
érettebb lírikust jellemzi. Persze neki is voltak
ösztönzői, s monográfusa mindenek előtt eze
ket a rejtett, de elég pontosan körülhatárolható
kapcsolódási pontokat tárja föl. Teszi mindezt
vonzó személyességgel, amolyan apai gesztus
sal, szeretettel fordulva az új nemzedék törek
vései felé, amelyek a magyar líra új útját sejte
tik. A személyességet jelzik a szellemes címek,
az apás gesztust pedig ahogy Kadebó visszaem
lékszik azokra a művészi és a művészeteken kí
vül eső jelenségekre, amelyek Turcziék generá
ciójának a világhoz való viszonyát motiválták.

Az indító élmények közül Radnótira, Vas Ist
vánra és Juhász Ferencre utal, s mellettük T. S.
Eliotra. Talán nem ok nélkül egészíteném ki ezt a
névsort Rilkével, igaz, ez már csak azért sem
meglepő, mert a modern lírának ő volt az egyik
legfontosabb elindítója a dolgok tömörítésével és
lecsupaszításával, s mindezt úgy tette, hogy az
ábrázoltak mögött összefüggéseik is fölsejlettek.
A hazai költők közül pedig Tandori Dezsőt emlí
teném, mint az új lírai törekvések kezdeménye
zőjét. Kabdebó találó meglátása szerint Turczi
nem állít, hanem kérdez, ami ugyancsak a lírai
modernség jellemzője. Szegről-végről az újhol
dasok, poétikájával is rokonságot tart, s talán az
a legizgalmasabb, ahogy végül rátalált arra a
hangra és kifejezésformára, amely csak az övé, s
amelynek révén a mai líra meghatározó alakjává
érett. Ennek a belső érlelődésnek egyik érdekes
jellemzője, hogyaszabadvers kötetlenségében
szinte fickándozó költő fegyelmezve képzelete
csapongását a bölcselő módján igyekszik értel
mezni a jelenséget. A lassú érdeklődésnek egyik
kiemelkedő darabja a Tizenkét versbó1 alakított
Egy év. E ciklust általában kiemelik Turczi István
lírája méltatói, s ezt teszi - teljes joggal - a mo
nográfus is, szép elemzésében igazolva, hogy a
költő egyaránt otthonos az ó- és újszövetségi
Szentírás világában, s annak újraélése által reméli
megteremteni az élet elveszített egyensúlyát. Idé
zem a ciklus egyik kiemelkedő darabját: "Minden
este egygyertyával többet / Gyújtunk, nyolc naP9n át
ismét / fellobban a szemekben a régi fény. / »Aldoti
vagy Örökkévaló Istenünk, / a világ királya, ki meg
szenteltél minket/ törvényeiddel.« Próbálunk végre
rendesen / Iélegezni, beszélni, örülni kicsit / a félho
mályban melegedő szavaknak, / s hinni, hinnia mese
valóságban, / s hogya világ megint meghirdethető."

Egyik fiatalkori versében az "üdvösséges pilla
natok" kiküzdésének vágyáról írt. Nagyon leegy
szerűsítve ebben a harcban fogalmazhatjuk meg
költészete lényegét, s e küzdelem egyes állomá
sait pontosan, beleérző azonosulással ábrázolja
Kabdebó Lóránt. (Balassi Kiadó, Budapest, 2(07)

RÓNAY LÁSZLÓ
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NÉMETH PÉTER MIKOLA:
MYSTERIUM CARNALE

Keresztre feszíthető-e a csend? Ha igen, van-e
teste, átszögelhető tenyere? S ez a test - a maj
dan a krisztusi szenvedést magára vevő corpus
- hideg-e, meleg-e? Van-e élet-lüktetése, a hús
érzékiségét a csontra is átvivén, vagy csupán
márvány-hidege van? S ha élő ez a csend, mert
holtában is forrong, képes-e zajtalanul ellenállni az
őt meggyalázni akaró kísérleteknek? A csönd mi
magunk vagyunk-e, teljes valónkkal - leonardói
bölcsességgel a teljes napfogyatkozás sötétjében is
a reneszánsz fényét látva -, avagy csupán kép
zeletünk (a révület aranyoltára) kíván valamely
misztériumjáték szerepében tetszelegni?

