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k r U p p  j ó z s e f

„nem én Írom”
G. István László: Nem követtem el (Versek 2011–2013)

Ha nem számítjuk kétnyelvű válogatott kötetét, g. istván lászló, aki lassan negyedszáza-
dos költői pályára tekinthet vissza, immáron a tizedik verseskötetét tette közzé az idei 
könyvhétre. a 2015-ös Repülő szőnyeg után, mely egyszerre a kötött költői formák tan-
könyv-példatára és verseskötet, a szerző visszatért korábbi műveinek alkotásmódjához, 
és ciklusszerű egységességű kötetet hozott létre. a magvető időmérték sorozatában megje-
lent könyv címe és alapmotívuma a magyar irodalom egy fontos és sokat idézett szövegé-
re, pilinszky jános 1973-as Merénylet című, kétsoros versére utal: „megtörtént, holott nem 
követtem el, / és nem történt meg, holott elkövettem.” a pilinszky-vers a soá utáni etikai 
diskurzusok egyik központi kérdésére keres választ, a bűn problémáját a felelősséggel 
összefüggő ok-okozati viszonyokról metafizikai síkra helyezve.1 a Nem követtem elt aligha 
tekinthetjük a gnómaszerűen tömör szöveg kommentárjának vagy továbbgondolásának. 
g. istván lászló saját költői világot hoz létre, mely csak érintőlegesen kapcsolódik 
pilinszky szövegéhez és annak etikai dimenzióihoz. jól látszik ez már az Első védőbeszéd 
felütésén: „nem történt meg, holott elkövettem. / Dülöngélek, mint a tangóharmonika / 
potroha. Holott semmit se ittam. / persze, józan se vagyok. Összeálmodok / egy részeg-
séget, az is jobb, mint józanul / szorozni, osztani.” (5.) a Nem követtem el nem „valódi” 
védőbeszédekből áll; a költemények egyrészt kísérletek egy szubjektum megragadására, 
másrészt közelítések az emberi állapot feltételeinek körülírásához.

a kötet versei egy fontos formai különbség szerint két nagy típusba tartoznak: az 
egyikbe azok sorolhatók, melyek beszélője egyes szám első személyben szólal meg, a má-
sikba pedig azok, melyek harmadik személyben beszélnek egy kandi nevű alakról. 
mindkét csoportba harminchét vers tartozik, bár a kötet záró darabja, mint látni fogjuk, 
egyszerre én-vers és kandi-vers. a két típusba tartozó szövegek jellemzően tömbökben 
helyezkednek el (hosszuk a kettőtől a kilenc költeményig terjed), ezek egymásra követke-
zését nem szervezi jól áttekinthető algoritmus. az egyes 
szám első személyű szövegeket nem lehet mindig egy jól 
meghatározható szubjektumhoz kötni, de vannak a kötetben 
személyesnek mondható versek is, például egy egész 
miniciklus az apa haláláról – akit a tájékozottabb olvasók 
természetes gesztussal azonosítanak géher istvánnal –, ben-
ne az Ötvenkettedik védőbeszéddel, melyben a költő saját ko-
rábbi versére, a Nevető oltárra is reflektál.

1 ld. Beney zsuzsa: naplótöredékek. Vigilia 2006/9. 675–677. a 
motívum története szempontjából fontos nádas péter Világló 
részletek című memoárja (jelenkor kiadó, Budapest, 2017), ld. 
különösen a második kötet 65. oldalát.
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Hogy miért a rendkívül kevéssé poétikus kandi nevet viseli a g. istván lászló által 
megalkotott figura, nehéz volna egyértelműen megmondani. a szótári jelentés, ’kíváncsi, 
leskelődő’, illik a világban mozgó és figyelő alakra, noha a felderítés vagy a voyeurizmus 
motívumai nem hangsúlyosak a könyvben. a versek egzisztenciális érdeklődése miatt azt 
sem zárhatjuk ki, hogy eredetében kant és gandhi nevének egybegyúrása rejlik. kandi 
első említése történetesen így hangzik: „Két élet nem elég egyet / elfelejteni. mondja kandi, 
ha hinne / lélekben, vándorlásban.” (Harmadik védőbeszéd, 7.) azt mondhatnánk, olyan 
figurával van dolgunk, aki se nem kant, se nem gandhi, de a nevével emlékeztet ezekre a 
nálánál jóval nagyobb tétekkel játszó alakokra. Ha pedig rejtvényfejtésre adnánk a fejün-
ket, akkor K-and-I-nak is olvashatnánk a nevet, ahol az I az angol ’én’ volna vagy akár a 
szerző istván nevének rövidítése, de nem tudnánk, mire vagy kire vonatkozik a K. 
fontos-e ez? lehet, hogy nem, de olvasás közben erősen foglalkoztathatja az olvasót, ép-
pen a név kevéssé szerencsés hangzása miatt.

