
előtt jelent meg Cserháti József e témával foglal-
kozó összefoglaló műve negyven évvel ezelőtt.
Ezért nagy és dicséretes munka Dolhai Lajos egri
teológiai tanár vállalkozása: A szentségek teológiája.
Majdnem négyszáz oldalon keresztül tárgyalja az
általános szentségtani szabályokat, a részleges
szent ségtanban pedig az új Katekizmusból is ismert
csoportosításában és elnevezésével az összes
szent séget részletesen. A szerző nagy hangsúlyt
fektet a fogalmi meghatározásra, a bibliai ala-
pokra, az egyház hagyományára és a liturgikus
sajátosságokra, nem elhanyagolva a gyakorlati
teológiai utalásokat sem. Kétségtelenül mély tu-
dományos munkát tart a kezében az, aki e kötetet
tanulmányozza, ugyanakkor rendszeressége, át-
tekinthetősége és dokumentáltsága miatt tan-
könyve lehet teológusoknak, kézikönyve a pap-
ságban szolgálóknak, forrása a teológia iránt
érdeklődőknek. Az Összefoglalás praktikus vázla-
tokat nyújt a terjedelmes anyag együttlátásához,
vizsgákhoz való felkészüléshez.

Ahogy a szerző maga nevezi művét, „a harma -
dik évezred első magyar nyelvű szentségtana” si-
kerrel ötvözi az egyháztan, a hitrendszer és az is-
tentisztelet igényeit, nem kiszakítva vagy elkülönítve
egyiket sem a másiktól, hanem együtt, mégis egy-
mást követő módon. A szerző átfogó ismeretekkel
bír korunk nyugati teológiai irodalmából (négyol-
dalnyi a könyv bibliográfiája), s a megfelelő ré-
szeknél nem hagyja figyelmen kívül napjaink kér-
déseit, felvetéseit sem (például nyolc oldalon
keresztül a női papság kérdését). A könyv fejezetein
átsugárzik az a meggyőződés, hogy a szentségeket
nem pusztán elemezni, részekre bontani, megtanulni
kell, hanem a Krisztus által alapított szentségi jeleken
át az idők végéig köztünk élő Krisztussal találkoz-
ni is kell, hiszen érintése, tápláló ereje, kegyelem-
közvetítése a mi állandó megváltásunk. (Szent Ist -
ván Társulat, Bu da  pest, 2011)

PÁKOZDI ISTVÁN

DANYI ZOLTÁN: HULLÁMOK
UTÁN A TÓ SIMA TÜKRE

A szokatlanul hosszú, különös kötetcím montázs:
a könyv nyitó és záró szövegének címéből jött lét-
re. Hogy ennek ellenére egységes egész, azt a hul-
lámok és a tó tartalmi összetartozása mellett a kar-
csú, füzetnyi kötet egésze bizonyítja. Az a szépség,
a harmónia iránt megnyilvánuló vágy, amely a szer-
ző tizenhárom saját és négy ál-osztrák szerzőtől for-
dított szövegében kivétel nélkül felismerhető. Ezt
az egységet belülről az a szubtilitás teremti meg,
amely Danyi Zoltán szövegeit, itt is, mint előző, ver-
seket és kisprózát tartalmazó köteteit (Szívások, Át-
csúszik kékbe, Pszichoszomatikus életrajzok, Gyü-

