
"DALOS AJKAK"

1883-ban, Katon a József emlék táblájának lelep
lezésére írta Revicky Gyu la az alábbi sorokat:
,,Melyik költő nem vágyik tetszeni? I A hány csak
volt, ohajtá mind a tapsot. I Fagyos közöny hamar
szárnyát szegi. I Pacsirtát zengeni télidőn ki hallott?
I Nincs dalos ajk, mely ne hallgatna végre, I Ha
nincs, a ki figyeljen énekére." (A költemény a
Bajtai Mária által összeállftott Katona koszorúi
ámű gyűjteményben is olvasható.) Rengeteg
olya n verset ismerünk, amely a költészet lénye
g ét, a költő felada tát jelöli ki, ám ez a néhány
sor olya n igazságot fogalmaz meg, amely alig
hanem mind en korszakban a lfrikus egyik leg
fontosabb ösztönzője. Talán ma is így van, azzal
a különbséggel, hogy napjaink költői nem "da
los ajkkal" zengik műveiket, hanem puritánab
bul, az érzés mély rétegeibe hatol va. S épp ezzel
válnak koruk hűséges megszólaltatóivá, érzés
világa tolmácsává.

Az új verstermésből örömmel vegyes megle
pe tésse lolvashatjuk a mai magyar költészet
nesztora, Takáts Gyula tömör remekléseit, ame
lyeke t régóta ismert versbeli alteregójával, Csu
Fuval fogalmaz tat meg. Ez a rejtelmes, sze mlé
lődő bölcs arra tan ít, hogy szabad uljunk meg
minden fölöslegestől, s próbáljuk megragadni a
világ s benne küldetésünk lényegét. Csu Fu lát
szólag a természet jelenségeiből próbálja elénk
támi a világ sz éps égeit, valójába n azonban ezek
mögött, az idő teljességében tájékozódva érzé
kelteti, hogya látványon tú li világ rejti a lénye
get, amely felé makacs kitartással kell töreked
nünk: "És ott, ahol I a vers előtt I térdeltek Hajdan I
tündöklő vizen, I zsombék között I hallgatja Csu I
plan étdkan, magányon I versen túl amit I aMindről

ésaz Egyről I a láthatatlan I ésa Fény üzen neki" (A
láthatatlan és a Fény).

Ennél fontosabb küld etése aligha lehet költő

nek, figye lni a "versen túli" jeleket, értelmezni
üzene tüket, s fényt lopni a csügged t földl akók
sze mébe. Ez Takáts Gyula ars poeticája első kö
tete, a Kúttól. S bár nemzedéktársai sorra kihal
tak mel l őle, ma is az egykori elszá nással és kö
vetkezetességgel halad azon az úton, amelyen a
harmadik generáció költői, akik az ugyancsak a
hegyéről szemlélődő Babits Mihálytól tanu lták
az emberség dallamának megszólaltatását. Ezt
az öröksége t gazd agítja és teljesíti ki öntudato
san vállalt dunántúliságával, amelynek ösz tön
zője és előképe egy ugyancsak nagy humanista
lfrikusunk: Berzsenyi Dániel: "Tl1nődve így I a
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Mindenek apró ligetjében I kicsi szőlóhegyén I a
Boredszak I és Ilrdnuszok szavát I tücsök- kottára
téoede dt] hólyaghártyán , I üveglapan és égerek kö
zött I frja egyre csak Csu Fu I a rejtett végtelen I ésa
magány falán,I 'A közelftó tél' I és az 'Itt a tél' után
I A Nagy Falon is át pillanat világszavát." LA kö
zeUtő tél után").

A harmincas években a harmadik nemzedék
lfrikusainak egyik ösztönzője a birtokára húzó
dó, az Augustus-kortól megcsömörlött Horati
us volt . Csu Fu is kicsiny birtokáról szemlélő

dik , de nem szembe, hanem azonosulva a léttel
és a valósággal. Ebben (is) rejlik magatartásá
nak és példájának időszerűsége.