némelyik versben kandi lényegében az ember szinonimájának tekinthető. ilyen a 
Harmincötödik védőbeszéd, mely azt is világossá teszi, milyen képlékenyen értendő a versek 
műfajmegjelölése. „védeni kell kandit. nincs olyan hosszú / vádirat, amit a védelem ne 
követne. / követi, és meg kell halnia. a védőbeszéd / csak annyi: nappal volt, és most 
este lenne. / a védőbeszéd csak annyi: este volt, és most / itt a nappal. kandinak meg kell 
halnia. / senkit nem vigasztal. meg kell halnia kandinak, / senki nem esik kétségbe tőle. 
még egy / éjszaka, még egy nap. el kell venni tőle. / még egy nap. még egy éjszaka. 
vissza / kell neki adni. kandinak meg kell halnia. / kandinak meg kell halni.” (39.) a 
kötet egyik leghatásosabb verséről van szó, s ez nem csak témájának köszönhető. a halan-
dóság nem éppen újszerű problémáját itt nem valamely új felismerés teszi érdekessé, ha-
nem a látszólag eszköztelennek tűnő költői nyelv, melynek működése nagyon is tudatos 
és finom műveleteket fed fel. a legszembetűnőbb ezek közül természetesen a variációt 
magában rejtő ismétlés, mellyel a vers beszélője makacs következetességgel közli az elke-
rülhetetlent, és az utolsó sorban a főnévi igenév személyragjának elhagyásával (a halnia 
helyett a halni használatával) a mondat másfajta szegmentálását is lehetővé teszi: a „meg 
kell halni” nemcsak kandira, hanem minden emberre érvényes állítás. a versnek ezen a 
pontján tehát már nemcsak az a képlet igaz, hogy kandi mint az emberi nem képviselője 
halandó, s az ő halálnak kitettsége példának tekinthető, mely révén a vers beszélője és 
olvasója saját létfeltételeivel szembesülhet – hanem az is, hogy a grammatika magában 
hordozza ezt a tudást, és feleslegessé teszi az azonosítás/azonosulás műveletét, ponto-
sabban alternatíváját kínálja annak. a „meg kell halni” szintagma megnyitja a verset 
Babits Ősz és tavasz között című költeménye felé is, melynek – bár más szerkezetet alkotva 
– szintén meghatározó eleme az ismétlés. a g. istván lászló-vers alapmondatának fontos 
hatáseleme a Kandinak és a halnia szavak fonetikai egybecsengése, melyhez hozzájárul a 
főhős neve és a megfellebbezhetetlenül kimondott kell ige alliterációja. Hasonlóan műkö-
dik az utolsó előtti sorban a „vissza / kell neki adni.”, mely anagrammatikusan tartal-
mazza kandi nevét.

a vers tudatosan színre vitt logikátlansággal mutatja meg azt, hogy nem képes ma-
gyarázatot adni arra, miért kell meghalnia kandinak. a harmadik mondat („követi, és 
meg kell halnia.”) nemcsak azért figyelemre méltó, mert megbontja a vers szövegtani ér-
telemben vett jólformáltságát (a „követi” alanya a „vádirat”, míg a mondat második fele 
kandira vonatkozik), hanem azért is, mert logikai viszonyok feltárása helyett mellérende-
léssel állunk szemben. tehát nem azt olvassuk: „bár a védelem követi a vádiratot, 
kandinak meg kell halnia” – a két mozzanat közötti összefüggés megkérdőjeleződik ezál-
tal, és a „védőbeszéd” hatékonysága nem tűnik adottnak. a „védőbeszéd” nem tudja 
megmenteni kandit a haláltól, s láthatóan nem is ez a beszélő célja. a bibliai teremtés 
könyvével való intertextuális játék kandi halandóságát a teremtett világ idejének alap-



1127

szerkezetével kapcsolja össze – azzal, hogy a nappal után az este következik –, és a vers 
nem a célelvűség felől, mint védelemül szánt beszéd értelmezhető, hanem sokkal inkább 
konstatív jellegű megszólalásként.