mölcsversek, Párhuzamok, flamingóval) jellemzi, s
amelyre ebben a kötetben külső jelként a hosszabb-
rövidebb bekezdésnyi részleteket tagoló pontos-
vessző használata utal. Az az írásjel, amely a szó-
tári meghatározás szerint összetett mondatokat és
felsorolások elemeit választ el egymástól, itt azon-
ban végelláthatatlan sorba kapcsol össze. Mert a kö-
tet írásai, a szerző szerint fejezetek, melyek, mint
egy jegyzetfüzetbe írt feljegyzések, egységes fo-
lyamként olvashatók. Függetlenül attól, hogy
olyan úti jegyzetek, mint amilyeneket az a „bájo-
san szeplős lány” készített, kinek jegyzetelésébe a
narrátor-szerző (a szerzőségre több életrajzi moz-
zanat is utal!) illetéktelenül belenézett egy kipu-
fogógáztól bűzlő zötykölődő autóbuszon, s aki azt
örökítette meg a busz ringatózása miatt szokottnál
nagyobb betűkkel, ami körülötte történt, amit lá-
tott. „Két embert például, aki durván összeszólal-
kozott”, vagy „egy kettéhasadt vén fatörzset az út
közelében”. Esetleg más impressziók. Legyen az egy
arc, mely észrevétlenül elfakul, s helyén „csak egy
halványkék derengés marad”, legyen akár a csend.
Bármi. Mert „mindent nagyon intenzíven” él át. Le-
gyen az egy kellemetlen esemény, mint veréssel vég-
ződő inzultus, vagy netán a „ragályként elharapózó
lerongyolódást” jelentő „felszaggatott burkolatú,
sárral telehordott” út, egy — már-már Kraszna -
horkai Sátántangóját idéző — elrettentő falukép, amit
bár nem akar látni, de néznie kell. Minden szíven
üti, ami nincs összhangban saját túlságosan is ér-
zékeny, kifinomult belső valóságával, ami irritál-
ja ezt. Mindaz, amivel — miközben ő az „ápolt és
gondozott kert” látványát, a „szépség végsőkig le-
meztelenített lényegét” keresi — óhatatlanul is harc-
ban áll. Ezért érzi magához oly közelinek a festő ké-
peit, melyek „nem állnak másból, mint egy-egy
ár nyalatból”. Aki „a tó színét festette meg”, s akit
az ösztönzött erre a nem mindennapi vállalkozásra,
hogy „a tó (…) minden nap, minden órában más
volt”, s akinek eltökélt szándéka volt „vászonra
vinni a tó minden tónusát”. Ahogy az a kötet utol-
só fejezetében olvasható, abban, amelyben a kö-
tet első írásától itt — haladva a befejezés felé —,
a feszültséget sem nélkülöző szövegek után,
helyre áll a világ rendje, a tó vizét felborzoló hul-
lámok tükörsimává szelídülnek. A festőnek az si-
kerül, amire Danyi Zoltán vágyott, s akit ennek
alapján akár a szer ző hasonmásának is tekinthe-
tünk. (Timp Kiadó, Budapest — Topolya, 2010)

GEROLD LÁSZLÓ

AYHAN GÖKHAN: FOTELAPA

Ayhan Gökhan nem bíz semmit a véletlenre. Rend  -
szeres publikációival, versekkel, esszékkel és kri-
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tikákkal évek óta jelen van az irodalmi életben.
Neve, ez a török apától örökölt név idegen hang-
zása ellenére is ismerősen cseng a verset olvasó
és szerető közönség számára. 2010-ben a JAK-fü-
zetek sorozatban megjelent első verseskötetének
képillusztrációja Nádas Pétertől, a kötetet útjára
bocsátó fülszöveg pedig Borbély Szilárdtól szár-
mazik. Mondhatnánk: két meghatározó irodalmi
apafigura indítja útjára a fiatal költőt, ha ez a ki-
jelentés a kötet verseit olvasva nem lenne több
szempontból is problematikus.

Már a kötet címadása is jelzi, hogy jellegzetesen
elsőkötetes tematika, a család, a szülőkhöz való vi-
szony áll a versek középpontjában. A szokatlan ösz-
szetétel (Fotelapa) egyben sejteti azt is, hogy ennek
a sokszor és sokféleképpen elmondott történetnek
egy másfajta újramondásával szembesül a versek
olvasója. Erre is utalhat a kötet hátterében igen erő-
teljesen jelen lévő, szintén egyfajta irodal mi
(nagy)apaként megszólított és megszólal tatott
Kosztolányitól vett mottó: „Nem olyan, ahogy kép-
 zeltem — mondta. — Más. Egészen más.” A kötet
első ciklusa, a Lakás egy családi archívumból szár-
mazó fotóval kezdődik, melyen az apa és néhány
éves fia látható. A ciklus versei világossá teszik,
hogy a kép igazi funkciója nem valamilyen csalá-
di idill előlegezése, hanem a versekben kibomló élet-
történet (s ha már Nádas, akkor: egy családregény vége
után kezdődő történet) személyes hitelének a jel-
zése. A fiatal költő saját életének legbensőbb köreibe
vonja be verseinek olvasóját akkor, amikor a csa-
ládját elhagyó apa, a rákban elhunyt anya, s egy-
egy versben a szintén halott nagybácsi hiányáról
vall. Ez persze önmagában egy szép gesztus, iga-
zi költészetté azonban azáltal válik, ahogy Ayhan
Gökhan ezt az életélményt verseiben feldolgozza.
Szinte lehetetlen vállalkozás abból a tragikus
hiányból, amit a szülők elvesztése jelent a gyermek
számára, megalkotni, újraalkotni önmagát, s azt a
szótárat, Borbély Szilárd kifejezésével élve „apa-
nyelvet”, mellyel a világ újra megszólíthatóvá, s a
versek metaforikus világában az anya halála után
öröklött üres lakás otthonná válhat. A kötet egyik
nagy értéke az a helyen ként hiányos mondatokból
építkező nyelvezet, melyben a szavak — csakúgy,
mint a valóságban az apa — „emigrálnak” szótá-
ri jelentésüktől, váratlan, de mégsem kimódolt szó-
összetételeket hozva létre. A szülők hiánya a rájuk
emlékeztető tárgyakhoz tapadó szavak által válik
elbeszélhetővé, bár a kötet címadó metaforája, a „fo-
telapa” többszörösen is inkább a hiányt jeleníti meg,
hisz „a fotelt pár éve kidobták ismerős kezek”.

