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tárgyilagosan, egyfajta személytelenséggel rátekinteni, ha 
nem  egy újra felfedezett „angyali” perspektívából, amely 
képes meglátni a „fák lüktető szívét” ? Győrífy Ákos kötete 
talán ennek a játéknak is teret ad, a hol önm agára vagy 
az emberi szenvedésre, hol pedig az e m ögött m eghúzódó 
isteni jelenlétre és arcra fókuszáló tekintet szüntelen válto
gatásával. A z emberi létm ód éppen ez: hogy a kettő egy

ségben való m egpillantása m indig kegyelmi pillanatnak 
m ondható, hogy a törés szinte testünkben érzékelhető, 
az átütött tenyér húsának lüktetésében. Ez a  „megfeszí- 
tettség” -  amely a  krisztusi áldozatot evokálja -  jelenti a 
kötet tényleges súlyát és a leírtak vertikális dimenzióját.

A  k iáltás harangütéssé „tágu l”.
Vdrkonyi B orbála

Köztünk járnak

Pe t ő c z  A ndrás: A  m egvénhedt Isten  (ú jabb versek). 
T iszatáj Könyvek, Szeged, 2016.

Petőcz A n d rás új verseskötete olyan m ódon  gondolja 
ú jra a kortárs m agyar líra  közköltészeti tem atikáját, 
em ellett az istenes versek közé is soro lh ató  darab ja i 
ú g y  b eszé ln ek  a líra tö rtén e t egy ik  
legfontosabb  tém ájáról, a  m indenna
pokban m egtestesülő szakralitás prob
lém ájáról, h ogy  m indez egy p illan atra  
sem  kelti a közhelyesség látszatát.

A  kötet központi ciklusának (O tt, 
a  szom szédban) kiinduló helyzete a vilá
girodalom  egyik legismertebb toposza.
A  M essiás várása az egész zsidó-keresz
tény kultúrkör alapja, a megváltás pilla
natáról, a  megváltó érkezéséről lemaradó 
közösségek történetei e motívumvándor
lás leghatásosabb példái. A z  újszövetségi 
szüzsé alaphelyzete és annak apokrif verziói szerint a ker
tek alatt lopakodó, újabb és újabb alakokban megtestesülő 
felkent -  az egész közösség számára legalábbis -  félismer- 
hetetlen volt és lesz m indig, az esélyeket pedig érkezésekor 
újra és újra el fogjuk játszani. M indez nemcsak a világiro
dalom  (a talán legtöbbet idézett szöveghely Dosztojevszkij 
A  K aram azov testvérek című regényében a N agy Inkvizítor 
legendája), hanem a 20. századi gondolkodástörténet egyik 
legtöbbször felvillantott reményteli pillanata.

Petőcz új verseskötete m egkom ponáltságában  az 
Ószövetséget, üzenetében, problémakezelésében, isten
képében inkább az „Ú jat” idézi. A  gyűjtemény élőbeszéde, 
a M editativ költemény cím ű vers, ahogy a három  ciklus 
egyenként is (Idegen tárgyak; Ott, a  szom szédban; A  le
zá ru lt idő) a Királyok könyve, Jerem iás könyve és a Zsol

tárok könyve híres citátum ait választja 
m ottójául. így  a  haldokló D ávid király
ról vagy a Sion-hegyről szóló passzusok 
a kiválasztottak) esendőségét, a hétköz- 
napiságban felvillanó istenit vezetik elő, 
keretbe foglalva azokat a verseket, am e
lyek az Isten megtestesülésének, alakvál
tásainak problém áit helyezik előtérbe.