Bár az apologetikusság a versek jó részében legalábbis idézőjelbe tehető, a könyv cí-
mének alapvető mozzanata, a tagadó modalitás, végigvonul a könyvön, és megannyi 
alakváltozatban tetten érhető. jellemző ebből a szempontból a Huszonhetedik védőbeszéd, 
melyben jól megfigyelhetők a kötet kis elmozdulásokkal, apró lépésekkel dolgozó költői 
nyelvének sajátosságai. „azt hiszi, / ezt a vázát is odatette az asztalra, pedig csak / tesze-
geti. nem tud tenni semmit. nem bírt születgetni, / hát éleget, aztán halogat.” (31.) a 
„gatás–getés” nemcsak tematikai síkon játszik itt szerepet, a nem látványos költőiség, az 
óvatos nyelvi operációk meghatározói a vers stílusának. a beszélő és kandi perspektívá-
jának különbségén túl éppen ezek teszik a szöveget érdekessé: a tenni elcsúsztatása az 
’odatesz’ jelentésről a ’csinál’-ra, a hal-ogat/halogat kétértelműsége a teszeget mintájára kép-
zett igealak és a ’halasztgatás’ között. kandi a majdnem-igen és a nem között létez-get, alap-
vető megnyilvánulása a visszakozás. jelentéktelenségének tudatában „éleget”. „kandi 
sosem gondolt magára, / úristen, sosem gondolt magára.” (Uo.)

a Tizenkilencedik védőbeszédből kiderül, kandi szeretne másmilyen lenni. itt azzal 
szembesülünk, hogyan tekintenek mások kandira, aki „életfelületét” lakkozza, hogy 
„fodrozás nélküli arctükör” válik belőle. a vers beszélője „hősünket” karszékhez hason-
lítja, aki azonban elégedetlen önnön kényelmes voltával – kényelmetlen szeretne lenni. az 
unalmas figurára adott reakciók leírása után a vers így zárul: „képtelenség leáztatni / a 
lakkot, kandi próbálja: emlék nélküli / örvény vegye birtokba köldöktől lefelé / a testét, 
aki elszáll, puszta feltételezésétől / annak, hogy egyszer megkívánja.” (23.)

azt hiszem, ezen a ponton már-már az értelmetlenségig jut el a vers, nehéz kihámozni, 
hogy mit is jelentenek ezek a sorok; talán túlságosan nagy súly kerül itt a sajátos értelem-
ben használt elszáll igére. e költői nyelv előbb említett sajátosságai mellett szólnunk kell 
egy másik jegyről is, a nehézkességről. a Harmadik védőbeszédből fentebb idéztem a követ-
kező mondatot: „mondja kandi, ha hinne […]”. érdekes casus mixtust hozott itt létre a 
szerző, furcsán keverve a kijelentő és a feltételes módot. ez a grammatikai különösség, 
érdesség g. istván lászló poétikájának szerves része, melyet, azt hiszem, inkább csak 
többszöri olvasásra fogad el az olvasó, elsőre inkább zavaró lehet.

De térjünk vissza a Nem követtem el tagadásaihoz. a versek beszélője rendre nem pozi-
tív kijelentésekkel határozza meg önmagát, hanem arról beszél, hogy mi mindent nem 
csinál. a Tizenhatodik védőbeszéd például, akár a kötet első darabja is, a nem ivás motívu-
mára épül, s meglepő módon így kezdődik: „Ha lenne feleségem, válással fenyegetne. én 
/ nem iszom.” (20.) később megoldódik a rejtély, és a lírai alany megmagyarázza ezt a 
logikai furcsaságot: az alkohol nélkül (is) létrejövő „részeg nézés” elviselhetetlen. ez a 
vers a könyvnek a költészetre explicit módon reflektáló vonulatába tartozik, szerepe van 
benne az „írás” és az „ivás” szavak közelségének, és megidézi több magyar költő alakját. 
a nem cselekvés a tárgya a Harminckettedik védőbeszédnek. ebben a gyermektelen kandiról 
olvasunk, aki istenhez szól, ábrahám történetét felemlegetve, és akiről a vers beszélője 
megállapítja, tettek nélkül nem ismeri a következményekkel járó élet dimenzióit.