Szinte hihetetlen: Lator László is elmúlt 80
éves! Ha valakiről elmond hat juk, hogy félelme
tes a mem óriája,ő ilyen. Sokoldalú tájékozottsá
gán szinte mindegyik költeményében indulat üt
át, belső tűz izzítja verseit, amelynek egyik szí
tója folytonos haladásának vágya, amely emel
né és megszabadítaná a befelé húzó erőktől, de
folyvás t akadá lyokba ütközik, amelyek oly
kor-olykor baljós sejtelmekkel tel ítik érzései t.
Verseit olvasv a többször Szabó Lőrinc emléke
sejlik föl egymásra torlasztott képe iben; a Holt
ág például mintha A földvári mólón folytatása
volna a látvány pontos, érzékletes leírásával, s a
belőle következő érzések ábrázolásával: "A halál
édes émelygése, aztán I zsomb ékok, nyirkos üregek
- pézsmaszaga. viasz- húsos növények I keser ű

méze, csurgó verítéke II s mindez majd a hús félesz
méletében I folytatja síkos, érdes árapályát."

Szenvedé lyes líra - talán ez a jellemzés illik
leginkább Lator László versv ilágára. Emberi
k űzd és, a gyengeségekkel való leszámolás vá
gya mozgatja, amint A hallgató Berzsenyiben írja,
talán önmagára is vonatkozha tva: "Mert utoljára
márcsak ez marad. I Zúzott homlokkal próbált lehe
tetlen, I vérrögökké alvadt sötét harag I megkeserült
dac, mégis újra kezdem." Ez a "csakazértis" ma
gatartás nem ritka a magyar költészetben. Lator
Lászlóból hiány zik azonban a romant ikus ma
gatartás, bár az említett belső tűz akár végletes
sé is tehetné a világga l való kap csolatát. Szen
vedélye mégis inkább azokét a bölcselkedőkét

idézi , akik szembeta lálkoztak a megismerés és a
világmagyarázat korlátaival, s újra meg újra ne
kirugaszkodtak, háth a az ember i gondo lkodás
segíthet. Az ember azo nban véges lény, az élet
fölött a halál virraszt, amely Lator László költé
szetében is sze repe t ,kap, min t az őt ért veszte
ség mag yarázata. Epp az elveszite ttel való
szembesülés, elgyengülésének esendőségének



látványa telíti ilyen típusú költeményeit a rész
vét és a fájdalom megszenvedett érzéseivel.

Bár óvatosan illik élnünk a nagy szavakkal,
mégis elmondhatjuk a tévedés kockázata nél
kül: Lator László nagy költő. Bizonyítékkal
idézném a Valami szándék ébredez befejező részét.
"A nyirkoshártyán vérerek l térképe dereng át, alat
ta l egy bizonytalan lény lebeg, l méggazdátlan, még
elhagyatva. II Még mérhetetlen ideig l füröszti egy
langyos, szelíd l sz(vlüktetésű tenger, / m(gnem ezi
nültig megtelik l paradicsomi szerelemmel. II
Hosszú, zománckék pillanat, / mikor megjön s szét
kapja végre l függönyeit a virradat. II S kilép a lé
nyek seregébe." A gondolat születésének ez a le
írása, majd formába alakulása és napvilágra
kerülése ilyen feszültségben Pilinszky János Ií
rájában fogalmazódott meg. Ez az asszociáció is
jelzi Lator László költészetének értékét.

Kiss Benedekről már induláskor, a hatvanas
évek legvégén úgy nyilatkoztak avatott mélta
tói, mint az új generáció egyik nagy tehetségé
ről. Egymás után megjelentetett köteteivel iga
zolta ezt a véleményt. És ami elgondolkodtató:
gyerekversek sorát írta, ezekkel azt bizonyítva,
hogy a világgal való kapcsolatában megőrizte

azt a tiszta szemléletet, amely egy másik világ
ra, egy ideig annak harmóniájára emlékező

gyermeki magatartás legfőbb jellemzője. Ezt si
került összeegyeztetnie egyfajta szilárd erkölcsi
következetességgel, melynek következtében
folytonosan érzékelhető költészetében a rombo
ló koreszmékkel való szembenállása is. Oszlo
pokat emel védekezésül, hogy otthon lehessen a
világban: "Otthon vagyok az oszlopok közt, l mi
ként sok nevesincs réten / A szivároány súlyát, jaj,
érzem, l görnyedve térden és boldogan l mint a me
sében" (Otthon vagyok).

