kapcsolat köztük. /
De ha közelebb megyünk, a kép
éget: / az indiánban a mohikán sza-
vak tüze felcsap, / mint a kerub
szárnya. (Makettjei a fecskék.)”
Több hasonló értékû írás található
még a kötetben, miközben párso-
ros, -szavas ötletszösszenetek is le-
foglalnak egy-egy cím-helyiértéket,
disztichon és haiku „csúszik be”, s a

szóvicc esetenként „ridegtartásba”
szorul (Érõ beszéd, Tésztaszívvel, Kor-
ének).

A Hamuszáj kilenc év alatt már a
hatodik lírai gyûjteménye Végh At-
tilának. Ugyanarra az „alaplapra” tá-
maszkodó, hasonló rétegzett-
ségû/komplexitású szelete költésze-
tének, mint a többi verseskönyve, de
velük együtt arra is rámutat, hogy a
torta finomsága nem annak nagy
méretébõl származik elsõsorban. 

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Magyar Napló, Budapest, 2008, 
100 oldal, 945 Ft)

MARNO JÁNOS:
Nárcisz készül

Marno János új kötetének Nárcisza
nem egyszerûen a mítoszbeli Nar-
kisszosz, az önmagába habarodott
ember 21. századi alakmása. Ha
mindenképpen a mitikus hagyo-
mányban kutakodunk, akkor a gö-
rög tragédiák vak jósa, Teiresziasz
azon jóslatával küzdõ figura, aki so-
hasem ismerheti meg önmagát.
Ezért készül, ezért nincs kész –
ahogy a fülszövegben olvasható. 

Ugyanakkor nem önteremtés-
rõl, éntételezésrõl van szó, hacsak
nem ennek kényszerérõl és szük-
ségszerû lehetetlenségérõl. Nárcisz
a tükör elõtt és a tükörbõl egyaránt,
a rácsodálkozás és a visszarettenés
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VÉGH ATTILA:
Hamuszáj

Végh Attila új verseskönyve címé-
vel – és az abban foglalt, mûve java-
részén végighúzódó tematikus prog-
rammal – látszólag „csak” a poszt-
modern irodalmiság szójátékossá-
gának adózik; a „ha / muszáj” any-
nyiként is érthetõ lenne, mint
„amennyiben szükséges”, az olvasá-
si tapasztalat azonban arról gyõz
meg, hogy inkább a mulandóság, az
elmúlás vagy egyenesen
az/egy alakká formált s
explicit halál kerül leg-
több szövege tájékozódási
középpontjába. Egyetlen
„hamuszáj” tehát lényegé-
ben a folyvást felszámoló-
dásáról nyilatkozó alany, s
minden olvasó konstatálja
az általa változatos futa-
mokban megfogalmazott, õrá, a be-
fogadóra is könyörtelenül érvényes
nembeli igazságot, amennyiben e
szürke ajkakhoz szorítja majdan
óhatatlanul elporladásra ítélt „ha-
mufülét”.

Némileg (pszeudo)patetikus
megfogalmazása ez értelmezésünk-
nek, de ilyesmit akarunk feljátszani
magunk is, amúgy ráhangolódóan,
lévén Végh Attila lírája egyik leg-
fontosabb modusaként éppen egy-
fajta (pszeudo)patetikát észrevéte-
lezünk. Amelynek tartományában
összeér a mind erre a gyûjtemény-
re, mind pedig a szerzõ egész költõi

korpuszára nézve igen reprezenta-
tívnak érezhetõ mostani könyvcím
két lehetséges alapértelme: mivel s
midõn halni elkerülhetetlen, ímé, ilyes
igéket suttog vagy kiált a szólás-
szerv… S ha efféleképpen a cím két
lehetséges alapértelmezése össze-
kapcsolódik (akár a „kellés” gon-
dolkodástechnikai fogalmát is fel-
villantva – az alkotó filozófiailag
képzett), akkor magyarázatot ka-
punk arra a látszólagos ellentmon-
dásra is, amely a komoly, sõt komor

témaszövés meg a nyelvi
matéria színessége-tarka-
sága, e költészet alapjában
felelõsségvállaló ön-pozi-
cionáltsága és a szövegki-
dolgozások gyakori játé-
kossága, markáns flegmá-
ja, sokszor provokatív „fe-
lelõtlensége”, végsõsoron
eltagadhatatlan, egyben

üdvözlendõ posztmodernsége kö-
zött feszül. Hiszen a lírikusi aktivi-
tás/jelenlét programja Véghnél
nagyjából a következõképpen re-
konstruálható: jóformán esztétista
szigorúsággal és hagyományosság-
gal komolyan venni a költõi szere-
pet, miközben stilárisan oldott,
köznapi-blaszfémikus kiszólásokkal
is felvértezett oldalvágásoktól sem
visszariadni, mely utóbbiak mögött
azonban a thriller, a bulvár, a lek-
tûr-kaland szórakoztató(an elõve-
zetett) „mérgei” egyenrangú mo-
mentumok gyanánt lépnek reakció-
ba a nemzeti és a világirodalom ter-
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és a más, újabb viszonyulások köze-
pette „a vers, várakozásul, / hátra-
marad” – írja a Romversben. 

A létezéstõl meglepett és meg-
félemlített Nárcisz soha nem ér el
önmagához, nem ölelheti meg ma-
gát, megpillanthatja csak, aztán el-
mosódik alakja. A készülõdés így ér
véget. Végérvényesen? A vers, ami
hátramarad. Marno János kötetét
olvasva talán megtudjuk, hogy „a
vers csak azért-e, / mert a válasz,
míg él, ott romlik benne” (Rom-
vers).