Megválaszolhatatlan kérdések. Nemcsak azért
megválaszolhatatlanok, mert a golgotai út mel
lett - noha ama egyetemes szenvedés példáza
tos - mindig ott húzódik (nem föltétlen avval
párhuzamosan, ám rá mindig figyelve) egy má
sik út is: megváltásunk ösvénye. Hogy ma
gunkhoz - illő bűnmegvallást gyakorolva 
érjünk közelebb, vagy a Megváltóhoz?

Ama jéghideg homokban alvó szegek kozmí
kus egyedülléte, az önmagába visszatérő, fáradt
magány (lásd Pilinszky Négysorasát) - akár tet
szik, akár nem - egy kissé kivérzése is az Isten
bárányának. Amit mi okoztunk - angyali türe
lemmel s nem kevés önzéssel elkerülve (mert az
új élet fájdalmas) a születés misztériumát. A Gyer
mek, a folytatás - a kiüresedés, az elnéptelene
dés, az önfeladás (kollektív halál) elleni arkánum
- csupán akkor tölti be szerepét, ha merünk a
halállal tevő/eg is szembe nézni. Ha a testben a
testiség is ott van; nem mint paradicsomi bűn,

sokkal inkább mint a teremtés-termés záloga.
Úgy meghallani a csöndet, hogy benne a min

denség zenéje szóljon, csak az arra érdemesek
nek adatik meg. Akik szavakkal, fotókkal ki
tudnak lépni a köznapiság, a megszokás kelep
céjéből, szakrális körökkel érintkező terrénumot
teremtve maguknak. Hogy a művész-kettős

megfelelő alkotáslélektani helyzetbe, a megfeszí
tettség állapotába kerüljön, természetesen nem
kell a keresztutat bejárnia, csupán hallatlan ér
zékenységre, a bibliai jelképtár toposzainak
mély átélésére van szükség. A Harmadnapon re
ményében leledző tiszta hangra - a Mysterium
carnale nem véletlenül kapja az Hommage ií Pi
linszky alcímet - és a szimbólumvilág általi
bűnmegvallás minél teljesebb kibontására.

A költő, Németh Péter Mikola és a fotó
művész, Németh Zoltán Pál (nem csoda, hiszen
fivérekrőllévén szó) szerencsésen talált egymás
ra. A könyvművészetileg sem utolsó könyvecs
kében a fotógrafika nem járulékos elem, hanem



ugyanannak a megfoghatatlan (képileg is nehe
zen megfogható) élménynek, az "életruletten"
eljátszott Isten körüli bonyodalmaknak és a
"nincs már hová visszakozz?" stációinak a hű

tükre A Miatyánk-parafrázis- "Legyen mega Te
akaratod I a kilakoltatott lélekben. II Legyen meg a
Te akaratod I a kilakoltatott fejekben is" (Parancso
lat) - mindennél döbbenetesebben adja vissza
a nagy homoksivatag, a Föld mint égitest, mint
lakóterület, mint érzelem s hit nélküli kozmosz
elsivárosodását, s a porszemnyi emberre lesel
kedő összes veszélyt.

Azzal, hogy bölcs egyszerűséggel kimonda
tik az akart cselekvés - "hogy visszasejtesíthesd I
mi benne mennyei" -, bizonyos keresztényi su
gallat is teret nyer: az ima erkölcsi erejével talán
még nem visszafordíthatatlan az emberiség zül
lése. A kezdőverset, egy pauszpapírra nyomott
előzéklap gyanánt, grafikai sejtelmességű cor
pus takarja, ám ezen keresztül is látni a Paran
csolat szövegét. (Az már kűlőn rejtély, sőt

Biblián kívüli "magyarázat" - amely egy kissé
a költemény hatását ki is oltja -, hogya fotó
grafika alatt, a szenvedést a profán oldaláról áb
rázolva, ez olvasható: "Tánc a valóság élén. I
Megfeszített karok ölelése".)