H ozzá kell tenni, hogy Petőcz kü
lönböző m űfajokban született szövegei
nek elmaradó megváltásokat tematizáló 
képei nemcsak a keresztény gondolkodás 
dimenzióiban értékelhetők. A  világvége, a 

bennünket körülvevő kulturális, nyelvi tér átalakulásának, 
az élet elfogyásának, félrobbanásának, radikális megsemmi
sülésének lehetősége markáns iránya ennek az életműnek. 
A  korai korszakában az avantgarde szövegépítő techniká
it, az ezzel járó felforgató szubverzivitást preferáló szerző 
elbeszélői, stílusokat, irodalm i és kulturális regisztereket 
váltva is, az apokaliptikus víziók, a világvége utáni állapot 
krónikásainak sosem patetikus, inkább higgadt megfigyelő 
szerepében képzelték el gyakran m agukat. A z alkotó két
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fontos regénye (Idegenek -  2007; M ásnap  -  2011) éppen ezt 
a m ai világirodalmi és összművészeti (képzőművészet, film, 
képregény) térben egyébként is releváns, a populáris kultúrá
ban kiemelten hangsúlyos posztapokaliptikus víziót vázolta.

M i történik a világot elpusztító ökokatasztrófa, pol
gárháború vagy más, traumatikus diplomáciai konfliktus 
után: m indez Petőcznél nem  nagyívű, barokkos vagy 
rom antikus stílusjegyeket felvonultató látom ás, hanem, 
ahogy az egyébként a középkori pokoljárásokban, a barokk, 
a manierizmus vagy a romantika világában is elgondolható 
volt, hétköznapi történéssor, amelynek végső tapasztalata a 
kataklizmák után is utat törő élet szükségszerű felülkereke- 
dése. Petőcz poétikájának láthatóan a romantika pusztulást 
jósoló látom ásai, ahogy azok transzformációi is sajátjai: 
az új gyűjteményt azonban a  Vörösmarty-lírából (Előszó) 
ismert képek ugyanúgy uralják, m int a klasszikus modern
ség (Babits, Kosztolányi, Józse f Attila) ismert szöveghelyei.

A z  első ciklus (Idegen tárgyak) darabjai az utazás, 
a m ozgásban lét d inam izm usát a vakság, a látás elho- 
m ályosulása, a  sötétség az Ószövetségre valóban erősen 
reflektáló m otívum ai segítségével m ozgósítják. M in d
ezt az olvasó a világok pusztulását apatikusan szem léző 
scriptor tekintetén keresztül láthatja meg. Petőcz lírája 
a retorikai alakzatok közül a leginkább az ism étlést pre
ferálja. A  Szom orú ország  cím ű vers struktúrájában is a 
Babits-verseket (Feketeország;M essze... m essze...) idézi. 
A  kötet egyik legjobb darabja, az Illyés G yula emblema- 
tikus, egy korszak elhallgatás történeteit kontextualizáló 
szövegét (Egy m ondat a  zsarnokságról) aktualizáló M on
datok a  szabadságról, amely az hom m age, a pastiche, a 
stílusparódia és a travesztia m inden elemét felm utatni 
kész játékos, jelenkori közéleti következtetéseket hal
m ozó variáció.

„A  szabadság o tt van 
m indenféle tettben, 
a vágyban, 
és az ágyban,

hogy nem  közli senki, 
m iképp kell szeretni,

s főleg hogyan, 
és boldogan

m iként is élhetek.”

K  M ondatok a  szabad ságró l em ellett azt a közéleti m eg
szólalásm ódot is sűríti, amely aktuális áthallások érzé
kelésére ugyan nagyon is alkalm as, ám  a benne felvetett 
kérdések (politikai tüntetések, etn ikai feszültségek, a 
szabadságjogok  kivívása, ku lturális és nyelvi h atárok 
születése és felszám olódása) főként általános dim enzi
ójukban láthatóak. Eközben a lírai én a történelem  és a 
civilizációk cik likus m űködési lehetőségeihez is közel 
hajol, teszi ezt a költészettörténet korszakaiban lubic
koló, játékos kedvét sosem  vesztő énekm ondóként.