Az otthonosság érzését mélyítik el azok a
versei, amelyekben ugyancsak gyermeki alázat
tal, olykor bár lázadozva Istent szólogatja. Az
Urhoz való kőzelítésnek e módját Ady Endre
honosította meg líránkban, de ős sokszor
egyenrangú félként szembesült Istennel. Kiss
Benedek Isten csavargójának mutatja magát (ez
egyik ciklusának címe), de ráhagyatkozása és
alázata uralkodó érzése, s elsősorban ez által
lesz mai istenes líránk meggyőző képviselője.

Ciklusának egyik legszebb, maradandó darabja
Esti imája: .Edes Istenem, l aki körülöttem, és ben
nem vagy, l kutyám szemében és a / kaktusz tüskéi
ben létezel, l s mellesleg mozgatod / az irdatlan Min
denséget, l köszönöm ezt a napot is. / Nem lettem
gazdag, l nem lettem koldus sem, / de felesé.gem tö
rött bordái / ma is forradtak valamicskét. / Ugy ren
dezed az életemet l néha ellenemre /1, hogy ne szün
jek meg rajongód lenni. I Lám, most is küldöd a
csodát, I a villanyburák fényköreven l miriád hópely-
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hecske táncol, l s kiállok a terre, l sziuemig bortisa
nak becsodával. I S ennyi nekem mára elég. I Borom
is van. Rád köszöntöm. I S nem tudok úgyse mégel
aludni, l demost lefekszem én ágyamba, én Uram!"

Ha egy kellő távlattal rendelkező irodalom
történész visszatekintve elemzi majd a magyar
líra hangváltásait, bizonyára a hatvanas-hetve
nes évek fordulóján látja az egyik változást.
Marsall László, Parancs János, Kiss Benedek és
a többi akkori fiatal lírájában a parlando hang
nem vált uralkodóvá, s az egyszerűségből alakí
tottak ki olyan dimenziót, amely sokszor a tel
jesség sejteimét kelti. Fejlődésük, elmélyülésük
bizonyítéka Kiss Benedek kötete.

Hogy az egy évtizeddel fiatalabbaknál mi
ként alakul és módosul ez a hangnem, arra jó
példa Cseh KJiroly új kötete is. Ami igazán érde
kes: mintha megkezdődnéka küzdelem a képek,
a "rend" visszahódításáért. Talán a posztmodern
ellenhatása ez, de az sem elképzelhetetlen, hogy
a nyelv határainak, a szó esendő voltának felis
merése visszatéríti a lírát elhagyott, megtagadott
értékeihez. Cseh Károly esetében mindenesetre
jellegadóak a költői képek, melyek oldják és el
lenpontozzák elődei már-már prózai hangnem
ét: "Ujságost61 boltba és megint haza- l felé tartva
délelőttönként meg-megá1l6t l lakásom előtti sarkon a
fa figyelmeztetve l folyton mériidőmet felgyorsult ele
ven homokára I pergeti szemcséit a betonra szeptem
ber van újra l úgy sokasul lent szanaszét a fonnyad6
csillag / ahogy testben hunynak ki sorra a sejtek"
(Kisvárosi körút).

Figyelemre méltó a közlés egyszerűségét

megemelő végső hasonlat a "fonnyadó csillag"
és a "kihunyó sejtek" rokonosítása. Ilyen párhu
zamokat és hasonlatokat többet is találunk az
olykor szinte játszi felépítésű, festő pillantásá
valláttató versekben. Cseh Károly mesterségbe
li tudásának bizonyítéka, hogy szívesen játszik
a ritmussal. Szép és felvillanyozó példája ennek
a Bükk aljai arabeszk: "Sápadnak már astrandi r6
zsák, l fölöttük búcsúkörüket r6ják II kései verőfény

ben a fecskék, / jelre vároa itt időzgetnek még. II Az
tán a villanyhuzalra ülnek: l eleven szögesdr6tok
feszülnek 1/ Bogács fölé, az estülő égre, l hová fel
nyurgul kerti füst kékje. II S nyaruk parazsa roskad
vill6dzva: l élesebben zeng a tücsöksz6 ma." Erde
kes, színes, mélyülő versvilág. mely további le
hetőségeket rejt. (Takáts Gyula: Hol is a Volt.
Pannónia Könyvek, Pécs, 2007; Lator László: Az
egyetlen lehetőség. Európa, Budapest, 2007; Kiss
Benedek: Szomorún és boldogan. Holnap Kiadó,
Budapest, 2007; Cseh Károly: Gesztenyék ideje.
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007)