Ertem én, hogyne érteném Németh Péter
Mikolát - annál is inkább, hiszen a pop art
(fotórképversnek, a Négysorosnak üzenete egyér
telmű (tudniillik hogy néhanapján vegyünk le
szemünket az égró1): "Kalitkába zárt kalapács mel
lett I Kávé keményedett kenyéren I A borosüveg árnya
reggelre I Női mellalakot ölt"-, csakhogy a krisztu
si kereszthaláltól. amelyet a fotógrafika a maga
nyers valóságával költőien jelenít meg, némiképp
távoli a "Tánc a valóság élén" kezdetű szöveg.
Viszont rögtön meg kell említenem a ragyogó el
lenpéldát: a Tamás című verset (vagy az azzal
kezdődő utolsó ciklust) fedő grafika - az elóbbi
nek negatív nyomata - éppen az alányomtatott,
önmagában is versértékű közléstó1,- "feltáma
dáskor... / <MEGTERITEK> <MEGAGYAZOL>"
- kapja meg az egész ciklusra átsugárzó fényt.

Tűz Tamás, a jó évtizede meghalt torontói
pap-költő jól tudta a "forró rostok izzása" és a
"jéghideg oltárokon" lévő áldozat közötti, az
összetartozást nem elvető különbséget - versé
nek részlete ezért is emeltetett be a Mysterium
carnaleba -, s Pilinszkynél talán élesebben vilá
gította meg a mennyeI birkózó ember-állat egy
szerre érzéki és éteri fenségét. Németh Péter
Mikola, jóllehet nagyítójának gyújtópontjában
csaknem mindig az Apokrif szerzője áll, hozzá
közelít az izzó test és az izzó cqrpus - más-más
helyzetű - megvilágításában. Es a kanadai poé
tán átnyúlva ahhoz a Juhász Ferenchez, akinél a
metafora vagy metaforabokor a maga érzékien
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zord - a nyelvteremtő erőt mindennél jobban
mutató - valóságában él csak igazán a költői ka
rakter. A Mysterium carnale misztériumon túli vi
lágát és erejét határozottan ezek a szinte egyszavas
versekbó1 álló sorok jelentik: .Imát patakzó szájak. I
Vérbokréták, fénycsokrok: I krisztusiak és krisztusta
lanok I vad tömjénillatárban. I Freskóégre nyaó ró
zsák, fiistkaméleonok. I Fagy mintázta frízek, fugák,
ívsorok I hasadt harmóniában. I Apokrif-dallamokat
visszhangzó testtemplomok, I CsontVárkoponyák. Tü
dóKatedrálisok: I AI-Ie-Iu-ja, al-Ie-Iu-ja."

Pilinszky kopárságában is enigmatikus vers
nyelvét túllépik az idézett sorok - noha szép
búcsúversben vallja Illeg a költő a Mesterrel
való egylényegűségét: "Ok ott ketten - I peromnia
I saecula I saeculorum I - in aeternum I Ámen!"
(helyzetjelentés) -, s arról vallanak, hogy vala
minő egyéni arc kezd formálódni. Nem nagy
gyakoriságú versbeszéddel. de tudatosítva a
kortárs magyar lírán belüli karakter helyfogla
lását, érvényességét. Németh Péter Mikola vég
ítéletszerű zuhatagaiban egyszer összecsúszik
élet és halál - "ahogy majdújra I felmagasztosul I
egy csecsemő sírásával I a krisztusi végítélet" (Pas
sió) -, másszor a gyermek fensége (Aeternitas)
és a hitves ősmagányának rajongó szeretettel és
kínzó rettenettel való föltörése (Találkozás, illet
ve Nyat színen)a lírai mondandó. Ez utóbbi köl
temény hadd mutassa meg ég és pokol össze
szikrázásának - mert az érkező személyében a
bizonytalan én, a szerető feleség és a Megfeszí
tett alakja is benne foglaltatik - igaz, egy kissé
pilinszkys nagyszerűségét: ,,Itt, e hazányi szobá
ban, ahogy megérkezel I a virágminták vérezni kez
denek; I árnyékod oldalazva SZétfolyik a falon, I a pó
rusok, a belövések helyét elönti a fény. II - De a
szemközti mészárszék ajtaja még zárva. I Pedig szel
lőztetni lenne most ildomos."