A  gyűjtemény első egysége a biblikus és apokaliptikus 
párhuzam ok mellett elsősorban az egzisztencialista líra 
beszédm ódjait és tárgykultúráját idézi. A z  idegenség, az 
intim itás dim enziói az elvesztett, ellopott, kallódó tár
gyak, az enteriőrök kapcsolatrendszerében m utatják meg 
m agukat. A  gyűjtem ény talán legpoétikusabb szövege 
a M ásn ap  cím ű vers, amely a kórházi ágyon fekvő hal
dokló apa és fia nézőpontváltó szemszögeiből beszéli el 
az élet elfogyásának, a lélek testből való kiszakadásának 
pillanatait. Teszi ezt úgy, hogy eközben a kórterem beren
dezése is az életösztön felszám olódásának szim bólum a 
lesz: „Gurulószéken a fürdőbe tolnak. /  Langyos zuhany 
végigpermetez.” „D él körül megyek be apámhoz. /  M esé
lek neki, bohóckodom .” A  vers a magánéleti kitárulkozás 
mélységeivel, a könyv többi darabjánál erősebben láttatott 
önéletrajziságával k i is lóg a konzekvensen megkomponált 
verseskötet érzékenységükben is szenvtelen elbeszélőinek 
történeteiből. Á m  ez az érezhetően személyes szöveg sem 
mentes a  reminiszcenciáktól. A z  apját m eglátogató fiú 
vakítóan fehér ingének látványa joggal idézi Petri György 
H ogy elérjek a  napsütötte sávig  című nagyívű poém ájának 
hasonló képeit („hol drapp ruhám , fehér ingem  világít”).

Petőcz szépirodalmi produktumainak nemcsak a ven
dégszövegek hálózata, hanem az önidézetek nagy száma is 
sajátja. Vezérmotívumai (idegen, másnap vagy a versekben és 
a prózában is újra és újra visszatérő Egészen Kicsi K is Létező)



rendre a  szétírás, a  gondos megmunkálás, a cizellálás viszony
rendszerében jelennek meg, vackolódnak be az életműbe. 
A z avantgarde atmoszférájában nevelődő alkotóként az író 
egykori indulásának esztétikai bázisához m a is hűséges, ösz- 
szművészeti nyitottságát láthatóan máig őrzi. A  megvénhedt 
Isten képzőművészeti elkötelezettségének példái is hosszan 
sorolhatók, a legkifejezőbb darab talán az Ám os Imre festé
szetéről szóló költemény (Amos Imre emlékezete^ Kosztolá- 
nyi-reminiszcenciákat konzerváló állásfoglalása: („A  festők 
színes világot álmodnak / /  Én is színes világról álm odom ”)

Petőcz lírájának a tartalmi, szemantikai bravúrok mel
lett a forma iránti alázat, a formai kísérletező kedv lankadat
lansága is sajátja. Korábbi, ugyancsak a  Tiszatáj Könyvek 
sorozatban megjelent gyűjteménye {Behatárolt térben (záró

jelversek, 1984-2009), Szeged, 2010) aposztm odem  egyik 
kedvenc gesztusát, a zárójel által határolt versteret választotta 
terepéül. A z  immanencia, az önm agába záródás írásjele, 
különösen a mögé rejtett Egészen Kicsi K is Létező nem csak 
frázisként, öncélú stíluselemként jelentek m eg ott. A  Beha
tárolt térben számozott opusai az írásjel mögé bújt, annak 
játékterében megfogalmazódó hiányokat, traumákat, felold- 
hatadan ellentmondásokat vezették elő. A  színes tintákról 
álmodó Kosztolányi Desiré, a világvégét jelentő háború után 
a romok között sétáló öregasszony, a  francia tengerparton 
vagy a pusztítás kulisszái közt tébláboló emberroncsokban 
megtestesülő Isten figurái az írásjel mögé rejtve testesítették 
meg saját jelenlétüket és eltűnésüket. A z előző kötet szer
kezed megoldásaink felidézése azért is tanulságos, mert a 
„zárójelverseket” olvasva egyértelmű, A  megvénhedt Isten 
darabjaiban nem előzmények nélkül öltenek testet az elfo
gyó kulturális, nyelvi vagy éppen szakrális tér alakjai.

