(Fiatal)embertan
Molnár Zo|tánzAz utolsó előtti mosoly.Mentor Kiadó, Marosvásárhely' 1997.
,,Sunoma lelkipornográftát."
(MolnárZoltán:Mindeg mese)
Molnár Zo|tánIg7z.január 5-énszületettMarosvásárhelyen,ésl995.júliusI2-én
halt megPécsetttüdőrákban' s a (például)szinténfiatalon,szinténrákban meghalt
harmadik Forrás-generációsVass LeventévelellentétbenMolnárnak Az utolsó
előtti mosolycímmelki is adták posztumusz,mégmagaszerkesztette(?) kÓtetét:
,,Nemkötelező ésmerev etan:lkÖtetbeszedtemelhulló szavam.''(1'47.o.) Irodalvolt
mi szimatomatdicséri,hogy ha barátom (aki Csíkszeredábanévfolyamtársa
Molnárnak) nem ajánlja elolvasásraa kötetet, akkor annak első ismertetŐjebizonem intézményesült,
nyáracsak késŐbbíródik meg. Költőnk ugyanis(életében)
egyetlenfolyóiratban sem kozÖlteverseit, mégaz IfjúmunkásIM-oldalain sem
(1988-ból származnakelső versei), ami pedig maryarországi,,közléseit'' illeti
(Molnár Zoltán 1990-bentelepedettát Magyarországra),érdemeseZ ügyben a
kötet e\őszavátirl Perczel Iswánra hagyatkozni:,,Eszembejutnak azok az idők
(.'.),amikor verseivelpróbáltamházalnibudapestifolyóiratoknál,ahonnanértetMolnár 7fr|Íán
kaptamvisszaakézíratokat...''
len ésigazságtalanmegjegyzésekkel
sem ide, sem oda nem tartozott tehát (ésnemcsak,,irodalmílag''nem: állítólag
mélydepresszióbakergettea költőt,
Molnár folytonospécsilerománozásaegyéves
Hogyvégiilmégiserdélyi(költő) lett, Perczel
ami csak siettettea rák kifejlŐdését.)
szerint egyá|ta|ánnem véletlen:,,(...)felöttött bennem a gondolat, hogy talán
hazájában,Erdélybenképeseklesznekértékelniaztazegyszerrekeserűésjátékos'
abszurdésfilozofikus,frivol humorralmélyteológiát rejtŐ szellemet,amely ezeket
nyersebbés
a kolteményekettáp|á|ta.Tblán _ gondoltam_ ott, ahol a szenvedés
mindennapibbvalóságnak számít (...),jobban megértik7'o|tánnaka kozmikus
A sósabb konnyekenkívül
könnyen játékkáoldó szenvedé1yét.''
erejű szenvedést
perszekritikának is lennie kéneErdélyben,ésorÖmmelállapíthatommeg' hogy
Molnár 7-o\tánkotete kapcsán (is) műkÖdotta dolog, a 81 versetszámláió könyv
ugyanis- kéttucatnyiversetleszámítva- számomraigen érdekesolvasmánynak
bizonyult.
el kell időznöm a
ismertetésére,
Mielőtt azonbanrátérnéka kotet részletesebb
milyen útonhogy
a
bevezetőben,
Említettem
impresszumnál.
fülszövegnélésaz
viszont,
szomorúbb
Sokkal
költészetéhez.