Németh Zoltán Pál a versekkel nem azonos
időben készült fotógrafikái - a fekete-fehér drá
mai kontrasztjával (a pléh-krisztusokat tartó ke
resztre, amelyek egyben bábuk, és pozitív-nega
tív arcukat is mutatják, különféle "tartalmak"
vannak fölvésve: "virágvasárnap", ,,feketevasár
nap", "holtomiglan-holtodiglan", .fehérvasár
nap" "csontomiglan-esontodiglan"), a szakrális
mezóbe merészkedő "szociofotó" képkivágásá
nak a döbbenetével (24-25.) - ugyanazt a drámai
nézőpontot vetítik elénk, mint a versek. Némely
kor a könyv szerkezetére is kihatással vannak
(lásd a 20. oldalon szereplő, formai megoldásában
furcsa, de mélyen igazságosztó, egy-egy motívu
mot ismétlő, 1956-os "kártyalapot").

Az Ur imája 2000-ben című költemény mottója
az Isten nélküli Földet és a Föld nélküli Istent
idézi, ám a versegész szép példája annak, hogya
költő mily keserves fohásszal szólítja meg a ben-



nünk lévő Urat, úgy is mint Világszabadító és
-jobbító erőt. Itt is, mint az Azon a nyári reggelen
című líradarabban "szavak pengéi vérzik föl nyel
vét", de kívánalmában ott a megnyugvás - mert
bizton eljön a Megváltó - aranykoszorúja.
"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk; I És bo
csásd mega mi félelmeinket. I miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk jövóknek, I és ne végy minkeifl
rosszba, kárhozatba, I de őrizz mega jóra, igazra; I Es
ne vezess minketa semmibe, I de szabadíts át a min
denségbe, I mert te vagy az az erős é~ igazságos, I
aki, most és mindörökké megteheted. I Amen." (Nap
kúi Kiadó, Budapest, 2006)

SZAKOLCZAY LAJOS

BUGÁR M. ISTVÁN - LAUTNER PÉTER
(SZERK.): SORS ÉS SZABADSÁG

Az emberi lét alapvető egzisztenciális kérdései
hez hasonlóan (mi célból vagyunk a világon?
honnan jöttünk? hová jutunk a halál után? mi
az élet értelme?) a szabadság, illetve a meghatá
rozottság vagy végzet problémája is régóta fog
lalkoztatja az emberiséget. A szerkesztők tulaj
donképpen az ezen eszmék által meghatározott
gondolkodási struktúrák (libertariánus - de
terminisztikus) párhuzamos és összefonódott
történetét követik nyomon a görög és a római
világban megfogalmazott szövegeken keresztül,
egészen az ókori keresztény szerzőkig, akiknek
szintén nyilatkozni kellett a kérdésben. Bugár
M. István tömör és tartalmas bevezetőjesegít el
igazodni, és egyben keretbe szervezi a kiválasz
tott idézeteket, amelyeket egy szakértői munka
közösség fordított magyarra.

"Semmi sem történik csak úgy - mondta
már Leukipposz (Kr, e. kb. 460-370) -, hanem
míndennek magyarázata van, és szükségszerű

ség folytán megy végbe." (9.) Az antik filozófus
ily módon próbálta mintegy racionálisan meg
magyarázni az ember végzetszerű létét. Ezzel
szemben Platón Szókratésze (Kr, e. kb. 470-399)
az emberi autonómia, a választás lehetősége, il
letve az ön meghatározás képességéről való
meggyőződés gondolatát öntötte formába; va
gyis ötvözte a szabadságot és a racionalitást. A
probléma története tehát nem más, mint ezen
két gondolati fonálnak az egymásra való reflek
tálása és folyamatos párbeszéde, vitája.