RÓNAY LÁSZLÓ



JÁsz AITILA: XANTUSIANA, AVAGY
EGY REGÉNYES ÉLET KALANDJAI

Jász Attila kötete számtalan olyan utalást tartal
maz, melyek segítségével az olvasó kísérletet te
het a mű saját irodalmi kontextusának a megha
tározására, s ezáltal a mű megértésére. A cím és
az alcím, a két, versformáját tekintve is elkülö
nülő rész címe (LEVÉLfogalmazványok és NAP
LÓtörede'kek) s az "elbeszélt" történet a XANTUS
ianát elsősorban az európai irodalom epikus
hagyománya felől mutatják megközelíthetőnek.

Mindez már előzetesenolyan befogadói elvárást
kelt, mely a szöveget az eposz, illetve a különféle
regénytípusok (életrajzi vagy történelmi regény,
kalandregény, levélregény, naplóregény, illetve
az első pillantásra nyilvánvaló formaválasztás
nál fogva a verses regény> műfaji ismérvei felől

teszik olvashatóvá. A XANTUSiana részben
vissza is igazolja ezeket az olvasói várakozáso
kat, hiszen az epikára jellemző narratív elemek
egyértelműen rekonstruálhatóak az olvasás so
rán. Az elbeszélt történet s a történet tere a hazá
tól való elválás és hazatérés dialektikája szerint
íródó életútként alkotódik meg, az ezt elbeszélő

(pontosabban megírö) egyes szám első személyű

narrátor pedig Xantus János maszkja mögül szó
lal meg. Az elbeszélésciklus ideje az epikus hős,

Xantus Amerikába való emigrációjától a meg
őrüléséig terjedő életszakaszt fogja át, s ami leg
alább ennyire fontos: a történet során időről idő

re megidéztetik az epikus hős élethelyzetét és
személyes identitását meghatározó, pontosab
ban válságba hozó közelmúlt történelmi traumá
ja, a bukott szabadságharc.

A könyv fülszövege szerint Jász Attilát a
"valóság és a mítosz találkozási lehetőségei,

pontjai izgatják". A mítosz, azaz müthosz irodal
mi közegben mindenek előtt cselekményt, elbe
szélést jelent, s a XANTUSiana egyik központi
kérdése, hogy az elbeszélés, az életrajzokból is
mert élettörténet költői újramondása révén
megalkotható-e egy mitikus-eposzi hős. Tá
gabb értelemben: a mai mítosz nélküli korban
működtethetők-e,s ha igen, hogyan a korábbi
korok, kultúrák mítoszai? Az én olvasatom sze
rint a mű válasza: nem. Azaz: Xantus János Jász
Attila könyvében megelevenedőalakja nem pá
rosítható az eposzok mitikus hőseivel, de még
azok paródiájaként sem értelmezhető, hisz sorsa
tragikus magyar sors (csakúgy, mint a könyvben
szintén megidézett Pomutz Györggyé). Xantus
élettörténete persze - s ebből a szempontból a
mű mégis rokonítható lenne az eposzok mütho
sza ival - nemcsak hogy összekapcsolódik a
nemzet tőrténelmével,hanem bizonyos fokig le
is képezi, meg is jeleníti azt. A "nagy magyar
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büszkeség és bánat" elmondása végül azonban
mindig közhelyekbe fullad, mint ahogy a sze
mélyes sors is végül szinte szükségszerűenaz
őrületben teljesedik be ("a végén mindenki
megőrül/állítólagén is a szabadság / mámo
rának keresésében / miként ~ döblingi remete"
(XLVIII. [A SZABADSAG MAMORAJ).