módon érkeztemel énMolnár 7n|tán
is
akkor
hagyatkozom,
hogy ha kezembeakad a könyv, éscsupán a fülszivegre
_
mint
a
versek
elolvasatlanmarad(tvolna) a Molnár-kotet. Visky András ugyanis
olvasásakor kiderülÍ:3 (azaz:három) vers alapján - a kotetnek egy számomra
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tekintve sem a legfontosabb) osszetevŐjét
kevésbéérdekes(ésa kitet egészét
emelteki - ,,ilyesformán'':
,,Vajonmiértolyanvonzó a (mindenkorí)kÖltŐ számára
az elemi lét',a tŐlünk távoli? Tblán,mert a koltészet,tágabbértelembenpedig a
vágyik, atra' hogy magátÓl értetődő legyen,velünk
művészetilyes egyszerűségre
tévŐésvelünk élő,mint ami résztvállal életünkből.''Továbbá:,,Az emberi mivolt
keszkenőt>Isten
hanemaffa'hogy azéletet<mint
nemegyszeriÍenvigaszraszorul,
kivasalja,ígymáris <újvilágterem>'megmutatkozika láthatatlana láthatóban,a
szerinta fülszövegnek nemSzerényvéleményem
nyelvtitokzatoscsodájarévén.,,
csak ízelítŐtkell adnia a kötetből, hanem be kell vezetnie az olvasót a könyv
vllágába,s bár az ,,elemilét''-besok minden belefér,s bár Visky Andrásnak alap.
nem tudomnem roppant nagyközhelyekvetően igazavan- a fenti kijelentéseket
nek mínősíteni:ha ilyen (kb. ennyi) a fülszoveg,milyen lehet maga a kotet? A
(mindenkori) koltŐ esetébenpedig hiányzik a zárójelből a kérdőjel_ ha másért
nem' úgya PC jeleként.Persze ,,utóbb kÖnnyebbegy rendezlnek divatos proorgazmusafelett,mint szegény
dzsektjeialapján rendelkeznia színjátszássavanyú
o.)
(1a5.
saját
éIetét.,,
Hamletnek Összeeszkábálnia
Molnár 7-oltánkötete (míntmár említettem)81versetÍaÍÍal'maz-ötcíklusban
e;gyhológu.ssal,illetve Epilógussal.Egészenpontosan79 versetésegyversrészle.
tet: nem tudom, a szerkesztő hibás-e, amiérta Hivatalos jelentésvalamikor a
jelent meg (vajonmikor ismervers részletekben
háboni utánról (19-22.o.) címÍí
aminthogyaztsemtudom,miértkell megisméthetjtikmega kímaradtrészeket?)
címűversnek(36.o.) a 71..oldalon
lődnie a (Némóntitokbanajtó csendbennyílik.../
_ immárA pillanat címmelnagybetűkéskozpontozásijelek nélkül.Kotve hiszem,
hogy az impresszumbanszereplŐ szerkesztő(Selyem Zsuzsa) fígyelmetlenségén
múltvolna a dolog, sokkal inkább arról lehet szó, hogy a ,,második''vers'az űj
cíklustbevezeÍődarabkéntannak címére(az énprivát indiszkréttiratragédíám)
formábanáll előtreflektál. Ami bizonyos:Molnár Zo|tán életműveérÍe|mezett
tünk,s mint ilyet,illik tematikuskategóriákbanmegismcrni:eszerintaz elsŐciklus
(Kopárszobanyitottablakokkal)|eiri verseket,enteriőrÖkettartalmaz,a második
újraírásai
(Az elmélyülés
pásztoiótékai)fŐleg(világ)irodalmianyagokparafrázisaí,
_ez utóbbi
Lábsárga lyulESzeptembervégén
(olyanversekkel,mint azogc)rÖgleltóti
Szerintema kotet legjobbVerse,de erről később),a harmadíkciklus (Az énprivát
jellegűverseketÍarta|mazza,
aZarspoeticákat,,,elméleti''
indiszlaétlíratragédióm)
(A
a szerelmesversek ciklusa a negyedik tengerhÓlgtekezt suttogják),az ÖtÖdik
ciklus pedig (Divina melancholia)azistenesverseké.Aversek ilyen skatulyázását
el, hanema kötet szerkesztŐje- aki pedigbiztosan
természetesen
nem énvégeztem
nem Molnár Zo|tán volt, ő ugyanis- tetszik,nem tetszik- nem hísza ,,hagyomácímiíverset'92.o.),illetvelogíkányos''mÍífajokban
(l. példáulaVidékirokonság
(51.o.) PerszeamígMolnárral eljutunk
ban:,,A nem A ésmind e logika téves.''
