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Kocka

Eljövendő emlékMilyen a költő dolgozószobája, 
gépbe ír-e vagy papírra, éjjel vagy 
korán reggel, hol rejtőzik az ihlet, 
s milyen a vers otthona? – a min-
denkori olvasót foglalkoztatják 
ezek a kérdések, egy kötetbemuta-
tón legszívesebben erről kérdezné 
a költőt. Pontos válasz nincs rá. 
Olyan mint az Isten, szerelem, 
a túlvilág. Körül tudjuk írni, de 
nincsenek rá pontos fogalmaink, 
lehetlen azt mondani, hogy a köl-
tészet a költő udvarában lakik a 
körtefa alatt. 

Viola Szandra  Használt fény-
források kötetétnek Hol van? 
című nyitóverse erre a kérdésre 
próbál felelni. Ez a vers elkülö-
nül tipográ fi ailag a többi költe-
ménytől, jelezve, hogy bevezeti 
a kötetet, összefogja a mondani-
valót, és erre a versre fűzhető fel 
a többi is. 

A költő érzékeny, leheletfi nom 
lírájának sajátossága az érzéki va-
lóság és az isteni, túlvilági létezés 
találkoztatása. A szerző rávezeti 
arra az olvasót, hogy a költészet 
a mindennapokban, az apró, lát-
szólag jelentéktelen dolgokban 
lakik, egy naplementében, egy 
mandulaszem ízében, de például 
a Hargitán is ott van, amikor egy 
mélyebb levegőt veszünk a tél kel-
lős közepén. Ott van a gondolat-
szakadásban, a magasszárú csiz-

mában járó mámoreltakarító nők 
tekintetében, a sötét éjszaka vi-
lágoskékjében, a májusig rohanó 
ködben, a pirított, az időkávéban, 
a szárnyakkal kitakart égben. 

Szandra verseiben egészen 
meghökkentő, plasztikus, fest-
ményszerű költői képekkel, 
egyedi szókapcsolatokkal talál-
kozunk: „a kivágott erdő a fák 

negatívja”, „a madarak lépte 
vagyunk, amelyet repülés híján 
tesznek”, „hiányzik belőlünk, 
ami a szirmok hervadásá-
hoz kell”, „a fák minden ősszel 
újraöregszenek”, „fellövik a 
mennybe a sötétségjelző raké-
tákat”, „a fák kezeslábasba öl-

töztetett lelkek”. „égcsokoládé”, 
„kereszténymagány”, „kenyér-
szetkereszt”.

A Nem visszatérő, hanem ha-
zatér című ciklus az emlékezés, a 
gyökerek, a család, az identitás, 
az elmúlás témákat bontja ki. A 
második ciklusban (A szenthá-
romság kétharmada) találjuk az 
Istenhez, hithez, a teremtéshez 
kapcsolható verseket. Ezeket 
néhol fi nom irónia hatja át, az 
És akkor Isten című vers jó pél-
da erre, itt ugyanis a Fennvaló 
megteremti a paradicsomi ma-
gányt, a bordaközti fájdalmat, a 
szorongást és az egyedüllétet.

A kötet legszebb, imaszerű 
sora a Magára hagyott kert 
című versben olvasható: 
„Istenem magammá változtass, 
mert az már te vagy”

A Csak tengerhez című ciklus 
zárja a kötetet, amelyben a víz 
a központi elem, s mintha a köl-
tészet maga is tengerré, folyóvá 
változna, naplementeszoborrá, 
zölden, narancsosan, lilásfeke-
tén üvöltő horizonttá, avignoni 
sárga és dobbanásvörös reggellé, 
amelyben az olvasó pompásan 
érzi magát.

Viola Szandra: Használt fény-
források. Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia, Budapest, 2020

könyvkalandok
LEVESÉRT KÖNYVET, AVAGY A FEGYENCBÁRÓ ASSZONYA

HOL LAKIK A KÖLTÉSZET?

Miklóssi Szabó István

12

háromszor kukorékolt a kakas
azon a hajnalon
égett az ágy alattunk: fényalom
pörgött a sötét mintha nyárson forgatnák
sóhajtott és kinyújtózott nagyon az éjszakánk
miközben ránk virradt halkan az ablak
álmomban is simogatgatlak

Ahova egyszer ránc lett, ott van valami írva.
Ha lefutott a lét-patak, nem fordíthatod vissza.
Lyuk marad ott, ahol örömök közt a baj bújt át.
Nem tudod könnyűvé tenni sorsod keze súlyát.