A z  új verseskötet három  ciklusa közül mondandójá
ban is a legerősebb a középső (Ott, a  szomszédban), amely az 
„isteni” alakváltásait jeleníti m eg A  tévéző, a szomszédban 
lakó, a hajléktalan, a részeg az ideges, az öregedő, a falusi, a 
kivándorló, a szorongó Isten figurái személyükben és visel
kedési mintáikban is a hétköznapi megváltások lehetőségét 
hordozzák. Petőcz nyelve, ez a prózákat olvasva is érezhető, 
elsősorban költői nyelv, amely olyan mértékben alázatos a 
forma iránt, hogy a keret (zárójel, versforma, ritmus, rím, a 
retorikai alakzatok, különösen az ismédés, a  helyettesítés és

a felcserélés) mindig m aga alá rendeli a jelentéstartalmat. A z 
Isten a szóban forgó ciklusban pusztán megnevezésével, a 
köznapi, rutinos szituációkban való elhelyezésével válik erős 
alakká. N em  hagyomány nélküli persze mindez a magyar 
irodalomban. Petőcz versciklusa az Ady-féle istenes versekkel, 
Petri György ismert darabjaival (pl. Apokrif), Szived János 
kései költészetének a halállal reflektorfényben szembesülő, 
szakralitást újragondoló lírai énjével (pL Bábel) mutat távolab
bi vagy közelebbi rokonságot^ megvénhedt Isten költeményei 
így egyetlen hatalmas intertextusfolyamként működnek.

A  m egfejtésre váró rejtvényként is olvasható versek 
m in dan n yiun k  közös p o étik a i em lékezetét, szótárát 
m ozgósítják, így az általánosító, apokaliptikus végkö
vetkeztetés m ellett olyan erősen reflektálnak a m agyar 
kulturális hagyományra, hogy nyelvbe vetettségük nem 
vitatható körülmény. A z  Elnyugszik a z  Isten, m iközben 
Radnóti Tétova ódáját idézi, az emberarcú Isten portréját 
skicceli fel: „Péntek este. N em  siet sehova, /  alu n n i kell, 
m ert hosszú volt a hét.” A  saját m egváltásáról lem aradó 
ember krónikája a M agányos a z  Isten : „M inden csak úgy 
elrohan m ellette! /  É s a neten is -  m ár rég m ás az Űr.” 

Petri A pokrif című versének szituációja pedig („József 
nem tud elaludni, /  keres valami piát. /  N em  lel, felkel”) 
Petőcznél a Tegnap a z  Isten soraiban ölt újra testet: „Kicsit 
részeg volt tegnap az Isten, /  s kikezdett este az Icával is.” A z 
új verseskötet „profán litániák” sorozata, közülük a Velem 
van az  Isten például a Petőfi-féle népies költészet tempójában 
és ritmikájában mond hasonlót: „Öregebbnek hittem /  a Te
remtő Urat, /  nézem, ahogy csendben, /  piros borral mulat.” 

A  kötet harm adik  egysége, A  lezáru lt id ő  a  költé
szettörténet legfontosabb ritm ikai form áin és retorikai 
alakzatain tekint végig. A z  időmértékes verselés egyik 
legszebb, az antik  m etrum okat híven követő darabja a 
Pantitész, sp árta i harcos szavai a  h alá la  előtt. A  verses
könyv utolsó részének elemei a görög esztétikai, filozófiai 
gondolkodás héjait lehántó darabok, amelyek Pathoszt és 
Ethoszt, a retorika két alapalakzatát megszemélyesítő so
rokkal telnek meg. Petőcz Pathoszhoz írt versei, amelyek 
ars poeticaként is olvashatók (LevélPathoszhoz; Pathosz- 
nak ír t  szonett; B arátom , Pathosz) ezt a retorémát nem  a 
m ai köznyelvi értelmében, hanem  eredeti, a  szenvedés,



megrázó testi élmény, szenvedély jelentésében használják. 
A  hozzá, az antik retorika fontos, életre kelő figurájához 
írt versek azért is izgalm asak, m ert egy középkori form a, 
a szonett segítségével beszélnek a posztm odern kor nem  
különösebben szívderítő lehetőségeiről:

