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,,Kínodban énekelsz"

NOvOtha Gergellj|
,,Körtdnc és Litdnia. A vdndorhijszörűs."

Budapest, l998.

Bizony mondom néktek, ez az undor költészete,
NouotnU GergeIy undorodik a világtól, amelyikben aka-
rata ellenére élni kényszerül, Ezen nem csodálkozom,
Nincs egyedül, Csakhogy ilyen elszántan, töményen
írásba foglalva, bizony próbára teszi az olvasót, Külö-
nösen a Petőfitő] Vett mottó után, meg a Bevezetés
után, mert elhisszük, hogy valóban az következik, amit
abban ígér: előadásra készült kultikus szöveg_ Így már
a ,,BeVeZető" is abszurd.

Később, fol1tatva az olvasást, ha nem is rögtön fe-
ledkezel bele, de egyre jobban elmerú]sz. Lassan_ Mi,
ben? A filozófiájában, a gyakori, sőt mindig elképesz-
tő képzettárs ítá sa iba n, a nyeivi különcségeiben? Ter-
mészetesen együtt hatnak, a maguk bonyolultságáva1,

A kötetből megismerhető Novotny Gergely nem
egészen azonos azza],, akit a Barátseg lapjairól o]vashat-
tam, Írom, nem egészen, Már csak azért sem, mert (la-
pozgatásom szerint) azokból csak egy szöVeget Vett át
a kötetbe. Egy álom szöVeget: ,szamárháton a sivataq-
6an". Mondom mindjárt azt iS: kár, Talán a könyv ke-
mény és nagyon tudatos szerkeSztése parancsolta így.
Dehát valahogy mégis mások a korábban olvasottak:
több bennük a hagyományos érte]emben vehető köl,
tészet. Tartalmukban, képeikben, jól megtalált asszo,
ciációikban,

Így, aki ezt a könyvet lapozgatja, mást talá], mint
amit esetleg várhatott. A különbség nagyobb, mint az
azonosság, Nyilván szándékosan, ez a kötet így egysé-
ges, Egy bizonyos: nem egyszeri olvasásra va]ó.

Kiábrándu]tság? Lehetne aZ is, de inkább alkati ez a
világlátás. Mi van belúl és mi van kívúl? ,,A félelem io-
gos" - íria, Az. Hiszi: mindenki lehet eieve kijelölt ál-
dozat. Ana nem is gondolok, hogy ez nála vallási ere-
detű lenne, Egyedül kell tűrni, elszakadni, egyedül ki-
bírni. Itt elválasztottak. és nem kiválasztottak vannak,
A förtelemmel kell együtt élni, Negatív istenhitte] Vi-
tatkozni azzal, aki ilyen rosszul barkácsolta össze ezt
aZ egészet (,,Titok"), Istenkereső verse csupa méltat-
lankodó szemrehányás, Túl sok ismétlés, variációkkal
ugyan, mégis kimerítő. Ezt a kifáradást akaria éreztet,
ni, ezt a Világnyi gyötrődést - így érhet célt, A kérdés,
re, mint általában, itt sincs válasz: hogy aki ezt az elvi-
selhetetlen világot csinálta, mit akar, ,,ls mire való ez az
egész" .

Lényegében az istenről, (aki szeíintem itt nőnemű)
Vagy teremtésről szól a ,,Fíile ás nüle". Ellentétek külö-
nös párhuzama, ahogy közvetlenül a megsemmisülés
előtt ,,milqen szelíden kellemesek voltak a jóízek, melyeket ad-
táI, milyen qondtalanul vettem át taed ós a szemedben milqen

közvetlenül ós személyesen nekem szólóan keinqtek a cillag,
rend,surek". Mi ez, ha nem a végső boldogság, a felol-
dódás, a be]etörődés és az elfogadás? Pedig a szöve-
gek lényege ennek az ellenkezője, dühös tiltakozás az
egész ellen.

Akár kozmikus, akár apró a szöíny, szinte egyfolmán
félelmetes, Kapaszkodónak csak néhány kicsinynek
látszó szépséget tud felmutatni, de az, csak az a meg-
tartó, a ]ehetséges, a szűken (,,fukar kezekkel") mért
öröm. AZ abszurd, iróniával kevert undor tömege kö-
Zött hirtelen fe]csillan itt-ott a Szépség Vágya, sőt hite
- egy kép, egy elképzelés, egy örömke - mind a három
műfa jon belüL

Mert vers, prózavers és ptóza váltakozik a kötetben,
valószínű, ezért a kissé zavaró kettős kötetcím, A sorok
közt várat]anul fe]csillanó szépség minden ellenére
bizonyítla, hogy a látszólag mindenen kívül álló undor
írója is szeretne nem, Vagy iegalábbis nem ennyire
undorodni, És képes is rá, ha már kívül nem, belü] ta-
lálhat megkönnyebbülést, a versben, Megpróbálja,
megtalálja, Segítenek-e ezek a kapaszkodók, a kis
szépségek? Néhány példa az egyik versből:

,,. . . az iskoldbóI hazatérő kislánaoh nevetqélése úira kiteregeti
a felhóftet az égre"' vagy ,^ házakkal teleszőtt dombfuit d,orom-

úolr", De mi van a végén? A naponta megismétlődő ke-
resztre feszítés, s a ,,törődjünk bele, ha már megszökni nem
fudííÉ", Megint csak a megválthatatian félelem, a fe-
nyegetésekkel teli világ, Beleful]ad, amit felcsil]anó
vigasznak vélt.

Mi marad? Monoton ismétlése a Nagy Rondának,
körültapogatása, annak, ami mindent elönt, elront,
mindenre láte]epül, (,,A poL") AZ iSmétlések variánsai-
val is ezt a nyomasztó, leküzdhetetlen rosszat fejezi ki,

{,,Virágos mező csatatér", ,,Furdal a lelkiismeret") Ke,
vesebb ismétléssel, tömörebb, emészthetőbb lenne
az olvasónak. Ha nem győzhet a ló utáni vágy, inkább
gyűlőletbe totkollik, Kirekesztettek - hát kiváItam. De
mégis 1ó lenne kitöIni, összebúini valakivel. Ezt is
megpróbálja egy vallomásos könyörgéssel, de nincs
segítség (,,A túloIdalon"),

A kotábban folyóiratunkban magáróI írt ,,sikertelen kí-
sórleteh sorát" mégis megtörte ez a kötet. Végül enged-
tessék meg egy szubjektív megjegyzés: nekem a
szabadversek tetszettek leglobban, oldottabbak, töré-
kenyebbek, Legszebb a ,,Csiholás és kanóc". Miért? Rész-
ben, mert abszurd kerek történet, mese-mélyből fa-
kasztott és kivételesen ragyog: boldog vers! Íme, a vé-
ge, arról, hogy valaki elindult

fel az állvánqokon egyedül,
maqánqosan és vítte az én tüzemet,

és ott álkunk mindketten
a haldohló nap fénuében bearanLpzlttan-

sinka Erzsébet
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