Kocka vagyok, a gömbölyű 
tárgyakkal együtt lakom
apránként kiütközik a kockaszer űség
nálunk minden gömbölyű alakon
a villanykörte, a lámpabúra,
a hajlatok reggel az ágyon,
az idő szögletes, miközben
a kedvesemet várom
a kabát válla, az almák 
kockák és lilák
ha jössz, nálam megérezheted
a kocka alakú tojások illatát
így sokkal könnyebben összerakható
lesz a világ

Hogy anyám miként fedezte föl Bözsike 
nénit, akinek faltól falig ér ő könyvtára 
volt abból a ponyvából, melyet a két vi-
lágháború között jelentettek meg, fogal-
mam nincs. Arról még kevésbé, miként 
sikerült a néninek a könyveket meg-
mentenie a világháborúban és a kom-
munizmusban. Arra emlékszem, anyám 
kíséretében heti három alkalommal 
megjelentünk egy zöld ételhordó edény-
nyel a néni kapujában, s kértük a könyv-
jussunkat. Adta az öregasszony szívesen 
– nekünk. Mert szó mi szó, olyan rossz 
természete volt, hogy a madarak sem 
mertek átrepülni a háza felett. Arról 
sem tudok, miként sikerült anyumnak 
megszelídítenie a végtelenül arrogáns 
és szigorú nénit. Csak arra emlékszem, 
velünk úgy viselkedett, mint akinek vaj-
ból van a szíve, na meg a könyvtárára. 
Nappalija összes falát könyvek borítot-
ták. Ennek látványa talán nála ragadott 
meg annyira, hogy harminc év múlva az 
egykori párom felcsattant, „mi könyv-
tárban lakunk?”, a lehető legtermésze-
tesebben válaszoltam: én igen (nem is 
tartott sokáig a kapcsolat).

Az olvasás is valahol Bözske nénivel 
kezdődött. Elsős koromban addig nyag-
gattam a házimunkával kínlódó anyámat, 
hogy olvasson föl nekem, amíg a kezembe 
nyomta a néni egyik féltve őrzött köny-

vét. „Tessék fi am, tudsz te már olvasni”, 
mondta. Igaza volt, tudtam. A bet űk még 
azon a napon, valamikor 1984 telén egy 
olyan világot bontottak ki előttem, mely-
nek bűvöletéből soha nem ocsúdtam föl. 
Nem is akarok.

Ponyvával kezdtem, mesével folytat-
tam. Megmosolyogtató útvonal a köny-
vek világához. Néhány év múlva ismét a 
ponyváknál kötöttem ki, mert fölfedez-
tem Bözsike néni folytatásos regényeit, 
azok közül is a Veronika, a fegyencbáró 
asszonya (1936) opust, Alfred Chambre
tollából. Hat kötetbe kötött tömény 
ponyva, ellátva a legképtelenebb tör-
ténésekkel. Például morfiumfüggőség-
gel, mirigycserével ember és gorilla 
között, különféle orgiákkal, szerelem-
mel, a mindenható szerelemmel. Falun, 
nagyszüleimnél a szénásban olvastam 
el, nem is értették, miért nem szalad-
gálok fel-alá az udvaron, mint minden 
valamirevaló gyermek. Akkora hatást 
gyakorolt rám a mű, hogy hetekig rém-
álmaim voltak, olykor könyörögtem 
szüleimnek, hadd aludjak velük (azóta 
tudom, könyörögni szabad). 

Múltak az évek, Bözsike néni az örök 
ponyvák világába költözött, én is in-
kább a klasszikusokat nyüstöltem, köl-
tőnek, helyesebben szólva messiásnak 
készültem. Aki ír, az általában közölni 

is szeretne, így keresztez ődött az utam 
Bogdán Lászlóéval, aki finoman lebe-
szélt a költészetről („csak magadat is-
métled, azt is rosszul, ilyen rímeket, 
hogy világ, virág…”). Ez a lebeszélés 
a lakásán történt, ahol a mennyezeten 
csak azért nem volt könyv, mert tiltja 
a gravitáció törvénye. Laci elképeszt ő 
tudását támasztja alá az is, hogy tudott 
a fegyencbárós ponyvákról, egyik regé-
nyében beszélt is róluk. Olyan érzésem 

volt, mintha gyerekkoromba röpültem 
volna vissza.

A fegyencbárós művek még egyszer ke-
rültek kézzelfogható közelségbe. Valaki 
megvásárlásra kínálta, olyan drágán, hogy 
lehetetlen volt kifi zetnem. Azóta sem tud-
tam beszerezni e nemes ponyvákat, melye-
ket még a mindenható internet is alig ismer. 
Ha valaki tud róluk, szívesen meghívom 
egy tányér levesre. Anyum örömmel meg-
főzné, zöld tányérban tálalná...

Van, amikor a testet kell táplálni, hogy könyvhöz jusson az ember fi a. Akkor 
is, ha ez a test történetesen egy boszorkányéhoz hasonló, akit ől rettegett a 
környék összes gyereke, állítólag a tulajdon (feln őtt) gyermekei is. Bözsike 
néninek hetente háromszor vittünk ételt, ő pedig ponyvát adott cserébe.

A Meteor időszaki hetilap (jelentsen ez bármit) 1936. december 1-jei számában kikel a bődületes tartalmú ponyvaregény ellen