A mű végére, a személyes sors tragikus vég
kifejlete felől nézve tehát mintha a szabadság
iránti vágy morális és egzisztenciális önértéke is
megkérdőjeleződne, noha a könyv elején épp ez
az a momentum, ami lehetövé teszi az amerikai
indiánokkal való sorsközösség felismerését. Az
indiántörténet bevonása amellett, hogy kihagy
hatatlan szólama kell hogy legyen egy Xantusról
(Old Shatterhandról) szóló könyvnek, egyben le
hetőséget is teremt a nemzeti történelem hori
zontjából való kitekintésre. Az üldözött, szabad
ságuktól és földjüktől megfosztott, végül
csaknem fizikailag is megsemmisített indiánok
sorsa azonban vissza is hat a nemzettudatra, rej
tetten a nemzethalál vízióját sugallja. A fent em
lített, önértelmezést és nemzeti sorstudatot meg
határozó párhuzamok azonban csak részben
működnek, mivel a mögöttük álló mítoszok ér
vényessége épp ebben a bonyolult interakcióban
oltódik ki. Hasonló olvasói tapasztalatot korista
tálhatunk azokban a darabokban, ahol a mítosz
irodalmi és vallási jelentése együtt érvényesül,
ahol a "Nagy Szellem" mítosza és a keresz
ténység nagy elbeszélése vetül egymásra. A kötet
számomra legmegrázóbb részlete a világ Istentó1
való elhagyatottságának elementáris élményét
megfogalmazó XLV. [HOL AZ ISTEN]című vers.
A XANTUSiana egyik tanulsága így végül a míto
szok újramondhatóságának a kudarca lesz, s a
mű ezáltal- visszatérve az eredeti kérdésfeltevé
sünkhöz - az epikus nagyszerkezet ily módon
történő megalkothatatlanságáról (is) szól.

A mű kizárólagos epikus olvasata ellen szól
az egyes darabok líraisága is, mely amellett,
hogy oldja az egyébként is töredékes epikus
ívet, a könyv egyes részleteit Jász Attila lírai
életművének legszebb verseivé emeli. A Xantus
maszkja mögül sokszor kipillantó lírai hős nem
csak az öreg indián pejotos látomásainak jövő

víziójában szólal meg, hanem a finom részlete
ket láttató, s a természetközelség elvesztésének
következményeit reflektáló nézőpont is vele
azonosítható. A Xantus személyes sorsából fa
kadó honvágy lírai kifejezése, mely leginkább a
mű első részében kap hangot, nemcsak epikai
hitellel bír, de napjaink emberének otthontalan
ságát is megszólaltatja. Epp így az egész
XANTUSiana is a régi mítoszok újramondhatat
lanságának az üzenetén keresztül a jelenkor
szubjektumválságát is kifejezi. Az olvasmá-



nyos, látszólag könnyen érthető ciklus mélyebb
jelentésrétegeiben tehát a mai ember létezésé
nek, világban-létének egyre sürgetőbbkérdései
re keresi a választ. (Kalligram, Pozsony, 2007)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

SOMOGYI AMBRUS: HISTÓRIA
MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG
DOLGAIRÓL

Magyarország 16-17. századi történetét sok kor
társ magyarországi krónikás feldolgozta. E histo
riográfiai művek jelentős része latinul íródott és
ezek között sok olyan van, amelyiknek a teljes
szövege még ma sem olvasható magyarul. E mű

vek száma most remélhetőleg eggyel csökkenni
fog, az Erdélyben élő Buzogány Dezső ugyanis
Somogyi Ambrus Historia rerum Ungaricarum et
Transylvanicarum című krónikájának magyar for
dítására vállalkozott. A fordító egyelőre a króni
ka első könyvének fordításával készült el, ez ol
vasható a most bemutatandó könyvben.

Somogyi Ambrus (latinos nevén Ambrosius
Simigíanus) családja dunántúli származású volt
és a török elől menekülve került Hegyaljára.
Szerzőnk 1564-ben született, születési helye
nem ismert. Valószínűleg valamelyik külföldi
egyetemen tanult, műve humanista műveltség

ről tanúskodik. Elete Erdélyhez kötődött:

1598-ban neve a dési nemesek között szerepelt,
1604 és 1633 között Belső-Szolnok vármegye
jegyzőjevolt. 1637-ben rövid időre Dés város bí
rája lett. Halálának időpontját nem ismerjük.