S ahogy — helyenként szinte elidegenítve ön-
magától — Ayhan Gökhan dialógust folytat saját
múltjával, gyermekkorával, emlékfoszlányaiból
összerakott rokonaival, úgy hívja párbeszédre azt
az irodalmi hagyományt, melyből mint költő

ön magát eredezteti. Mottók és ajánlások jelzik azo-
kat az életműveket, melyekhez képzeletbeli köl-
dökzsinórjával Ayhan Gökhan költészete kap-
csolódni kíván. Persze ezen a téren nem annyira
a hiány tapasztalata kerül előtérbe, hanem a ha-
gyomány hangjának átsajátítása, ennek az idegen
hangnak sajáttá formálása. Legérdekesebb (bár
nem a legsikerültebb) példa erre a Most 24 éves va-
gyok című vers, mely Kosztolányi Most harminc-
két éves vagyok című versének szinte szó szerinti
átirata. Noha az egyes szám második személyű
birtokos személyjelek beszúrása a versbe eleve
megváltoztatja a versbeszéd kontextusát azáltal,
hogy ami Kosztolányi versében egy élethelyzet le-
írása, az Ayhan Gökhannál egy megszólítotthoz
(Istenhez) intézett beszéddé változik, a jellegze-
tesen kosztolányis szóképek (például: „Részeg-
virágok és darázs-szavad”) pedig olyannyira
különböznek a kötet nyelvhasználatától, hogy a
köl tőelődhöz való kötődés gesztusán túl a vers leg-
alább annyira az idegen nyelv átsajátíthatatlan-
ságának a tapasztalatát is olvashatóvá teszi.

A kötet második ciklusának (Fehér ruhában)
Pilinszkytől vett mottója („Kimondhatatlan jól van,
ami van. / Minden tetőről látni a napot.”) szintén
előre jelzi a versek finom áthangolódását, a létre,
a létezésre adott igenlő válasz lehetőségét. Az
anya(hiány)versek lassan átváltanak a szeretett nő-
höz, a feleséghez írt versekre, ahogy a ciklus egyik
önreflexív darabja mondja: „a halállíra elmozdí-
tására tett kísérletek / előkészítik a szerelmi ver-
sek középpontba állítását” (Thomas Bern hard Ká-
véház). Ebben a részben kapnak helyet az Istennel,
Isten létével és a bele vetett hittel küzdő, kétkedő
versek is. A kötet második része tehát az idill ké-
peinek felvillantásával ellenpontozza az első rész
tragikus tematikáját. A kötet egészét tekintve az
is megállapítható, hogy a szülők hiányával való
számvetés, az arról való költői beszéd sikere is
nagyban az idill megteremtésének, tehát végső so-
ron a világ otthonossá tételének a lehetőségén mú-
lott. A kötet számtalan szép részlete mellett ezt bi-
zonyítja az utolsó vers zárlata is: „Anya, rám
hagy  tad a lakást, utak / hosszú sorát rajzolom /
a szőnyeg mintáiba, lefekvés / előtt nyitva hagyom
neked az ajtót, / drága rokon, ha véletlenül / visz-
sza tudnál esetleg jönni” (Megyek).

Nemrég egy fiatal költővel az irodalomról be-
szélgettem, aki széles gesztikulációval lelkesen ar-
ról áradozott, hogy most valami új, valami igazán
nagyszerű kezdődik a magyar költészetben. Hogy
tényleg így van-e, nem tudom. Annyi azonban bi-
zonyos, hogy Ayhan Gökhan első kötetével egy
roppant ígéretes és figyelemre méltó költői pálya
vet te kezdetét. (JAK — Prae.hu, Budapest, 2010)

SZÉNÁSI ZOLTÁN
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