„H áború ban  élünk, az ölés 
tudom ányát PhD -fokozaton 
oktatják  beszűkült agyú 
professzorok, és szavaikhoz

Téged rendelnek hozzá, Pathosz...” (LevélP athoszhoz)

A  meggyőzés művészete, a szónoklattan lélektani (pathosz) 
aspektusa mellett az etikai (ethosz) is szerepet kap. Dialógu- 
sukaköltő számára kijelölt feladatként tartja evidenciában a 
világ magyarázatát, a  mindenkori és állandó következtetés 
vágyát, zzEthosz imádkozik című versben például így: „Ahű- 
vös Ethosz szomorúan nézi /  Pathosz látványos pusztításait.” 

A  kötet jó l körülhatárolható csoportját azok a szö
vegek alkotják, amelyek a gyarm atosítás utáni világokat 
a felvilágosodás és a korai kapitalizm us viszonyai között 
utazó „civilizátor” sztereotip tekintetén keresztül láttat

ják, amelyek a glóbuszt körbejáró, de csak vakfoltokat lá
tó utas attitűdjét elevenítik fel. „Van egy bennszülött nő, 
/  ak i olykor kedveskedik velem.” (Bennszülöttek között)

„B ennszü lött vagyok m agam  is.

Éppen olyan vagyok, m int ők, 
ak ik  Isten nyelvét beszélik, 
h itük  szerint.” (M agam  is, m iként)

Petőcz A ndrás lírájának versbeszélőjepoe/a doctus, a köl
tészetre mint formai és esztétikai problémára mániákusan 
reagáló versbeszélő, aki bár témaválasztásaiban aktualizál, 
ám  az uralkodó kánonokra és trendekre láthatóan fittyet 
hány. Évtizedek óta az általa kulcsszavakká tett szótár 
elemeiből válogat, csak a szeretett, kom fortossá tett for
m ák terepén kóborol. Sejthetően nem  lesz ez másként a 
jövőben sem: a M űhely legfrissebb (2016/2.) szám ában 
olvasható versei (Istennek tetsző; Jegyzetfüzet; K icsi Létezd) 
A m egvénhedtIsten  ciklusaiban is m egtaláltákvolnaahe- 
lyüket. A  tém a m egunhatadanságát e líra variációs poten
ciálja és a lírikus m eggyőző rögtönző készsége szavatolja.

K ovács K riszta

Eleinkkel énekelni

E van gélikus és reform átus gyü lekezeti énekek (1601
1700). Szerkesztette és a jegyzeteket ír ta  H . H u bert 
G abriella. A  szövegeket V adai István , a  dallam ok at 
Ecsedi Zsuzsanna rendezte sajtó alá. Balassi K iadó, B u 
dapest, 2016. (Régi M agyar K ö ltők  T ára  X V II . század 
17.) 1222 (733 +  489) o.

Rendkívüli vállalkozás: egy egész évszázad főleg ismeret
len szerzőktől szárm azó gyülekezeti énekeit összegyűj
teni, rögzíteni, forrásaikat m egkeresni és dallam aikkal 
együtt közölni nagy erőfeszítést kívánt a kötet m égoly 
k itűnően  felkészült m unkatársaitól is. Türelem , kitar

tás és nem  kevés idő kellett az előkészítéshez: úgy tu 
dom , bő  m ásfél évtizedig tartott a m unka. M egjelenése 
szakm ai siker és egyúttal jelentős egyházi esemény: a 
belső cím lapon egy Luther-portré felett azt olvassuk, 
h ogy  a kötetet a M agyarországi Evangélikus Egyház 
Reform áció és nem zet tem atikus évének (2016) ajánlják a 
szerkesztők. H iszen jövőre lesz a reformáció kezdetének 
500. évfordulója, több konferencia, ünnepi rendezvény 
em lékezik m ajd  erre világszerte, de ezek sorában ez a 
kötet szerintem m ostanáig a legméltóbb hazai emlékmű.

Ez im m ár a tizenhetedik kötete az 1952-ben elterve
zett és első kötetével 1959-ben megjelent R M K T X V II.