a negativitás érdekes változatát jelentik a téves azonosítás motívumán alapuló versek. 
a Hatvanharmadik védőbeszédben az én-t egy – a vers szerint minden bizonnyal őrült – sze-
mély zsidónak véli, és ezért (!) japánul „szól rá”. Hogy az én nem vallja magát zsidónak, 
nem érdekli, ahogy az sem, hogy nem nő, és ezért nem fog tudni válaszolni arra a kérdés-
re, hány magzatelhajtáson esett át. Hasonló logika működik a Hatvanhetedik védőbeszéd-
ben, melyben az én-t vaknak hiszik, ő pedig nem meri bevallani, hogy látó, és nem tudja 
elhárítani a felajánlott segítséget. „Hosszan vizsgáltam magam az enyhén / púderes, há-
tul foncsoros fényben. talán / a szemem lett ennyire tompa, fénytelen? kristálytisztán / 
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vakított rám a tekintetem. Hogy ő megérti. annyira / szép, amikor valaki a semmit nézi, 
és / hogy a bátyja is, akinek mindkét lábát / levágták, cukros, sokszor kér karácsonyra / 
cipőt.” (71.) Hogyan szembesíthetik mások a személyt olyan identitáselemekkel, melyek 
nem tartoznak hozzá? erre a kérdésre keresik a választ ezek a versek, melyeket egyúttal 
gyakorlóterepnek is tekinthetünk: ezek az én-t olyan helyzetekbe vetítik, melyekben jog-
gal mondhatná, „nem követtem el”.

talán az eddigi példákból is látszik, hogy a kötet igazi erőssége azokban az ötletekben 
rejlik, melyeket a szerző következetesen gondol végig tizenöt–húsz soros verseiben. ilyen 
az, milyen lehet egész nap legelőn tartózkodni (Negyvennyolcadik védőbeszéd), ilyen az ak-
várium motívuma (a lírai alany soha nem akart akváriumot), az elpusztult halak képével, 
mely összekapcsolódik egy szeretett személy – feltehetőleg az édesapa – elvesztésével 
(Ötvenötödik védőbeszéd). figyelemre méltó a holttest fizikai értelemben vett sorsán gon-
dolkodó Huszonnegyedik védőbeszéd, emlékezetes az „emésztetlen beszéd”-en kérődző 
kandi szájának jövőjén, elképzelt ereklyévé válásán töprengő Harmincnyolcadik. a több 
költeményben előforduló kutya motívumhoz kapcsolódik a kandi örömét jelző „előcsó-
válás”, ez is koherensen felépített szöveget eredményez (Hatvannegyedik védőbeszéd).

sajnos nem egy esetben megfigyelhető, hogy az egyébként következetesen építkező vers 
a végén romlik el. például a Hetvenkettedik védőbeszéd, mely azt a képzetet viszi végig, hogy 
kandi megfojt egy nőt, úgy nyúlva hozzá, miként egy hangszerhez. itt fontos szerepe van a 
hang médiumához tartozó motívumoknak, majd a vers így fejeződik be: „közvetlen a halál 
előtt / egy nedves üveghang: / ahogy négy-öt virágszár / egybefogva zöld levet ereszt.” 
(76.) Bosszantó képzavar ez egy egyébként ép gondolatmenet végén. a Huszonkettedik védő-
beszéd is hasonló bosszankodásra ad okot. a „kész vagyok. rohanok. megyek.” (26.) kezde-
tű szöveg, mely az én és egy kutya egymásra kopírozódása miatt izgalmas, így fejeződik be: 
„megyek. tietek / vagyok.” (Uo.) az utolsó, rövid mondat feleslegesen, mintegy toldalék-
ként került a szöveg végére. és még egy példa. a Negyvenhetedik védőbeszéd egy gyorsétte-
rem mosdójában való találkozást mesél el, ahol az én egy korábban sosem látott ősellensé-
get pillant meg, akit egy másik korban gondolkodás nélkül meg kellene ölnie. „azonnal 
egyedül maradtam, ellenség / nélkül. jutott időm hányni. De / nem hánytam.” (51.) túl 
azon, hogy az azonnal az adott szöveghelyen nem szerencsés szóválasztás, az egész idézett 
részre igaznak érzem, hogy nélküle jobb lett volna a vers.

a kötet utolsó előtti versében az én a védőbeszéd mondásának idejét összekapcsolja 
saját életidejével: „a védőbeszéd elmondása közben meghalt / az apám.” (Hetvenharmadik 
védőbeszéd, 77.) ezt úgy tekinthetjük, mint a vers én-jének és a szerzői én-nek és életrajz-
nak az összekapcsolását. az utolsó, letisztult hangú költeményben aztán az én leválasztja 
magáról a versírás tevékenyégét, elbúcsúzik kanditól és a védőbeszédektől. a műfajt az 
„imamalom” – „ártalom” – „óvalom” gondolati soron át értelmezve jut el a kegyelem 
mozzanatához. „nem én írom a beszédet. / a kegyelem nem szorul gondolatra.” (78.) a 
Nem követtem el zárszava a hit jegyében jut el az elhallgatás lehetőségének és szükségsze-
rűségének belátásához.