A szerkesztők Arisztotelésszel (Hermeneutika
9, Nikomakhoszi etika III,I-8) indítják a szöveg
gyűjteményüket,majd sorra következnek Epiku
rosz, Diodórosz Kronosz, a sztoicizmus képvise
lői, M. Tullius Cicero, Epiktétosz - aki szerint
például "szabad az, aki úgy él, ahogy akar, akit
sem kényszeríteni, sem akadályozni, sem erősza-
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kolni nem lehet; akinek késztetéseit semmi sem
keresztezi, kívánságai célt érnek, idegenkedése
nem hoz rá veszélyt" (112.) -, Türoszi Maxi
mosz és Aphrodisziaszi Alexandrosz.

A gyűjtemény két utolsó szövegrészlete 
Tertullianus (A lélekró1 20-22) és Lyoni Ireneeus
("Az ember autonómiájáról a gnosztikusok el
len", Adversus heereses IV,37-39) - a keresztény
gondolkodást jeleníti meg. Ezek a szerzők már
egy olyan átmeneti korszaknak a kezdetén éltek,
amikor az emberek elsősorbana szerencsében és
a véletlenben bíztak. "Szerte az egész világon
minden órában mindenki csak Fortunát szólítja
- írta id. Plinius Kr. u. az I. században -, az ő

nevét formálják az ajkak, csak rá panaszkodnak,
őt tartják bűnösnek, őt dícsérik, bírálják, gyaláz
zák, mondván, hogy forgandó (néhányan pedig
úgy vélekednek, hogy vak), becsapja az embere
ket, kiszámíthatatlan, bizonytalan, változó, az
arra nem méltóknak kedvez. Minden jót és min
den rosszat Fortuna számlájára írnak, a halan
dók földi elszámolásában mindkét oldalt ő tölti
ki. Mi olyannyira a véletlen kezében vagyunk,
hogya Véletlen, amely kétségbe vonta az istenek
létezését, maga lett istenné." (Historia Naturalis
II, 22; ford. Kálmán [udit.)

Kétségtelen, hogy az antik szövegek egy ré
gen letűnt korszakba vezetik vissza az olvasót,
de elgondolkodtató, hogya technikai fejlődés el
lenére az emberi magatartás mennyire megőrizte

állandóságát. Altalánosságban az emberi lét
meghatározottsága elfogadhatóbbnak és elvisel
hetőbbnek tűnik, mint a szabadság; hiszen az
emberek többségének hem áll módjában helyze
tén változtatni. Ezt döbbenetes erővel érzékelteti
az erdélyi Balázs Ferenc író és lelkész, aki az
1930-as években mezőségi unitárius híveinek
hitvilágát eképpen írta le: "E világ sorsát valami
láthatatlan Isten intézi. 6 tudja, mi a célja vele. A
gyenge emberi elme annyit látni vél, hogya jót
és az igazságot akarja, s evégből gyakran sújtja a
gonoszt és jutalmazza a jót. De azért sok bűnt

megtorlatlanul hagy, és sok kegyetlen csapást
reárnér ártatlanul az emberre, amit megérteni
nem lehet. Am azért csak bele kell nyugodni az ő

végzésébe. Imádsággal kell kérni az ő jóakaratát.
S boldog hálával kell megköszönni a jót, az élet
áldásait." (A rög alatt. Marosvásárhely 1998, 121.)

A kötet tehát óhatatlanul szembesít azzal a
kérdéssel, hogy két évezred kereszténysége után
a mezőségi (s a mai) hívő életfelfogása miért áll
még mindig oly közel az ókor emberének szem
léletéhez, s miért tükrözi oly kevéssé a szabadu
lást és üdvösséget megfogalmazó krisztusi
örömhír szellemiségét? (Kairosz, Budapest, 2006)
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