SZALAI ZSOLT

(P’Art könyvek, Budapest, 2007, 
150 oldal, 1470 Ft)

SARAH S. EVANS – 
KAPECZ ZSUZSA:
Pillantás a tengerre

A tenger: „hatalmas közhely” (Csoó-
ri Sándor), éppen ezért lesz mûvé-
szi témaként nehéz kihívássá. Ka-
pecz Zsuzsa finom gesztussal, biz-
tos kézzel operál a „végtelennek”
tetszõ vízmezõ erõterében, az álta-
la adott perspektivizálás („pillan-
tás”) jól kiötlött, kimunkáltan szer-
kesztett, s a mû megszólaló, szó-
lam-birtokló kulcsfigurája viszony-
latában pszichológiailag hitelesí-
tett. Amúgy kizárólag Kapecz Zsu-
zsa (vagy mûbeli retorikai képvise-
lõje) dolgozik itt, hiszen a borítón

és a címlapon szerepeltetett „társ-
szerzõrõl” a fülszöveg rögtön el-
árulja, hogy „kitalált lány”. Aki
azonban valamivel mégiscsak több
annál, mintha a cselekmény kereté-
ben felturbózott (érdekessé tett) re-
gényvers elbeszélõje, „papírizált“
szerzõje lenne mindössze: fikcio-
nális létezésmódja hangulatilag mint-
egy áttûnik az empirikus alkotóéba,
aki Szomory Dezsõ és Kaffka Mar-
git nyomán „úgy szeretne élni”,
amint „megírja magának”. S ennek
következtében aztán – állítása sze-
rint – akként költi „szabadon ala-
kítható életét”, ahogyan bizonyos
Sarah S. Evans teszi, tenné…

Ezzel máris benne vagyunk egy
szövevényes, apró megfigyelések-
kel, cizellált részletezések sokasá-
gával tarkított, egészében viszont
gyakori idõsíkváltásai, markáns em-
lékezet-visszajátszásai ellenére is
határozott idõmederben elõrehala-
dó román, egyszersmind több sze-
relmi románc univerzumában. Utób-
biak között akad kamaszos izzású,
felületes munkahelyi liezont meg-
valósító, és van biztos-illúziótlan
házassági típusú is. Természetesen
a házasság léthelyzete adja, az alap-
figura megállapodott pozicionált-
sága révén, a legtöbb lehetõséget az
egzisztencia-értékelésre, múltidé-
zésre, a reflexióra és képzelgésre, a
liezoné pedig a nyers érzékiség és a
kiábrándult középkorúság rezig-
náltságának láttatására. Végül (ám
a szöveg menetében elöl) az annyi-
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elbizonytalanító gesztusai közepet-
te figyel, viszonyulásai a folyamatos
elidegenedés állapotában maraszt-
ják. Az egyes szám második és har-
madik, ritkán elsõ személyben való
megszólalás is az én identitásának
labilitását mutatja, amit a versbe-
széd szûkszavúsága, leíró, már-már
objektív jellege is erõsít. 

A versszituációk, helyszínek a
korábbi versekbõl ismerõsek, álta-
lában a séták során történõ megfi-
gyelésekhez kapcsolódnak.
A körvonalazott, vázlatsze-
rû eseménytöredékek, em-
lék- és álomképek egymás-
ra vetülnek, aztán elhaso-
nulnak, az én önmagát
megkérdõjelezõ probléma-
tárgyává válnak, és az így
kirajzolódó oppozíciók egy
egzisztenciális vázat alkot-
nak: „hanem az emeli õt csaknem
az égbe, / hogy az a természet hall-
gat most a névre, / mely szólítva
kész nevetség – arcát öltve / annak,
akit a valóságban rég tagad” (Álmá-
ban). A különbségek felismerése az
én mûködésének egyetlen bizo-
nyossága, amely viszont mégis en-
nek megszüntetését, meghaladását
akarja.

A valóság visszavételére irányu-
ló törekvés közben a vers is téma
lesz: „a cél, mely mindig hátra, le-
gyen: száraz lábbal átkelni a ver-
sen” (Történelem). Az egyszeri át-
mentése, és ezzel a különbség felol-
dása azonban abba a problémába

ütközik, hogy a valóság rögzítése
egyben annak megcsonkítása is, hi-
szen a megõrzés egyben a törlés
szükségességének a kérdését is fel-
veti. A totalitás igénye, akármeny-
nyire lehetetlen is, éppen az ön-
meghatározás ellenében hat, kaoti-
kus összevisszaságba kergetve az
ént. Az egymás mellé helyezett
vagy egymásra következõ valóság-
mozzanatok a világ befogadásának
tükörképei kellene hogy legyenek,

de ahogy visszaverõdnek,
már nem azok. A tévútra
vezetõ vers Marnónál a test
és az elme problémájához
kapcsolódik, ezen keresztül
pedig az alkotás lélektana, a
vers sajátos mûködése tárul
fel. A vers nem csak a tu-
datra hat, és nem is csak ab-
ból születik, ezért kérdés,

mennyiben alkalmas, használható
az én önmegértése, megõrzése,
folytonosságának igazolása szem-
pontjából: „a vers / dolga-e oda be-
hatolni, ha versen még / azt is ért-
jük, ami a testben, mely elménkre /
fütyül, hatást fejt ki, és tárgyunktól
folyvást el- / térít, elmarasztalva
benne, miáltal / fájdalmas szakítást
eszközöl bennünk / a tárgy és an-
nak eszméje között” (Egy tûzfészek).

Másfelõl a léttapasztalatok ide-
iglenes rendezettsége csakhamar
felbomlik, és az én konstituálódása
kezdõdhet elölrõl, mert az én idõ-
belisége következtében a hátrave-
tülés mindig más pozícióból indul,
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