át kell rágnunk magunkata Zsengék(irtó unalmas)
az ilyesszerűkijelentésekig,
,,kategóriáján,,.
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é teszi az eredmény:kihámozni a krumplit önma,,A műveletet eleve kétségess
gábőI, és kijelenteni, hogv ahé)csupáncsak azért nyilvánítható selejtnek, mert
kisebb-kevesebb'mint a toltet? Ígyhát a meghámozott tartalmat nyugodt lélekkel
ami legbelül lakozik!:' (143.
kidobtam:éljen a felületesség,éljena|átszaÍ",vesszen'
lett kidobya,azvíszont
mégsem
o.) Molnár 7n|tánverseinek tartalma szerencsére
jó
ésrossz versek váltoigaz,hogy csak nehezen hámozhatő ki a zsengékkozül
gatják egymást 147 oldalon keresztül. Mint minden kezdő költőre, Molnárra is
azegza|jellemző a végletek,az ellentmondások keresése,a paradoxonok élezése,
_bárjellemző,
hogy nem tudom annyira ,,Szorosanolvasni'' ezeket a (gyentáltság
ge) verseket sem (Molnár ,,csak'' I992-ben szerzett tudomást betegségéről)'hogy
ne jonne be a képbe a tragikus végkifejlet felóli olvasat. EzÍntal tehát inkább a
versek poétikai megvalósításaitveszem górcső aIá,a kÖzhelyeket (,,A kardot sem
csorba, sem rozsda nem teszi fényesebbé'',61..o., ,,De jóslatokkal nem lehet az
embereket jóllakatni'', (104. o.), utánérzéseket(,,csakki küzdeni merész,annak
jut babár'', 60. o.) ugyanis semmi nem mentheti, ahogy a bombasztikus retorikaí
eszkozoket Sem:,,acsend bógeti motrait.'' (36.o.)A versek nem egy helyen érthetetlenek, a v er sbeszédet (sicl) pedig o lyan ciko rnyás mondatszornyetegek alko tj ák'
amelyeknek semmi keresnivalójuk egy versben (ebből van a legtobb, azért idézek
/ polhosszasabban):,,hatdimenziós hazugságokból / rakom ossze a megtévesztés
gárpukkasztó magatartás-/ folyamatának mozaikját"(z3.o.), ,,csak a lábamra
láncolt / otvenfontos ágyúgolyTgurul / periodikusan a meztelen igaz- / ságok ésa
banalitás útvesz-/ tői kozott'' (uo.), ,,agondolattól a tettig eklektikája l részegen
gordült le gvokereket / képezo erkolcsi normák kozott l poligonoTla.,, (27. o.),
(99. o.) Aváteszkedés (,,na,,rengó colonus ftldkozel-keletes lszajha-reménylete,,
gyon akartam /megnyitni szemeiteketti balgák'', 19.o.), azidőbe|iségproblémáján
elfilozofálgatás(''Történelmünkből tÖrténetetfognak i csinálni',,2L. o,,,,,látomá.
sok a végtelentérben l és a lefejezett kasztrált / és humánusan megcsonkitoÍt l
dekoratívidŐben'', 30.o.),az á|ta|ánoslét- (,,alétbonckésebelédvág,,,82.o.)és
nyelvkérdések.,túláSait'' viszont Szerencsésesetben tompítják sokat ígéróÖnreflexiói (,'szornt'szülotteZ a vers'', 17.o.), onmegfigyeléseí(,,énlazaz Nem kapitány
/ hiszen / lemerültem Dactil a némakapitánv ./megmértem-ea tenger mélységét
lusomon'', 46. o.). Ismétléseipedig (rossz verseinek egy-egyjó verssora visszatér
,,érett''kolteménr.eiben)mintha már a fent is említett sajátos logikához igazod_
nának.