A krónikaszerző a műhöz írt ·bevezetőben

említi, hogy egy ízben, amikor a császári seregek
győzelmet arattak Báthory Zsigmond erdélyi fe
jedelem katonái felett, Somogyinak Désről Besz
tercére kellett menekülni, ahol majd egy évet töl
tött. Itt kezdte tanulmányozni a magyar
történelmet feldolgozó régi történetírókat, rész
ben azért, hogy valamivel elüsse az időt, részben
elveszett vagyona miatti bánatát enyhítendő.Ek
kor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy
elődei munkáját folytassa és megírja krónikáját.
Somogyi autodidakta történetíró volt, négy
könyvbőlálló műve nem önálló munka. Az első

két könyv fő forrásai az olasz Paulus Jovius és
Zsámboki János historiográfiai művei voltak.
E két szerző műveit rendszerint szó szerint kiír
ja, sokszor kihagyva kisebb-nagyobb részeket.
A harmadik könyv tekinthető Somogyi önálló
fogalmazásának, a mű vége már fó1<épp Istvánffy
Miklós krónikájának átírása. Somogyi azonban
gyakran kiegészíti művét dokumentumokkal,
saját értesüléseivel, és az átvett részeket is több-
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ször kommentálja. A teljesmű 1490-től saját koráig
tárgyalja az eseményeket. A most már magyarul is
olvasható első könyvet II. Ulászló király uralkodá
sával kezdi és az 1541. esztendővel fejezi be. Nem
minden esztendőről ír, csak azokról, amelyek tör
ténelmünk szempontjából fontosak voltak. Saját
korához közeledve beszámolói egyre bővebbek

lesznek. Somogyit törökbarátság jellemzi, Magyar
ország és Erdély romlásának fő okát a Habsbur
gokban látja, Magyarország romlásának oka sze
rinte az 1515.évi örökösödési szerződés, II. Lajos
házassága és a Habsburg-ház uralomra jutása
volt. Erdély 16. század végi katasztrófáját pedig
Báthory Zsigmond Habsburg Mária Krisztierna
főhercegnővel kötött házassága okozta.

Műve Magyarország és Erdély történetét fog
lalja össze, de gyakran más országok eseményei
ről is szól, a II. fejezetben például Luther fellépé
séről ír, a III. fejezetben V.Károly és I. Szulejmán
hatalomra jutásáról. Somogyi minden bizonnyal
protestáns szerző volt, erre a műben található
utalásokból következtethetünk. Buda 1541-es
ostroma kapcsán például megemlíti a Gel
lért-hegyen lévő templomban lévő festett képe
ket és a teljesített fogadalmak "pápista szokás
szerint bután összegyűjtött és falra akasztott
kegyadományait". Ugyanakkor forrásainak pro
testáns ellenes részeit nem hagyja el, a II. fejeze
tet például a szekták (haereticusok) mibenlétéró1
szóló bekezdéssel vezeti be, szektának nevezve a
protestánsokat is, Lutherről pedig azt írja, hogy
ijedtében hazaszaladt az augsburgi birodalmi
gyűlésről és cinkosaival írogatni kezdett a vallás
dolgairól.

A kötet végén a fordító utószava olvasható,
amely gyakorlatilag Somogyi krónikájának elő

szava alapján mutatja be a szerzőt és művét. Ez
zel kapcsolatban két dolgot szeretnénk megje
gyezni. Egyrészt hasznos lett volna a teljes
előszót is közölni a fordításban, még akkor is,
ha az utószóban sor kerül részletes ismertetésé
re. Másrészt hiányolható, hogya fordító nem
idézi a Somogyiról és művéről szóló (nem túl
nagy számú) szakirodalmat. Hasznos lett volna
egy kis időt szánni e pár munkára, mert így
több adat pontosítható lett volna.

Somogyi Ambrus neve és műve alig ismert a
mai olvasó előtt, pedig krónikája történeti iro
dalmunk fontos alkotása, közvetve forrásul
szolgált Kemény Zsigmond Gyulai Pál című re
gényéhez is. Jelen kötet minden bizonnyal hoz
zájárul ahhoz, hogy Somogyi Ambrus nevét
szélesebb körben megismerjék. Csak remélhet
jük, hogy hamarosan olvashaljuk a krónika to
vábbi részeinek fordítását is. (Attraktor Kiadó,
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007)
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