Semmi meglepi nincs abban, hogy Molnár Zoltánnakazabszurd lehetett egyik
(uagylegfontosabb)élménye.Az,,A nem A ésmind e logika téves''(ez a sor kétszer
is szerepel Molnárnálr: az 51., illetve a I42. oldalon) helyétnemegyszerlogikai
csúsztatásokfoglalják el' amelyek _ sajnos _ a laikus számára teljességgelérthetetlenek: a ,'lénvegr'alójában kihámozhatatlan / hiszen azébenis fekete / nemcsak
súlyos''(47. o.), '.A kincs a szellem rabsága lszabadvagyok / Szellemem kincs tehát
/ önmagam rabja / vagvok''' (54. o.) Számomra viszont sokkal érdekesebbekMol-
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nár ,,válaszal,,a nyelvi abszurditás kérdéseire,melyek mintha Parti Nagy Lajos
utóbbít994 kozepénjelent
Szódalovagtósát,Rókatárpalkonyatkorjátídézlék(ez
verscímeiregondolok
partinagyos
meg'Molnár tehát ismerhettea verset):Molnár
végént
akár Parti is írhatta
elsŐsorban (Lóbsórga tyik, Rőt lőtt ló), de a Szeptember
volna: ,,Szívemamígéled,az ősz Szavatégedl lágy hahotával,noha hű szemeárt,
/ mint á|torz gravurat halomba beéget,/ ésúgykalapácsol, mint zotd kazuárt. ll
Figyelmezd lemondón e peryeruerőket, / ne lábadj a légbe,ha borzol a szán, l
traktorok éketlszorítanakszádba,ó, csopp Csocsoszán.''(65.
feszültena húsvéti
o.) A nyelvi játékviszont Sosemsüllyed a halandzsaszintjére,Molnár kitiínő
úgy'hogykozben
tud hatástkelteni pusztána szóösszetételekvariálásával
érzékkel
épít,hanema Szavakmegőrzik elsŐdlegesjelennemcsakazenére,szÓhangulatra
eZ:,,megtéstiket_ ha patetikusakarnéklenni, azt mondanám:azérÍelemzenéje
szakadt lórét sorompóz / lórést, pislogó lóerő l szabá|yozrésló-plzt _ lórŐtt
virradat - lŐtt lábúló.'' (86.o.)
!
(39. }
vitorlás a beszédszélcsendjében'',
(,,Szavam:
A metaforikuskifejezésekhez
o.) ,,lábnyomaidbanliliom terem / a tuskékhálája elkísérl ésszád szÖgletében
egy cseppnyivér'',133.o.)' kÖltŐi képalkotáshoz
felburjánzik / mosolycsíkként
(,,felfeleszá||ófenyŐk'',25.o.,,,sétabotárnyékftirdŐjében''
, LI3. o.) való érzéken
mintegyféltumégis
a
legiobb,aza
túlmenŐenami Molnár 7-oltánkÖltészetében
viccelek!)
a Tbdod,
nem
tényleg
catnyi késeivers' amelyekméltótársai (ésmost
karmokat
éj
hint el
Az
hogy nincs bocsánat-szerűverseknek. Az Ónéletrajzban,
verscímet
csak
négy
A tétovatébolyban(hogy
bennedben,a Tiijképtt)rténésselben,
társul
említsek)nyomasÍncsa fiatal költőnek: csodálatosanletisztultversbeszéd
csakhaldokló emberek
ahhoz,,azutolsó előtti mosoly'-hoz,amelyrevalószíniíleg
képesek.Nem szeretem'ha a pszichológiát beleártják az irodalomba, de ilyen
vett) klasszicizmusracsakis az adtisztánlátásra,(a szó legnemesebbértelmében
hatná meg a választ_ bármilyenmorbid legyenísez.Amit ennek az ismertetŐnek
megtehet,az Molnár Zoltán egyik antológia-darabjának(Napraaz írója ,,még,,
érek..
hangtÖlcs
) népszerűsítése:
forgó
bejárhatnékmindtenutat
haazóra <mosb-otmutat
előttem végtelenhegyek_
ez avégtelenénleszek.
Leszek,voltam,de most vagyok
megtehetem,mit akarok
de a végesért
mit tegyekha a végtelenénleszek?
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